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PLANPROCESSEN 
Framtagandet av en detaljplan kan se olika ut beroende på komplexiteten i ärendet. 
Gemensamt för alla processerna är att berörda alltid ges möjlighet till insyn och medverkan 
genom samråd. 

Detaljplanen för Köpmannen 2 m.fl., del av Älmhults handelsplats handläggs med utökat 
förfarande och ska antas av kommunfullmäktige. Förslaget finns nu tillgängligt för samråd.  

 
 
Politiska beslut 
Följande politiska beslut har fattats gällande detaljplanen för Köpmannen 2 m.fl., Älmhults 
handelsplats: 

• Kommunstyrelsen gav 2019-12-16 § 260 positivt planbesked och 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för det aktuella 
området. 
 

  

Uppdrag Samråd Granskning
Godkännande

Antagande 
Laga kraft
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PLANHANDLINGAR 
Till planförslaget hör följande handlingar: 

− Plankarta, 2022-05-09 
− Planbeskrivning inklusive undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-05-09 

 
Utredningar 

− Bullerutredning av utomhusscen, Efterklang Afry, 2021-06-02 
− Ljusbulleranalys av utomhusscen, Light Bureau Afry, 2021-02-22 
− Dagvattenutredning Furulund, Vatten och samhällsteknik, 2022-02-23 
− Skyfallskartering Älmhult, DHI, maj 2019 
− Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult, Sweco, 2018-06-19 
− Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Riskutredning av 

transporter med farligt gods på väg och järnväg i Älmhults tätort, Icke-teknisk 
sammanfattning, SWECO 2018-07-12 

− Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Förtydligande om hur 
avstånd till led med farligt gods ska mätas, SWECO 2018-07-12 

− PM Effekter av detaljplaneändring för Köpmannen 2, WSP, 2021-01-13 
− Gatustruktur Älmhults Handelsplats, Principutformning/idéskiss, Tyréns, 2022-03-15 
− PM Lokalgata öster om Ikeas varuhus, Älmhult, Tyréns, 2022-04-27 
− PM Gatustruktur Älmhults handelsplats – kapacitetsanalys, Tyréns, 2022-04-27 
− Bullerutredning Furulund, revision 3, Efterklang, 2021-05-17 
− Bullerutredning Furulund, revision 7, Efterklang, 2022-03-07 
− VA-utredning Haganäsområdet, Tyréns, 2011-05-06 
− Översiktlig geoteknisk utredning, Sweco, 2020-10-09 

 
Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunens reception och på kommunens webbplats: 
http://www.almhult.se. 

Övriga handlingar/underlag 
− Fastighetsförteckning, (finns tillgänglig på kommunen)  

http://www.almhult.se/
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 INLEDNING 
 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra en utveckling av Haganäs/Älmhults 
handelsområde till ett område som inte bara är avsett för handel utan också en plats för 
aktiviteter och möten. Därför möjliggör planen utöver markanvändningen handel och kontor 
också byggnation av centrumverksamhet, kulturella besöksanläggningar och idrotts- och 
sportanläggningar. I och med användningen kulturella besöksnäringar möjliggörs etablering 
av en utomhusscen. Detaljplanen gör det således möjligt att placera fler funktioner inom 
området än tidigare vilket kan bidra till en plats där fler människor kommer vistas både på 
dag- och kvällstid. Som komplement till handel möjliggörs också uppställningsplats för husbil 
och husvagn i planområdets södra del.  

Detaljplanen syftar vidare till att förbättra kopplingen mellan handelsplatsen och dess 
omgivningar och att skapa en tydligare trafikstruktur där Östra Esplanaden, handelsvägen och 
väg 120 möts. För att skapa bättre stråk och platser för fotgängare och cyklister planläggs för 
ett torg utmed Handelsvägen, mellan handelsplatsen och Haganässkolan och en förstärkt 
koppling in mot centrum via Östra Esplanaden. För att skapa en tydligare trafikstruktur görs 
entrén till handelsplatsen om från söder, där tre cirkulationsplatser blir två. 
Cirkulationsplatsen mellan Östra Esplanaden, Handelsområdet och den bit av Handelsvägen 
som ansluter till Haganäsleden (väg 120) görs om och övergår till allmän platsmark och 
kommunalt huvudmannaskap. 

Detaljplanen syftar också till att möjliggöra för fler bostäder i östra Älmhult genom att 
planområdets norra del planläggs för bostadsändamål. 

 

Planområdets läge, avgränsning och markägoförhållande 
Planområdet ligger i östra delen av Älmhult, direkt väster om väg 23 och norr om väg 120. 
Området omfattar cirka 23,3 hektar och berör fem olika fastigheter. Cirka 3,9 hektar av 
planområdet är inte exploaterat sedan tidigare. 

Detaljplanen omfattar delar av Älmhults handelsplats. Hela fastigheten Köpmannen 2 och 
södra delar av fastigheten Köpmannen 1 ligger inom planområdet. De båda fastigheterna är 
privatägda. Inom planområdet ligger också den privatägda fastigheten Haganäs 4 som Friskis 
och Svettis nyttjar. 

Detaljplanen omfattar också en del av Östra Esplanaden och Handelsvägen, en bit naturmark i 
planområdets södra del samt ett obebyggt område norr om handelsplatsen. Gatumarken och 
naturområdet ägs idag av Älmhults kommun. Kommunala fastigheter inom planområdet är 
Älmhult 3:1 och Äskya 1:27. Fastigheten Haganäs 2 är kommunal (Haganässkolan) och 
berörs i sin angränsning mot Handelsvägen. 
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Bild 1. Översiktsbild av planområdet, den gula streckade linjen visar planområdets 
ungefärliga utbredning. 
 
  



 
 

SAMRÅDSHANDLING - DP för Köpmannen 2 m.fl., del av Älmhults handelsplats 6 
 

 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Tidigare ställningstaganden 
Riksintressen 
Direkt öster om planområdet ligger riksväg 23 som är riksintresse för kommunikationer. 

Översiktsplan 
Fastigheten Köpmannen 2 ligger inom det område som i översiktsplanen är utpekat som 
blandstad där både bostäder handel och kontor ska rymmas. I planen beskrivs att blandningen 
av olika användningar ska ge ett folkliv under större delen av dygnet vilket bidrar till sociala 
möten och upplevd trygghet. Det aktuella området är också utpekat längs ett stråk i staden för 
kunskapsintensivt företagande. Att möjliggöra för flera typer av användningar och genom det 
fler mötesplatser och bostäder inom området bedöms vara förenlig med översiktsplanen. 

 

Bild 2 och 3. Utdrag ur Översiktsplanen för Älmhults kommun, antagen 2016. 
Ovan till vänster, platsen är utpekat område för handel samt utvecklad användning genom 
exempelvis förtätning (s. 44). 
Ovan till höger, platsen ligger inom utpekat område för bostäder, handel och kontor samt 
inom område utpekat som lämpligt för kunskapsintensivt företagande (s. 46). 

 
 
Planprogram för Haganäsområdet 
I samband med framtagandet av detaljplanen för Älmhults handelsplats gjordes ett 
planprogram för hela Haganäsområdet. Planprogrammet var på samråd mellan den 26 mars 
och 23 april 2010 men har ej antagits efter det.  
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I planprogrammet pekas områdena, vid vad som idag är handelsplatsen, ut som lämpliga plats 
för etablering av handel, kontor och service (markerat i lila i bild 4). I planprogrammet anges 
bland annat att det nya handelsområdet kommer att bli tätortens ansikte mot väg 23 och att 
platsen bör präglas av ”småländsk natur och kultur”. I programmet anges vidare att 
handelsområdet ska upplevas som grönt och utformas efter den lokala historien. För att inte 
konkurrera med Älmhults centrum bör endast butiker med en yta större än 1000 kvm placeras 
inom området. Norr om handelsområdet är i planprogrammet utpekat som lämpligt för 
bostadsbyggnation. 

 
 

Bild 4. Utdrag ur planprogrammet för Haganäsområdet, framtaget 2010. 
  



 
 

SAMRÅDSHANDLING - DP för Köpmannen 2 m.fl., del av Älmhults handelsplats 8 
 

Gällande detaljplaner 
I princip hela planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Det delområde av planområdet 
som ligger längst i norr är dock inte planlagt sedan tidigare. 

 

 
Bild 5. Planöversikt för detaljplaner inom och i direkt anslutning till planområdet (markerat 
med svart streckad linje). Tomtindelningar är markerade med svart snedställd skraffering 
(beteckning inte utskriven). 
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Gällande detaljplaner inom aktuellt område är:  
 

• Detaljplan för handelsområde Haganäs, 0765-P11/11 från 2011. Planen medger 
användningen handel och kontor för den mark som idag ligger inom fastigheten 
Köpmannen 2. Byggnaders höjd är för stora delar av planområdet oreglerat i planen. I 
områdets västra del, närmst Haganässkolan får byggnader inte uppföras med högre 
byggnadshöjd än 12 meter. På fastighetens sydligaste del får endast byggnad i ett plan 
uppföras. Vidare regleras fördröjning av dagvatten, gång- och cykelkoppling genom 
området samt alléplantering i anslutning till den Östra Esplanaden. Anslutningen 
mellan Östra Esplanaden och handelsplatsen planläggs som bussgata. 
Genomförandetiden för planen var fem år och har således gått ut. 

Bild 6. Utdrag ur detaljplan för handelsområde Haganäs antagen 2011. 
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• Detaljplan för Källargatans förlängning – etapp 2 (0765-P11/8) från 2011. 
Detaljplanen anger användningen idrott på kvartersmark inom aktuellt planområde. 
För allmän plats anges användningen bussgata för kopplingen mellan Östra 
Esplanaden och handelsplatsen samt lokalgata för delar av Handelsvägen samt på östra 
sidan om kvartersmarken för idrottsändamål. Detaljplanens genomförandetid var på 
fem år och har således gått ut. 
 

 
Bild 7. Utdrag ur detaljplan för Detaljplan för Källargatans förlängning – etapp 2 
antagen 2011. 
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• Utvidgning av stadsplanen för östra delen av Älmhults köping område öster om 
vattentornet, (07-ÄLS-714) från 1970. Planen anger användningen gata för hela Östra 
Esplanadens sträckning samt allmänt ändamål i en mindre remsa där det här 
planförslaget anger användningen torg (norra delen av användningen). För detaljplaner 
som upprättades innan Plan- och bygglagen trädde i kraft 1 juli 1987 gällde 
byggnadslagen 1947. För dessa planer angavs ingen genomförandetid utan man 
förutsatte att de genomfördes inom vad ansågs vara rimlig tid. 
(Byggnadslagstiftningen, sid 19 ff, A Bexelius m.fl., Stockholm 1971). 

-  

 
Bild 8. Utdrag ur detaljplan Utvidgning av stadsplanen för östra delen av Älmhults 
köping område öster om vattentornet, antagen 1968 och reviderad 1968 samt 1969. 
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Detaljplan under framtagande: 
- Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund 

Parallellt med framtagande av denna detaljplan pågår arbete med en detaljplan för en 
ny stadsdel i Älmhults östra del, Furulund. Området kommer bland annat medge 
byggnation av bostäder, skola, verksamheter och kontor. Planområdet ligger direkt 
norr om fastigheten Köpmannen 2. De två områdena i planområdets södra del som i 
samrådsförslaget planlades för bostads- och centrumändamål har förts över till denna 
detaljplan och samråds igen. 
 
 
 

 
Bild 9. Samrådsversionen av detaljplan för Furulund, november månad 2020. 
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Planområdet 
 

Platsens läge och sammanhang 
Planområdet ligger i östra Älmhults tätort och utgörs av de norra och västra delarna av 
Älmhults handelsplats, området kring gymmet Friskis och Svettis samt en idag oexploaterad 
yta norr om handelsplatsen. 

Planområdet ligger i anslutning till riksväg 23 (öst sydöst) och väg 120 (syd sydväst), 
anslutningspunkt till riksväg 23. Väster om planområdet ligger Älmhults gymnasieskola, 
Haganässkolan. Norr om området ligger bostadsområdet Hagabo. Kommunen planerar också 
just nu ytterligare område för bostäder och verksamheter utmed Handelsvägen, norr om 
Handelsområdet i den nya stadsdelen Furulund. Handelsområdet kopplas samman med 
Älmhults centrum genom Östra Esplanaden. Söder om planområdet ligger Haganäsparken 
som är ett tätortsnära rekreationsområde. 

Huvudinfarten till handelsområdet är från söder, från väg 120 med anslutning till riksväg 23. 
Det finns även ett flertal infarter för bil också från väster. Lokalbusstrafik leds igenom 
handelsområdet och hållplats finns inom området. Gång- och cykelstråk finns genom 
handelsområdet och detta stråk knyts an till omkringliggande gång- och cykelnät vid Östra 
Esplanaden samt mot Haganässkolan. 

Handelsplatsen är ett flackt område där bebyggelsen placerats som i en krans runt ett 
parkeringstorg. Entréer till butikerna är placerade mot parkeringstorget. Butikernas varuintag 
är placerade på motsatt sida om byggnaden. Inom planområdet finns byggnader innehållande 
bland annat matvarubutiker, sällanköpshandel, detaljhandel och restauranger. Flera av 
byggnaderna är uppförda i trä och målade i rött. IKEA-varuhuset ligger på fastigheten 
Köpmannen 1 och omfattas inte av denna detaljplan. 

I korsningen mellan Östra Esplanaden och Handelsvägen ligger gymmet Friskis och Svettis. 
Norr om gymmet finns en parkeringsplats som också ligger inom planområdet. Parkeringen är 
allmän och nyttjas både av besökande till gymmet och till Haganässkolan. 

Den norra delen av planområdet är idag obebyggt. Området ligger direkt öster om 
Handelsvägen och är tidigare planlagt för handel och kontor. Området öster om planområdet 
planläggs i detaljplanen Furulund för en ny lokalgata och ett verksamhetsområde utmed väg 
23. 
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Mark, vatten och vegetation 
Mark och geotekniska förhållanden 
Planområdets södra del är idag bebyggt och dess norra del är obebyggt och består av 
naturmark.  

Marken inom planområdet består enligt SGU:s översiktliga karta av morän. Över moränlagret 
har det funnits ett lager torv. Grundvattennivån är generellt hög i området. Inga 
markföroreningar förväntas finnas inom planområdet. 

I samband med byggnationen av Handelsplatsen grävdes torvmassor ut och området fylldes 
upp till en plan yta. Grundläggningsförhållandena bedöms därför här vara goda. 

 

Bild 10. Ytliga jordarter enligt SGU. Brunt är torv och blått är morän.  
 
 

 
Bild 11. Oexploaterad mark norr om Handelsplatsen, Handelsvägen syns till vänster i bild 
och väg 23 till höger. 
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I den del av området som idag är oexploaterad har en geoteknisk utredning genomförts under 
hösten 2020, se bild 12. Utredningen visar att lätta och medeltunga konstruktioner samt 
tillhörande hårdgjorda ytor bedöms kunna grundläggas på konventionellt sätt efter föregående 
utskiftning av samtliga organiska jordlager i läge för byggnationen. För tyngre konstruktioner 
kan eventuellt grundförstärkningsåtgärder erfordras. För områden som inte planeras att 
bebyggas erfordras inte utskiftning av otjänliga massor. Kompletterande geoteknisk utredning 
krävs inför framtida projektering och dimensionering av medeltunga till tunga konstruktioner. 
För lättare konstruktioner bedöms ingen kompletterande utredning vara nödvändig. 
(Översiktlig geoteknisk utredning, Sweco, 2020-10-09) 

 

Bild 12. Undersökningsområde för geoteknisk utredning utförd hösten 2020. 
 

Strandskydd 
Området ligger inte i närheten av vattendrag som ger upphov till strandskyddsområde. 
Kommunens bedömning är att den vattenansamling/vattenpöl som bildas i planområdets södra 
del under delar av året inte omfattas av strandskyddet. 

 

 
Bild 13. Område som enligt kommunens bedömning inte omfattas av strandskydd. 
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Vattenområden 
Aktuellt planområde berörs av ytvattenförekomsten Möckeln (SE628323-139679). 
Planområdet ligger inom huvudavrinningsområde Helge å (HARO 88 000), avrinningsområde 
Möckeln (VARO WA32786566) och delavrinningsområde Utloppet av Möckeln (VDRID 
619319–140183). Stora delar av planområdet är idag asfalterat och används för parkering och 
körytor. 

Ekologisk status för sjön Möckeln är måttlig. Kemisk status för Möckeln är uppnår ej god. 
Den kemiska statusen uppnår ej god då det förekommer förhöjda halter av kvicksilver och 
bromerade difenyletrar (PBDE). Halterna av dessa ämnen överskrids i samtliga av Sveriges 
vattenförekomster och beror på största del av atmosfärisk deposition. Tillförlitligheten av 
statusklassningen bedöms som medel. Alla resterande klassade föroreningar uppnår dock god 
kemisk status. 

I Dagvattenutredning Furulund, Vatten och samhällsteknik, 2022-02-23 har föroreningar i 
dagvatten från det oexploaterade området (som planläggs i detta planförslag för bostäder och 
centrum) tillsammans med planförslaget Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund 
beräknats. Information om hur dagvatten hanteras för detta område finns att läsa under 
rubriken Planförslag och Grönstruktur/Blåstruktur. Information om påverkan på 
föroreningsmängder och miljökvalitetsnormer som detta detaljplaneförslag väntas ge upphov 
till finns under rubriken Konsekvenser/Konsekvenser för miljö och hälsa. 

 

Dikningsföretag 
Enligt länsstyrelsen Kronobergs webbgis finns en vattenförrättning inom planområdet med 
aktbeteckning A.R.20. 
 

 
Bild 14. Vattenförrättningar inom området enligt länsstyrelsens webbgis. (https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=620d912b1b7642958e6b5a09577ed3a1,  
2022-03-04) 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=620d912b1b7642958e6b5a09577ed3a1
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=620d912b1b7642958e6b5a09577ed3a1
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Kulturmiljöer och fornlämningar 
Inom planområdet finns registrerade fornminnen, men bara på redan hårt exploaterade 
områden. Dessa förväntas redan vara borttagna.  

De två delarna av planområdet som inte tidigare är exploaterade är planlagda för handel och 
kontorsändamål i Detaljplan för handelsområde Haganäs, 0765-P11/11 från 2011. I 
planbeskrivning står det under avsnittet Förutsättningar och förändringar och rubriken 
Fornlämningar (sida 4) att ”I området finns kända fornlämningar i form av fossil åkermark, 
RAÄ Stensbrohult 202:1 och rester från en husgrund, RAÄ Stensbrohult 2:1. Länsstyrelsens 
bedömning är att inga arkeologiska insatser krävs. Tillstånd för intrång i fornlämningarna har 
sökts.” De fornlämningar som finns inom redan exploaterat område förutsätts vara borttagna 
och inom de områden som är oexploaterade finns inga registrerade fornlämningar. 

  

Bild 15. Registrerade fornminnen inom planområdet. 
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Bebyggelse 
Inom Älmhults handelsplats ligger IKEA:s varuhus i öster. Väster om byggnaden ligger en 
större parkeringsyta som omringas av byggnader innehållande främst handelsfunktioner. 
IKEA-varuhuset har sitt karaktäristiska utseende i blått och gult. Bebyggelsen inom 
fastigheten Köpmannen 2 har i norr och väster ett enhetligt utseende med byggnader i rött och 
med sadeltak. I områdets södra del finns ett par byggnader innehållande restaurang och 
matvarubutik och i områdets norra del finns även en paddelhall. Dessa byggnader har ett 
annat utseende. Ett landmärke som präglar i princip hela området är skylttornet med 
butikernas logotyper på. 

Väster om planområdet ligger Haganässkolan och Friskis och svettis. I anslutning till 
områdets norra del ligger Internationella skolan. 

Bebyggelsen i och omkring planområdet är förhållandevis ung. Detaljplanen för Älmhults 
handelsplats antogs 2011 och hela området har byggts ut efter det likaså har Friskis och svettis 
samt Internationella skolan kommit till efter 2011. Innan 2011 var Haganässkolan 
tillsammans med bostadshusen i Hagalund den östligaste punkten i Älmhults tätort. På senare 
år har även haganässkolan kompletterats och byggts ut med både ny idrottshall och simhall.  

 

 
Bild 16. IKEA-varuhuset. Sett från söder. 
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Bild 17. Bebyggelsen i handelsområdets norra del. Sett från söder. 

 
Bild 18. Bebyggelsen i handelsområdets södra del, snabbmatsrestaurang. Sett från norr. 

 
Bild 19. Friskis och Svettis sett från norr. 



 
 

SAMRÅDSHANDLING - DP för Köpmannen 2 m.fl., del av Älmhults handelsplats 20 
 

 
Bild 20. Haganässkolan, sett från sydöst. 

 

Gator och trafik 
Huvudkopplingen till och från handelsplatsen för bil och lastbil är från söder, via 
cirkulationsplatsen utmed väg 120. För besökande till områdets butiker sker parkering på det 
stora parkeringstorget som är handelsplatsens mitt. Körbar koppling finns mot Handelsvägen i 
områdets norra del. Varuleveranser till butikerna sker på byggnadernas motsatta sida till 
besöksentréerna, det vill säga mot handelsvägen i väster samt mot den gata som löper runt 
hela området i norr och väster.  

Busslinjetrafik går genom Handelsområdet och en busshållplats finns placerad centralt på 
handelsplatsen. Bussen leds in i området från Östra Esplanaden via en bussgata och vidare 
norrut via anslutning mot Handelsvägen. 

En gång- och cykelväg löper genom handelsområdet från söder till norr. GC-stråket ligger 
mellan de två matargator för biltrafik som finns inom området. Gång- och cykelvägen kopplas 
till gång- och cykelstråket utmed Östra Esplanaden. Nya gator som trafikförser bostäderna i 
detta planförslag säkerställs i Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund som ska vara 
antagen och ha vunnit laga kraft innan denna detaljplan antas. 

Information om hur trafiksystemet kommer att förändras finns att läsa under rubriken 
Planförslag/Gator och trafik. 
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Bild 21. Gång- och cykelstråket som löper igenom handelsområdet. 

 

Hälsa och säkerhet  
Trafikbuller 
Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från spårtrafik 
och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 50 
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. Samma värden gäller 
för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 
dBA. 

Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida 
uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal 
ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas 
mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Planområdet påverkas av buller från vägtrafiken utmed väg 23 och Handelsvägen, men 
prognostiserade värden 2040 understiger gällande riktvärden enligt Förordning (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
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Bild 22. Ekvivalenta ljudnivåer 1,5 meter ovan mark, nuläge med prognostiserat år 2040. 
Utan nya bostadsbyggnader på aktuellt planområde. (Bullerutredning Furulund, Efterklang, 
2022-03-07) 
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Bild 23. Maximala ljudnivåer 1,5 meter ovan mark, nuläge med prognostiserat år 2040. Utan 
nya bostadsbyggnader på aktuellt planområde. (Bullerutredning Furulund, Efterklang, 2022-
03-07) 
 
 
Industribuller 
Planområdet ligger inte i närheten av verksamhet som emitterar buller av industriell karaktär. 

Farligt gods 
Öster om planområdet ligger riksväg 23 som är rekommenderad transportled för farligt gods. 
Information om hur planområdet påverkas finns att läsa under rubriken Planförslag/Hälsa och 
säkerhet. 

Radon 
Uranhalten och markstrålningen är låg inom planområdet. Förenklat sönderfaller uran i 
berggrunden till bly, radium och slutligen radon och därför kan man se ett samband mellan 
uran och radon. Jorden inom och i anslutning till planområdet består till största delen av 
morän (där den inte består av fyllnadsmassor). Morän har generellt en medelhög 
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genomsläpplighet, vilket betyder att en del av markradonet kan transporteras ut i luften. Öster 
och väster om planområdet finns två större torvområden och i planområdets östligast hörn 
finns isälvssediment. Är vattenhalten hög i jorden försvåras transporten av radon, dess 
genomsläpplighet är alltså låg. Markens strålning och genomsläpplighet gör området till ett 
normalriskområde ur radonsynpunkt. För att undvika problem med för höga halter av radon 
vid nybyggnation behöver en tät konstruktion mot marken utföras.  

 

 
Bild 24. Karta från SGU:s kartvisare som visar uranhalten 

 

Översvämningsrisk 
Planområdet ligger inte i anslutning till vattendrag eller vattenområde.  

Huvudmannens (kommunens) dagvattennät kan inte dimensioneras för de regnmängder som 
uppkommer vid skyfall. Dagvattnet samlas då på vissa punkter i landskapet. Älmhults 
kommun har låtit göra en skyfallskartering för kommunen (Skyfallskartering Älmhult, DHI, 
maj 2019) för att identifiera var översvämningar kan uppstå och var de leder till värdeförlust, 
påverkar kommunikation/transporter eller innebär risk för hälsa och liv. Skyfallskarteringen 
visar att planområdet inte blir utsatt för stående dagvatten från omgivningarna. Dagvatten från 
planområdet riskerar inte heller att orsaka stående dagvatten inom eller utanför planområdet 
som kan orsaka betydande värdeförlust, påverkan på kommunikation/transport eller innebär 
risk för hälsa och liv. 
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Bild 25. Beräknat maximalt vattendjup i samband med ett framtida 100-årsregn med en 
klimatfaktor på 1,3. (Skyfallskartering Älmhult, DHI, maj 2019) 
 

En dagvattenutredning (Dagvattenutredning Furulund, Vatten och samhällsteknik, 2022-02-
23) har gjorts för det område som inte är exploaterat (planläggs i detta detaljplaneförslag för 
bostads- och centrumändamål) och för exploatering enligt Detaljplan för del av Äskya 1:27 
m.fl., Furulund.  

Utifrån tillkommande bebyggelse enligt planförslaget Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., 
Furulund samt de delar av detta planförslag som planläggs för bostads- och centrumändamål 
har en modell för att analysera skyfallsavrinningen gjorts. De förändringar som ny vall, nya 
diken, dammar och trummor som säkerställs i planförslaget Detaljplan för del av Äskya 1:27 
m.fl., Furulund har lagts in i den terrängmodell som beräkningarna gjorts på. 
Terrängmodellen har även utgått från att marken höjs så att all avrinning sker från framtida 
exploaterad mark ut mot omkringliggande lågpunkter. 

I praktiken kommer det finnas lågområden även inom framtida exploatering och flödet ut från 
området blir mindre. Utredningen påvisar att dagvattenflödena vid extrema regn söker sig mot 
de områden som är föreslagna för dagvattenhantering samt att ansamlingar av dagvatten 
hamnar utanför områden för bebyggelse. Där vatten ansamlas mot planerad bebyggelse görs 
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bedömning att detta vatten inte riskerar att rinna in mot planerad bebyggelse innan det avleds i 
diken. 

Utredningen visar att planerade öppna system med diken och dammar ger robusthet då det 
kan hålla stora volymer regn. Gator och parkeringar relativt byggnader måste också höjdsättas 
så att vatten vid skyfall som ej avleds via ledningsnätet kan avrinna ytligt via gator och 
naturområdena då ledningsnätet går fullt. Modell påvisar också att tidigare i utredning 
föreslagen vall mot lakvattenanläggningen behövs för att förhindra vatten från detta område 
och exploatering att blandas. 

Dagvattenåtgärder säkerställs i och med utbyggnad av allmän platsmark vid genomförandet 
av Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund som ska vara antaget och ha vunnit laga 
kraft innan detta planförslag (för Köpmannen 2 m.fl.) antas. 

 
 

 
Bild 26. Beräknat maximalt vattendjup i samband med ett framtida skyfall på 100 mm. 
(Dagvattenutredning Furulund, Vatten och samhällsteknik, 2022-02-23) 
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Teknisk försörjning och ledningar 
Området liggen inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Området är 
anslutet till det kommunala nätet för vatten och avlopp, inklusive nätet för dagvatten. El, fiber 
och fjärrvärme finns också framdraget till området. E.ON Energidistribution AB har 
områdeskoncession för Älmhults tätort. 

Dagvatten inom redan exploaterat område 
Dagvatten från handelsplatsen leds åt öster respektive söder. I den södra delen av planområdet 
finns en kommunal dagvattendamm som tar emot dagvatten från södra delar av 
handelsområdet och delar av väg 23 och hela trafikplatsen på väg 23 (vägen/trafikplatsen 
avvattnas till omgivande mark som sedan avvattnas till diken för markavvattning som i sin tur 
mynnar i kommunens dagvattendamm). Dagvattnet leds sedan till ett större dagvattenmagasin 
norr om Haganässkolan där dagvattnet fördröjs innan det förs vidare ut till Möckeln. 
Dagvattnet från de norra delarna av Handelsområdet leds direkt till detta magasin utan att 
passera dagvattendammen i planområdets södra del. Dagvattnet rinner genom flera öppna 
system som fördröjer och renar dagvattnet innan det når recipienten Möckeln. 

 

 
Bild 27. Principutformning för avrinning och befintligt dagvattensystem, del 1. Norr om 
Haganässkolan och Källargatan syns ett stort blåskrafferat område som utgör ett 
vattenmagasin. (VA-utredning Haganäsområdet, Tyréns, 2011-05-06) 
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Bild 28. Principutformning för avrinning befintligt dagvattensystem, del 2. Dagvattnet rinner 
genom det sanka område som i folkmun kallas krokodilträsket (mellan Gemöskolan och Äskya 
avfallsanläggning, norr om Danska vägen) och sedan via dikessystem ut i recipienten 
Möckeln. (VA-utredning Haganäsområdet, Tyréns, 2011-05-06) 
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Bild 29. Principdiagram för befintligt dagvattensystem. Flera renande steg finns på vägen till 
recipienten i form av dagvattendammar och öppna dagvattenstråk. Bakgrundsbilden är en 
infraröd bild där grönska får en högre kontrast och representeras med röd färg. 
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Dagvatten inom föreslagen ny exploatering 
Befintlig dagvattensituation för de delar av planområdet som inte redan är exploaterade har 
utretts i Dagvattenutredning Furulund, Vatten och samhällsteknik, 2022-02-23. Det finns 
inget utbyggt dagvattenledningsnät inom området. Befintliga diken och vägtrummor avvattnar 
området. I nordväst finns trumma, under Danska vägen som utgör utlopp för de två norra 
delarna av planområdet samt för området för Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund.  

För att inte förändra förutsättningarna nedströms bör utflödet från planområdet inte belasta 
dikningsföretaget med högre flöden än dagens. Dimensionerande blir trumman dimension 600 
under Danska vägen. Med antagen lutning på 5 promille ger detta ett maximalt utflöde på 
cirka 450 l/s. (Dagvattenutredning Furulund, Vatten och samhällsteknik, 2022-02-23) 

 
 

 
Bild 30. Planområdet ingår i ett större avrinningsområde om cirka 47 ha som avleds via 
vägtrumma genom Danska vägen och vidare till Möckeln, se plansch 1. Cirka 20 
ha av Froafälle mosse öster om väg 23 avleds genom planområdet. 
 

Dagvattenhantering för de idag oexploaterade områdena (planläggs för bostad och centrum) 
säkerställs i Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund som ska vara antagen och ha 
vunnit laga kraft innan detta planförslag antas.  

För ytterligare beskrivning av dagvattenhanteringen och genomförande av 
dagvattenhanteringen se Dagvattenutredning Furulund, Vatten och samhällsteknik,  
2022-02-23. Vad detta planförslags genomförande, med avseende på de oexploaterade ytorna, 
får för konsekvenser finns att läsa under rubriken Konsekvenser/Mark, vatten och 
översvämningsrisk/Miljökvalietsnormer för vatten. 
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PLANFÖRSLAG  
 

Stadsbyggnadsidé, områdets disposition och gestaltning 
Detaljplanen möjliggör en utveckling av handelsområdet till en mer småskalig struktur med 
mer diversifierade användningar så som mindre affärer med lokal betoning, restauranger och 
olika besöksanläggningar. Tanken är att området ska upplevas attraktivare av så väl lokala 
som långväga gäster genom att skapa en struktur av verksamheter och ytor som inbjuder till 
aktiviteter och möten.  

För att skapa en tydligare trafikstruktur, en bättre koppling till Östra Esplanaden, bättre 
förutsättningar för oskyddade trafikanter och ett mer ändamålsenligt huvudmannaskap för 
vägnätet medför planförslaget en ändrad trafiklösning. För att skapa en tydligare koppling 
mellan Haganässkolan och handelsområdet, men också för att sänka hastigheten på 
Handelsvägen, skapas ett torg vid Haganässkolan. Från det tillkommande bostadsområdet 
Furulund och ned till den nya cirkulationsplatsen har exploatören tänkt förstärka det gång- 
och cykelstråk som löper genom handelsområdet för att binda ihop handelsområdet med övrig 
stadsväv och för att skapa gena kopplingar. 

I planområdets två nordligaste delar planläggs för bostads- och centrumbebyggelsen. Här 
medges en byggnadshöjd om 18,2 meter, vilket motsvarar bebyggelse i upp till 6 plan. 
Handelsplatsen är ett storskaligt område som bedöms fungera väl tillsammans med högre 
bebyggelse. 

Etablering av centrumändamål (C) i kombination med bostadsbebyggelse möjliggörs i 
detaljplanen i planområdets två nordligaste delar. Syftet är att möjliggöra en blandad 
bebyggelse där funktioner som exempelvis handel, service och samlingslokaler kan placeras i 
direkt anslutning till bostadsbebyggelse och på så sätt bidra till en plats där människor rör sig 
under olika tider på dygnet.  
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Bild 31. Diagram över tänkta och pågående användningar, samt kommunikationer, i området. 

 

Bebyggelse (kvartersmark) 
Inom planområdet medges etablering av handel-, kontor- och centrumändamål.  Även 
besöksanläggningar som idrotts- och sportanläggningar, kulturella besöksanläggningar och 
utomhusscen medges inom planområdet. Bostadsbebyggelse medges även i de två norra 
delarna av planområdet. 

 

Område för bostäder och centrumändamål 
Ett av detaljplanens syften är att möta det behov av bostadsmark som finns i Älmhult. Det 
möjliggörs genom att ny mark för bostadsändamål (B) planläggs i planområdets norra del. 
Planens utformning ger möjlighet att uppföra olika typer av bostadshus inom området så som 
exempelvis friliggande villor, parhus, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Bostädernas antal, 
upplåtelseform, utbyggnadstakt med mera regleras inte i detaljplanen. 

Etablering av centrumändamål (C) möjliggörs i detaljplanen även på de områden som 
planläggs för bostadsändamål. Syftet är att möjliggöra en blandad bebyggelse där funktioner 
som exempelvis handel, service och samlingslokaler kan placeras i direkt anslutning till 
bostadsbebyggelse och på så sätt bidra till en plats där människor rör sig under olika tider på 
dygnet. Med användningen centrum avses all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på 
annat sätt vara lätt att nå för många människor. I centrum ingår en rad olika verksamheter som 
också kan återfinnas i andra användningar. Där ingår till exempel butiker, restauranger, 
kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, hantverk och annan 
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service. I användningen ingår även byggnader för religiösa ändamål, föreningslokaler, 
samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och lättare former av vård och 
hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård. 

Utmed Handelsvägen medges byggnader med byggnadshöjd om 12,5 respektive 18,2 meter, 
vilket motsvarar byggnader i upp till 6 plan. För att skapa ett tydligt och stadsmässigt gaturum 
regleras det i detaljplanen på vilket avstånd från gata som byggnad ska uppföras.  

 

Område för detaljhandel 
Användningen detaljhandel används för att reglera områden för handel med varor och tjänster. 
Användningen betecknas på plankartan med H. 

Detaljhandel omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster till framför allt 
privatpersoner. Försäljning av varor innefattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel. 
Till tjänster räknas exempelvis frisör och resebyrå. Även service och hantverk av olika slag 
till exempel bank och skomakeri ingår i användningen. Handeln kan äga rum i butiker, 
stormarknader, stora varuhus eller gallerior och kan bedrivas inomhus eller utomhus. 

 

Område för kontor 
Användningen kontor används för områden för kontor och tjänsteverksamhet med liten eller 
ingen varuhantering. Användningen betecknas på plankartan med K. 

I användningen kontor ingår kontor och tjänsteverksamhet med liten eller ingen 
varuhantering. Avgörande bör vara att verksamheten inte medför störning av betydelse för 
omgivningen, till exempel att den saknar utomhusverksamhet och har besöksverksamhet i 
begränsad utsträckning. I användningen ingår komplement så som konferenslokaler och de 
personalutrymmen som behövs. 

Exempel på tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering som ingår i användningen 
är sådan verksamhet som inte är beroende av omfattande besöksverksamhet, det vill säga att 
tjänster i största möjliga mån utförs utan kundens närvaro. Det kan till exempel handla om 
vuxenutbildning, advokatbyrå, fastighetsförmedling eller arkitektkontor. 

 

Område för centrum 
Användningen centrum inrymmer en kombination av olika verksamheter som handel, service, 
samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå. 
Användningen betecknas på plankartan med C. 

Med användningen centrum avses all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat 
sätt vara lätt att nå för många människor. Centrum är en samlingsanvändning som är lämplig 
att använda där syftet är att det ska finnas en blandning av verksamheter. I centrum ingår en 
rad olika verksamheter som också kan återfinnas i andra användningar. Där ingår till exempel 
butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, 
hantverk och annan service. I användningen ingår även byggnader för religiösa ändamål, 
föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och lättare former av 
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vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård. Även polisstation, häkte och liknande 
kan lokaliseras inom centrum. 

 

Område för centrum, dock inte tillfällig vistelse 
Användningen är samma som ovan, men utan tillfällig vistelse, detta för att undvika att 
personer i sovande tillstånd befinner sig i byggnader. Användningen betecknas på plankartan 
med C1. 

Exempelvis hotell, vandrarhem och dylikt får inte uppföras inom området. Användningen 
kombineras med ”Område för uppställningsplats för husbil och husvagn med övernattning och 
därtill hörande servicebyggnader – O1” för att övernattning bara ska ske med den persontäthet 
som skyddsavståndet till farligt godsled medger (läs vidare under rubriken Hälsa och 
säkerhet/Farligt gods). 

 

Område för Idrotts- och sportanläggningar  
Användningen idrotts- och sportanläggningar betecknas på plankartan med R1. 

Inom användningen sporthall ingår sportanläggningar av olika slag med tillhörande 
byggnader. Det kan till exempel vara sporthall, padelhall eller simhall. I användningen ingår 
också sådant som kan ses som komplement till besöksanläggningen. Det kan exempelvis vara 
butiker, restaurang, servicehus, garage, parkering och lekplats. Även utomhusgym, 
hinderbana, pumptrack, skatepark, skridskobana och liknande ingår i användningen. 

På fastigheten Älmhult 3:1 (gatufastighet) i planområdets västra del finns idag ett stängsel 
tillhörande fotbollsplaner på fastigheten Haganäs 2 (Haganässkolan). Den cirka två meter 
breda remsan som stängslet står på är planlagd som gatumark i Detaljplan för Källargatans 
förlängning – etapp 2 (0765-P11/8) från 2011. Genom att denna remsa planläggs för 
idrottsändamål möjliggörs att den överförs till fastigheten Haganäs 2. 

 

Område för parkering 
Användningen parkering används för områden för alla slag av självständiga 
parkeringsanläggningar. Användningen betecknas på plankartan med P.  

Parkering används i de fall parkering av fordon eller en parkeringsanläggning utgör en 
självständig användning inom kvartersmark. Det kan till exempel vara markparkering, 
parkeringshus, större cykelparkeringar, garage eller källargarage. Användningen inrymmer 
även de utrymmen som behövs för anläggningens skötsel och bruk, även verksamheter som är 
knutna till användningen så som möjlighet till att tvätta fordon och enstaka laddstationer för 
elfordon eller liknande. 

Parkeringen norr om fastigheten Haganäs 4 (Friskis och Svettis) görs om för att hysa ett torg 
norr om parkeringen och för att få en mer ändamålsenlig parkering. Parkeringen är idag 
planlagd som lokalgata (allmän plats) och planläggs som parkering (kvartersmark). 
Parkeringen står kvar i kommunens ägo men i och med att den planläggs som kvartersmark 
kan ett visst antal platser reserveras för specifika verksamheter/besökare. 
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Ytan söder om cirkulationsplatsen som planläggs för uppställningsplats för husbil och 
husvagn planläggs även som parkering. 

 

Område för kulturella besöksanläggningar 
Användningen kulturella besöksanläggningar betecknas på plankartan med R2. 

Kulturella besöksanläggningar omfattar byggnader eller områden avsedda för verksamheter 
som riktar sig mot besökare till kulturella ändamål av olika slag. Det kan exempelvis vara 
museer, konsthall, konserthus, teater, mässhall med mera. Inom planområdets södra 
delområde strax norr om IKEA-varuhuset finns en arena för olika evenemang. Strax norr om 
denna arena ska en utomhusscen uppföras och användningen kulturella besöksanläggningar 
medger detta. 

 

Område för uppställningsplats för husbil och husvagn med övernattning och därtill 
hörande servicebyggnader 
Användningen uppställningsplats för husbil och husvagn med övernattning och därtill 
hörande servicebyggnader betecknas på plankartan med O1. Användningen omfattar 
uppställning av husbilar och husvagnar med övernattning. 

Området planläggs som tillfällig vistelse med specificeringen uppställningsplats för husbil 
och husvagn med övernattning och därtill hörande servicebyggnader. Anledningen till att 
området inte planläggs för Friluftsliv och camping är att det skulle vara missvisande i viss 
mån då användningen är för det rörliga friluftslivet i första hand. Uppställningsplatsen 
bedöms få liknande omgivningspåverkan som en parkering och därmed hade användningen 
parkering kunnat användas, men eftersom övernattningen behöver regleras på grund av närhet 
till farligt godsled bedöms tillfällig vistelse spegla avsedd användning bäst. 

 

Område för tillfällig vistelse 
Användningen betecknas på plankartan med O.  

Tillfällig vistelse omfattar alla typer av tillfällig övernattning samt konferenslokaler. Det kan 
till exempel vara hotell, vandrarhem, pensionat, campingstugor eller liknande. I användningen 
ingår också olika typer av förläggningsboenden, konferensanläggningar och lägenhetshotell. 

I användningen ingår sådan verksamhet som kompletterar den tillfälliga vistelsen, som till 
exempel parkering, kontor, butiker, restaurang, spa, gym och lekplats. Även de 
personalutrymmen som behövs ingår.  
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Höjd och exploateringsgrad 
• Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom användningsområden som 

omfattar handel. 

• Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom användningsområden som 
omfattar bostad. 

• Största bruttoarea är 90 % av fastighetsarean inom användningsområden som omfattar 
bostad. 

• Högsta byggnadshöjd i meter  

o För användningsområdet B C: 18,2 meter respektive 12,5 meter 

o För användningsområdet H C K R1 R2 (Köpmannen 2): 18,2 meter 

o För användningsområdet H C1 K O1 R1 R2 (Köpmannen 2): 12 meter 

o För användningsområdet H C1 K O1 P R1 R2 (Köpmannen 1): 12 meter 

 

• Högsta nockhöjd i meter  

o För användningsområdet R1C (Haganäs 4): 9 meter. 

o För användningsområdet H C K R1 R2 (Köpmannen 2): 9 meter. 

 

Gator och trafik 
Gatunät 
Mellan Handelsområdet och Haganäsleden samt mellan Handelsområdet och Östra 
Esplanaden byggs vägnätet om så att det blir en cirkulationsplats i stället för två. 
Cirkulationsplatsen på Haganäsleden byggs inte om men cirkulationsplatsen på Handelsvägen 
(mellan Haganäsledens cirkulationsplats och handelsområdets cirkulationsplats) tas bort och 
cirkulationsplatsen som kopplar ihop handelsområdet med Östra Esplanaden görs om. 

För att möjliggöra ett trafikrum med trottoarer planläggs en smal bit av Handelsvägen i 
planområdets norra del som gata. Väster om Friskis och Svettis (Haganäs 4) tas bilkopplingen 
mellan parkering och Östra Esplanaden bort, men gång- och cykelvägen behålls. 
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Bild 32. Gatunätet så som det ser ut idag. Källa: Trafikverkets Nationella vägdatabas 
(https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket, 2022-03-09) 

 

Bild 33. Redovisning av hur gatunätet kommer att se ut enligt planförslaget. (Gatustruktur 
Älmhults Handelsplats, Principutformning/idéskiss, Tyréns 2022-03-15) 

 

https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket
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Bild 34. Redovisning av hur gatunätet kommer att se ut enligt planförslaget.  
(Gatustruktur Älmhults Handelsplats, Principutformning/idéskiss, Tyréns 2022-03-15) 

 

En smal remsa av fastigheten Haganäs 4 (Friskis & Svettis) mot Handelsvägen planläggs som 
gata för att möjliggöra en ny angöring för sophämtning och angöring/avlämning samt för att 
möjliggöra utbyggnad av en trottoar mellan Haganäs 4 och Handelsvägen. Handelsvägens 
körbana kommer att minska från dagens 7,5 meters bredd till 6,5 meter för att minska 
hastigheten och för att ge 0,5 meter på vardera sida till trottoarer och växtbäddar som är 
lämpliga för gatuträd. Körbanan är bomberad (högst i mitten med fall ut åt vägkant) och 
minskning av bredden behöver göras symetriskt utifrån vägmitt.  

 

Kollektivtrafik 
Stadslinjetrafik går idag genom Handelsplatsen, vilket inte förändras med planförslaget. 

Tung trafik 
Gatorna förprojekteras och användningsområden för gator har anpassats så att tung trafik 
fortsatt kan köra genom området och till och från butikers lastzoner. 
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Grönstruktur/Blåstruktur 
Planområdet berör mycket lite grönstruktur. I den södra delen av planområdets planläggs en 
bit naturmark, se rubriken dagvatten nedan. Grönstrukturen i området och tillgängligheten till 
denna för bostäderna inom planområdet säkras delvis i Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., 
Furulund som är under framtagande och ska ha vunnit laga kraft innan antagandet av detta 
planförslag. Kopplingarna till Haganäsparken förbättras även med detta planförslag och en 
variation i gröna rum finns i närområdet. 

Torg 
Ett torg planläggs mellan Haganässkolan, Handelsvägen och Handelsområdet. Tanken är att 
torget ska fungera som en övergång mellan det landskap som byggs upp av den privata 
aktören inom handelsområdet och den kommunala grönstrukturen i området. Det ska även 
fungera som en brygga till skolan och få en hastighetsdämpande effekt på Handelsvägen. 

Dagvatten 
Befintlig dagvattendamm tillför naturområdet rekreativa värden med en vattenspegel och 
dessutom kan den ha en viktig ekologisk funktion, utöver sin primära funktion att fördröja och 
rena dagvatten. Därför planläggs dagvattendammen med användningen natur och egenskapen 
dagvattendamm. 

 

Teknisk försörjning  
Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten. Det 
betyder att kommunen är huvudman för vatten, avlopp och dagvatten inom området och att ny 
bebyggelse på platsen kommer att anslutas till det kommunala systemet. Vatten och avlopp 
byggs ut längs Handelsvägen från söder för de områden som planläggs för bostäder och sedan 
vidare längs de nya lokalgatorna som planläggs i Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., 
Furulund för att försörja den nya bebyggelsen. 

Dagvattenhantering för redan exploaterat område 
Befintlig dagvattendamms funktion säkras och tydliggörs med egenskapsbestämmelsen 
dagvattendamm. I området finns ett system av diken mellan gatumark och kvartersmark för 
Handelsområdet som leder dagvatten; detta system påverkas inte av planförslagets 
genomförande. Vid den nya/omgjorda cirkulationsplatsen planeras svackdiken för öppet 
dagvattensystem där så är möjligt och på vissa sträckor leds dagvatten från gata direkt till 
brunnar. 

Dagvattenhantering för föreslagen ny exploatering 
Vid framtagandet av planförslaget Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund har en 
dagvattenutredning gjorts för området (Vatten och Samhällsteknik 2022-02-23). 
Dagvattenhanteringen för ny exploatering (användningen bostäder med centrum) säkras i 
Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund som ska vara antagen och ha vunnit laga 
kraft innan detta planförslag antas. 

  



 
 

SAMRÅDSHANDLING - DP för Köpmannen 2 m.fl., del av Älmhults handelsplats 40 
 

Avfallshantering 
SSAM AB vill verka för att avfallshantering inom planområdet ska utformas så det främjar ett 
hållbart cirkulärt samhälle. Utrymmen, transportvägar och vändplatsers utformning för 
sortering av avfall etc. ska följa Handbok för avfallsutrymmen och Avfallsföreskrifter för 
Älmhults kommun. Båda dokumenten finns på www.ssam.se. Avfallshantering ska ske inom 
fastigheten. Detta hanteras i bygglovet.  

El 
För områdets elförsörjning till nya exploateringar kommer nya matarkablar förläggas. Elnätet 
byggs ut längs Handelsvägen och sedan vidare längs de nya lokalgatorna (i Detaljplan för del 
av Äskya 1:27 m.fl., Furulund) för att försörja den nya bebyggelsen. 

Inom Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund finns idag en transformatorstation, vid 
den planens genomförande kommer stationen att flyttas. För att elförsörjningen ska fungera 
placeras tre transformatorstationer inom området för Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., 
Furulund. 

Elkablar läggs i gatumark samt utmed gång- och cykelvägar som finns i Detaljplan för del av 
Äskya 1:27 m.fl., Furulund. 

Fjärrvärme 
Fjärrvärme finns framdraget till området. Utredning pågår hos fjärrvärmeleverantören om 
eventuell utbyggnad i området som inte redan är exploaterat.  

Elektroniska kommunikationer 
Fiberutbyggnad planeras inom området i de delar där det inte redan är framdraget. 

 

Hälsa och säkerhet  
Farligt gods 
Planområdet ligger i anslutning till väg 23 och Haganäsleden (väg 120) som båda är farligt 
godsleder. För att kunna bedöma lämplig markanvändning utmed farligt gods-leder i Älmhult 
har en riskutredning tagits fram (Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i 
Älmhult, Sweco Environment AB, 2018-06-19).  

Utredningen utgår från 5 olika bebyggelsetyper med olika skyddsavstånd från respektive 
riskkälla: Ej känslig bebyggelse (Fåtal personer och de uppehåller sig tillfälligt på platsen); 
mindre känslig bebyggelse (fåtal personer och de är vakna); medelkänslig bebyggelse (flertal 
personer som är vakna och byggnader i max två våningsplan); blandad bebyggelse (högre 
persontäthet, sovande, individer som kan utrymma själva och byggnader i max fyra 
våningsplan) och känslig bebyggelse (hög persontäthet, särskilt känsliga individer och 
sovande utan god lokalkännedom). 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ssam.se&data=02%7C01%7Cjohanna.kihlstrom%40almhult.se%7Cc15f4c25d41042f8e60b08d6e7ef6009%7Cf4c06ba77fa7490da30dedbf07b388ca%7C0%7C0%7C636951412621458266&sdata=x1fRJTPS5zgpdPGsBQ00ajaFDdgNLTWBHYIogQL13Fk%3D&reserved=0
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'  

Bild 35. Tabell över skyddsavstånd. *Vanlig centrumbebyggelse i Älmhult förutsätter 
åtgärder och betraktas annars som känslig bebyggelse. Inom Älmhult förväntas en förtätning 
av de centrala delarna med bostäder, kontor, centrumverksamhet i upp till fyra våningar. 
Kategorin ”blandad bebyggelse” har tillkommit som en typ av bebyggelse där en särskild 
bedömning gjorts. Genom att ställa krav på bland annat fasad och begränsning av 
våningshöjd bedöms det vara rimligt att kunna korta avståndet för bebyggelse som annars 
hade betraktats som känslig. 

**Vissa riskreducerande åtgärder bör genomföras inom 100 meter. 
 
 (Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Sweco Environment AB, 
2018-06-19 och Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, 
Riskutredning av transporter med farligt gods på väg och järnväg i Älmhults tätort, Icke-
teknisk sammanfattning, SWECO 2018-07-12) 
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Bortom 100 meter från riskkällan väg 23 visar utredningen att bostadsbebyggelse kan 
uppföras utan begränsning av antalet våningar och utan att särskilda byggnadstekniska krav 
behöver ställas. De områden som planläggs för bostäder ligger på ett avstånd till väg 23 som 
överstiger 100 meter. 

Bortom 40 meter från riskkällan väg 23 är bostäder i max fyra våningsplan (blandad 
bebyggelse) normalt sett lämpligt. Förtätningsområden i Älmhults centrum utgör dock ett 
mellanting mellan medelkänslig och känslig bebyggelse. Planläggning inom dessa områden 
för exempelvis bostäder och hotell föranleder därför byggnadstekniska åtgärder för att kunna 
byggas inom skyddsområde för blandad bebyggelse istället för känslig bebyggelse. Den 
användning som tillåter övernattning mellan 100 och 40 meter från väg 23 är Område för 
uppställningsplats för husbil och husvagn med övernattning och därtill hörande 
servicebyggnader. Denna användning har en betydligt lägre persontäthet än Älmhults 
centrum, varför krav om byggnadstekniska åtgärder inte ställs i denna detaljplan. 

För att beräkna avstånd till riskkällan gäller följande:  

• Om vägen/järnvägen ligger lägre eller i nivå med omgivande terräng eller har en 
kantsten eller liknande mäts avståndet från körbanans kant/närmsta räl. 

• Om vägen/järnvägen ligger högre än omgivande terräng mäts avståndet från 
släntfot/dikesmitt. 

• Om terrängen lutar mot planområdet utan något dike eller annan barriär som hindrar 
vätska från att rinna mot planområdet behöver en särskild bedömning göras om det 
behövs ett dike eller annan barriär som hindrar att hindrar att farlig vätska kan rinna 
mot planområdet. Detta gäller också om ytan närmast vägen utgörs av en större 
hårdgjord yta där en pöl kan breda ut sig mot planområdet. 

 

 
Bild 36. Diagram över vilken punkt/linje som skyddsavståndet till farligt godsled ska räknas 
ifrån. (Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Förtydligande om hur 
avstånd till led med farligt gods ska mätas, SWECO 2018-07-12) 



 
 

SAMRÅDSHANDLING - DP för Köpmannen 2 m.fl., del av Älmhults handelsplats 43 
 

För detta planförslag har skyddsavståndet räknats från dikesmitt. 

 

 
Bild 37. Terrängskuggningsbild över marktäcket. Mellan planområdet och väg 23 syns diken, 
från vilka skyddsavståndet mäts. Bildkälla: Lantmäteriet (minkarta.lantmäteriet.se, 2022-03-
11) 

 

Utöver beräknade skyddsavstånd utifrån nämnda riskutredning har hänsyn även tagits till 
Trafikverkets bedömning att det är olämpligt med byggnader innehållande verksamheter, 
handel och kontor på ett avstånd mindre än 50 meter från väg 23, som utgör riksintresse för 
kommunikationer. Hänsynsavstånd för parkering, interna körytor och eftergivliga föremål på 
30 meter från beläggningskant har också tillämpats. Bedömningen grundar sig på 
trafiksäkerhet, transporter av farligt gods samt eventuella behov av åtgärder i och utveckling 
av planerad markanvändning intill en kommunikationsanläggning av riksintresse.  

Då avståndet på 50 meter ifrån körbanekant överstiger skyddsavståndet på 40 meter ifrån 
dikesbotten har det förstnämnda avståndet varit dimensionerande för planbestämmelsen om 
att övernattning inte får ske (m1). Skyddsbestämmelsen (m1) innebär även att platsen inte får 
ordnas för övernattning. Parkering för verksamheter är bygglovspliktigt och i bygglovet ska 
det säkerställas att uppställningsplatser/bilplatser inte förläggs på området med 
skyddsbestämmelsen (m1). Servicebyggnader och dylikt som inte medger övernattning får 
dock förläggas inom området med skyddsbestämmelsen då det ligger på mer än 30 meters 
avstånd från körbanekant. 
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Bild 38. Skyddsavstånd från dikesbotten och avstånd från körbanekant.  
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Bild 39. Skyddsavstånd från dikesbotten och avstånd från körbanekant. 

 
Bild 40. Skyddsavstånd från dikesbotten. 
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Ljusbuller  
Inom användningsområdet HCKR1R2 planeras en eventyta med utomhusscen som planeras 
vid handelsplatsen är tänkt att användas för tillställningar så som bilshower, stadsfestivaler 
och konserter. Evenemangens omfattning bedöms vara, som högst, konserter för maximalt  
15 000 besökare. De är tänkta att äga rum 4–5 gånger per år. De äger rum principiellt under 
sommarhalvåret, och tänks pågå kvällstid. 

 

Bild 41. Illustration över Typscenens utformning. Modellen av scenen tillhandahölls av IKEA. 
(Ljusbulleranalys av utomhusscen, Light Bureau Afry, 2021-02-22) 

För att utreda om ljusbullret kan störa trafiken på väg 23 har utredningen Ljusbulleranalys av 
utomhusscen (Light Bureau Afry, 2021-02-22) tagits fram. Utredningen visar resultaten av 
beräkningar utifrån 6 olika lösningar för att minska ljusbullret till godtagbara nivåer. Av dess 
är det bara två alternativ som ger tillräckligt låga nivåer utmed väg 23:  

• Att kombinera en tre meter hög skärm parallellt utmed väg 23 (uppe på nivå med 
körbanan) och en 8,3 meter hög skärm vinkelrätt mot väg 23 för att hindra strålning i 
vägens riktning. 

• Att vända scenen bort från väg 23 så att Scenen är vänd mot handelsområdet och 
parkeringsområdet. 

 

Av de två alternativen är det enbart det andra, att vända scenen från väg 23, som anses 
ekonomiskt och praktiskt genomförbart. En bestämmelse (m2) om att Ljusanordningar ska 
utformas så att de inte påverkar trafiksäkerheten på väg 23 har därför satts inom berörda 
egenskapsområden.  
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Bild 42. Mekaniska barriärer placeras strategiskt för att skärma ljuset. En vertikal yta på 3 
meters höjd från vägen sett placeras längs med vägen, och en vertikal yta på över 8 meters 
höjd placeras i förlängning med byggnaden vinkelrät mot vägen för att hindra strålning i 
vägens riktning. De vertikala skärmarnas placering skär av ljusflödet. Ljusnivåerna i 
nätpunkterna är mycket god. (Ljusbulleranalys av utomhusscen, Light Bureau Afry,  
2021-02-22) Lösningen anses inte är genomförbar i dagsläget. 

 

Bild 43. Scenen är vänd mot handelsområdet och parkeringsområdet. Belysningen är på full 
intensitet, riktad mot scen och publik. Ljusbulleranalys av utomhusscen, Light Bureau Afry, 
2021-02-22 
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I praktiken innebär bestämmelsen att scenen ska vändas från väg 23, men om sökanden i 
bygglovet kan visa på annan godtagbar lösning som på ett tveklöst sätt avskärmar ljusbuller så 
att det inte kan nå väg 23 kan den lösningen godtas. Flexibiliteten i planbestämmelsen 
kommer sig av att ljusanordningar exempelvis skulle kunna placeras omgiven av höga 
byggnader (högre än den högst placerade ljuskällan) på ett sätt som avskärmar ljusbuller helt 
från väg 23. Att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning kräver bygglov om 
den avsedda användningen av ljusanordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen. 

 

Trafikbuller 
Genomförd bullerutredning visar att Planerade bostäder inom området håller sig inom 
riktvärdet såvida fastigheter byggs med ett tillräckligt avstånd ifrån närliggande vägar. Alla 
bostäder har möjlighet att uppfylla kravet gällande uteplats om den placeras på ett område där 
riktvärden ej överskrids. (Bullerutredning Furulund, Efterklang, 2021-05-17) 

 

Bild 44. Ekvivalenta ljudnivåer 1,5 meter ovan mark, nuläge med prognostiserat år 2040. 
(Bullerutredning Furulund, Efterklang, 2021-05-17) 



 
 

SAMRÅDSHANDLING - DP för Köpmannen 2 m.fl., del av Älmhults handelsplats 49 
 

 

 

Bild 45. Maximala ljudnivåer 1,5 meter ovan mark, nuläge med prognostiserat år 2040. 
(Bullerutredning Furulund, Efterklang, 2021-05-17) 
 

Buller från besöksverksamheter 
Inom den östra delen av användningsområdet HCKR1R2, strax norr om det norra av 
HC1KR1R2-områdena, som är en del av Älmhults Handelsplats finns en yta som används för 
regelbundna icke bullrande aktiviteter så som marknad, utställning etc. Ett fåtal, fyra till fem, 
gånger om året planeras ytan användas för större musikarrangemang. 

Konserter/musikarrangemang ska följa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken 
(1998:808) då de kan ge störningar som riskerar att medföra olägenhet för människors hälsa. 
Den som bedriver en verksamhet eller avser att bedriva en verksamhet har en skyldighet att 
visa att de allmänna hänsynsreglerna följs (2 kap. 1 § miljöbalken). 
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Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk 
bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. (9 kap. 3 § 
miljöbalken). 

Naturvårdsverket har gett ut en vägledning om buller från idrottsplatser: Vägledning om 
buller från idrottsplatser, Naturvårdsverket, 2020-09-23. Vägledningen gäller visserligen inte 
för konserter, men den kan ge information om hur olägenhetsbegreppet ska tolkas. För 
idrottsplatser förordar Naturvårdsverket ett arbetssätt med bedömning av risken för störning 
utifrån hur mycket anläggningen används och var den är placerad samt vid behov 
undersökande av möjliga åtgärder med fokus på att justera eventuella problem med möjlighet 
till bibehållen verksamhet.  

Allmän störning orsakat av buller kan vara att betrakta som en olägenhet för 
människors hälsa, även om den måste ses som relativt begränsad i förhållande 
till de mer allvarliga hälsoeffekter som kan orsakas av andra bullerkällor i 
samhället. Störning är en subjektiv upplevelse och att någon upplever sig störd 
av buller innebär samtidigt inte nödvändigtvis att det är en olägenhet. 

Olägenhet anges i miljöbalkens nionde kapitel som en störning som enligt 
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka människors hälsa eller 
välbefinnande negativt och som inte är ringa eller helt tillfällig. För att en 
störning ska kunna betraktas som en olägenhet för människors hälsa ska den 
alltså vara av någon betydenhet och inte av helt tillfällig natur. 

Olägenhetsbedömningen ska utgå från vad människor i allmänhet upplever som 
störande, hänsyn ska dock tas till personer som är känsligare än normalt 
(exempelvis barn eller personer med vårdbehov). Innan eventuella åtgärder 
utreds måste tillsynsmyndigheten alltså avgöra om störningen är så pass 
omfattande och allvarlig att risk för olägenhet förekommer.  

Bedömningen av risk för olägenhet för människors hälsa måste göras utifrån de 
förutsättningar som råder i varje enskilt fall. Ett enstaka evenemang på en 
idrottsplats är ett exempel på en aktivitet som är så tillfällig att risken för 
olägenhet för människors hälsa kan anses vara försumbar. Är evenemangen ofta 
återkommande kan dock bedömningen bli en annan. Det är svårt att ge 
generella riktlinjer kring hur ofta en störning måste inträffa för att den ska 
anses vara en olägenhet för människors hälsa. Är det ett evenemang som bara 
ger upphov till marginellt högre nivåer än normalt, och de normala nivåerna 
inte bedöms orsaka en olägenhet, kan det vara acceptabelt med ett flertal 
sådana per år eller säsong. Evenemang som ger upphov till en helt annan 
ljudbild med betydligt högre nivåer än normalt för platsen bör däremot 
begränsas till enstaka gånger per år. 

Vägledning om buller från idrottsplatser, sida Naturvårdsverket, 2020-09-23. 
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Det föreligger alltså en skyldighet för verksamhetsutövararen att ta reda på vilka störningar 
som kan uppstå för bostäder i närheten och att känna till de riktvärden och andra regelverk 
som gäller för verksamheten (2 kap. 2 § miljöbalken). Verksamhetsutövaren är skyldig att 
vidta de åtgärder och de begränsningar som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I 
samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik (2 kap. 2 § 
miljöbalken). Försiktighetsmåtten ska vidtas så fort det finns skäl att anta att verksamheten 
kan medföra olägenhet, alltså innan olägenheten har uppkommit. Därför har en 
bullerutredning (Bullerutredning av utomhusscen, Efterklang Afry, 2021-06-02) tagits fram 
över tänkta den tänkta verksamheten med konserter. 

 

 
Bild 46. Illustration över tänkt placering av scenen. Befintliga bostadsområden Hagalund och 
Hagabo samt framtida Furulund Norr och Syd. Röd area markerar området där 
utomhusscenen planeras placeras. (Bullerutredning av utomhusscen, Efterklang Afry, 2021-
06-02) 
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Denna typ av buller omfattas inte av Naturvårdsverkets och Boverkets vägledningar för 
industri- och annat verksamhetsbuller och i fysisk planeringen för den här typen av 
verksamheter saknas därför vägledning avseende bullerpåverkan på bostäder. 

Vid klagomål/misstanke om olägenhet för människors hälsa är det Folkhälsomyndighetens 
riktvärden för buller inomhus, FoHMFS 2014:13, som tillämpas för att bedöma om bullret 
utgör en olägenhet: 

Ljudnivå I bostadsrum enligt FoHMFS 2014:13 
Vid befintliga bostäder gäller följande riktvärden inomhus i rum för sömn och vila, rum för 
daglig samvaro och matrum som används som sovrum. Gäller dygnet runt. 

LAeq (dB), Ekvivalent ljudnivå  
 

30 

LAeq (dB), Ekvivalent ljudnivå från 
musikanläggningar 
eller ljud med hörbara tonkomponenter 
 

25 
 

LAFmax(dB), Maximal ljudnivå 45 
 

 

Dessutom gäller krav för nedanstående linjära tersbandsnivåer. 

Tersband 
(Hz) 

31,5  40 50 63 80 100 125 160  200 

Leq (dB) 56  49 43 42 40 38 36 34 32 

 

Bullerutredningens slutsats redovisas nedan i sin helhet:  

Beräknade ljudnivåer från musik och publik vid större musikarrangemang 
förväntas ge upphov till som högst ekvivalent ljudnivå 67 dBA vid befintliga 
bostäder. Vid nya framtida bostäder förväntas ekvivalent ljudnivå vara 76 dBA.  

Ljudnivån från musiken förväntas vara betydligt högre än ljudnivån från 
publiken. Utifrån beräknade ljudnivåer förväntas Folkhälsomyndigheten 
riktvärden inomhus överskridas både vid befintliga bostäder och vid planerade 
bostäder om inte fönster och fasader anpassas.  

Förväntade ljudnivåer är beräknade utifrån tillgängliga förutsättningar, 
ljudnivåerna vid framtida evenemang kan vara både högre och lägre än dessa. 

Evenemangen planeras i dagsläget ske 4-5 gånger årligen vilket ska tas med i 
beaktning vid avvägande angående olägenhet tillsammans med de beräknade 
ljudnivåerna. 
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I dagsläget rekommenderas det inte att placera bostäder direkt bakom 
scenområdet. En avskärmande byggnad som till exempelvis kontor eller 
alternativt hotell som är knutet till evenemanget ses som lämpligare och kan 
även hjälpa till att fungera som en skärm för bakomvarande bebyggelse. 

(Bullerutredning av utomhusscen, Efterklang Afry, 2021-06-02) 

Generellt minskas ljudets spridning i bredd om fler högtalarelement används. Skillnader 
mellan fram och bakriktning kan även det styras mycket utifrån designen av 
högtalaruppställningen. Med mer avancerade tekniker kan ljudet riktas ytterligare och 
ljudnivån minskas i specifika riktningar men det innebär även en högre kostnad. 
(Bullerutredning av utomhusscen, Efterklang Afry, 2021-06-02) 

 
Bild 47. Situation av spelning av musik. Ljudnivå beräknad vid fasad som frifältsvärde. 
(Bullerutredning av utomhusscen, Efterklang Afry, 2021-06-02) 
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Sammanfattningsvis är det alltså verksamhetsutövarens ansvar att olägenhet för människas 
hälsa, som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som 
inte är ringa eller helt tillfällig, inte kan uppstå. Detaljplaneförslaget medger en byggrätt där 
en utomhusscen är planenlig, men fastställer inte exakt placering eller vilka åtgärder som 
behöver vidtas. Utomhusscenen är tänkt att användas vid ett fåtal (4–5) tillfällen per år. 

Eftersom påverkan på omgivande bostäder, utöver placering, beror på antal gånger per år 
konserter äger rum, de tekniska lösningar man väljer inom verksamheten och vilken volym 
man håller på konserterna anser kommunen att det saknas förutsättningar för att reglera 
omgivningspåverkan med planbestämmelser. 

Mer information om ansvar vid genomförande finns att läsa under Genomförande/Scen och 
konserter. 

 

Service, offentlig och kommersiell 
Planförslaget innebär att fler bostäder placeras nära befintliga skolor men också i nära 
anslutning till Älmhults handelsplats där det bland annat finns livsmedelsbutik. Inom 
planområdet möjliggörs för etablering av närbutiker och annan kommersiell service inom 
område som planläggs med användningen centrum och handel. 

 
Höjdsättning av nyexploaterade ytor 
Området ska höjdsättas så att dagvattenhanteringen fungerar. Området kommer även 
fortsättningsvis slutta generellt från öst till nordväst. 

 

Förklaring av planbestämmelserna 
Användning av allmänna platser 
För allmänna platser inom planområdet är kommunen huvudman. Det finns två skäl till att 
användningen för allmän plats ska anges. Dels har allmänheten rätt att få veta vad som kan 
förväntas av den allmänna platsen dels behöver detaljplanen ge utgångspunkter för beräkning 
av kostnader för anläggning och drift av den allmänna platsen. 

 

o TORG  
Med syfte att skapa en mötesplats planläggs ett torg mellan Haganässkolan, 
Handelsvägen och Handelsområdet. Användningen medger att platsen används för 
torg med tillhörande verksamheter som till exempel torghandel, kollektivtrafik eller 
serveringar. Även komplement som behövs för torgets funktion ingår, som kiosker, 
hållplatsskydd, parkeringsplatser (även för cykel med tak) eller toaletter. Normal 
fordonstrafik omfattas också, motsvarande det som ingår i användningen gata. 
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o GATA  
Bestämmelsen anger gata som markanvändning för de allmänna gatorna inom 
planområdet. Syftet med bestämmelsen kommunal gata är att den ska serva 
allmänhetens behov av infrastruktur. Inom användningen ryms körbana för 
motortrafik, gång- och cykelväg, kantstensparkering, plantering/allé, busskur m.m.  
 

o GÅNG  
Användningen anger sträckor som är avsedda för gångtrafik. I detaljplanen 
kombineras användningen i flera fall med användningen CYKEL. 
 

o CYKEL  
Användningen anger sträckor som är avsedda för cykeltrafik. I detaljplanen 
kombineras användningen i flera fall med användningen GÅNG. 
 

o NATUR  
Användningen natur används för friväxande grön- och skogsområden som inte är 
anlagda och inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning.  
 
Inom användningen ingår utrymme för omhändertagande av dagvatten samt mindre 
park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement för naturområdets 
användning. Det kan till exempel vara anlagda gångstigar, motionsslingor, gång- och 
cykelvägar. Vägar och mindre byggnader som behövs för platsens skötsel och bruk 
tillåts också. Teknisk anläggning i form av transformatorstation tillåts inom 
användningen. 
 

Användning av kvartersmark 
 

o B- Bostäder  
Användningen innefattar boende mad varaktig karaktär så som vanliga bostäder, olika 
typer av kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder, 
gruppbostäder, träningsbostäder samt boenden som innefattar viss omsorg, om inte 
vårdinslaget är för stort. I användningen ingår bostadskomplement av olika slag. Det 
kan till exempel vara garage, parkering, tvättstuga, gäststuga eller gästlägenhet, 
lekplats och miljöhus för flerbostadshus. Även förskola som är inrymd i ett 
flerbostadshus kan betraktas som bostadskomplement. Skolgård förläggas till de delar 
som innehar gällanderiktvärden för trafikbuller. 
 

o C- Centrum  
Användningen innefattar en kombination av olika verksamheter som handel, service, 
samlingslokaler och andra verksamheter som bör vara lätta att nå. Det kan vara till 
exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, banker, apotek, 
hantverk och annan service, vuxenutbildning, lättare former av vård och hälsovård 
som vårdcentral, fot- eller hudvård, post, polisstation mm. 
 

o C1- Centrum, dock inte tillfällig vistelse 
Centrumändamål, men inte användning som innebär övernattning. 
 

o H- Detaljhandel  
Användningen innefattar handel med varor och tjänster till framförallt privatpersoner. 
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Försäljning av varor innefattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Till 
tjänster räknas exempelvis frisör och resebyrå men även service och hantverk av olika 
slag till exempel bank och skomakeri ingår i användningen. I användningen ingår, 
förutom butiksytan, tillhörande kontor, personalrum, personalrestaurang och lager för 
handelsverksamheten. Även tillhörande parkering och kundvagnsgarage ingår. 
 

o K- Kontor  
Användningen kontor används för områden för kontor och tjänsteverksamhet med 
liten eller ingen varuhantering. Avgörande bör vara att verksamheten inte medför 
störning av betydelse för omgivningen, till exempel att den saknar utomhusverksamhet 
och har besöksverksamhet i begränsad utsträckning. I användningen ingår 
komplement så som konferenslokaler och de personalutrymmen som behövs. 
 

o O- Tillfällig vistelse 
Användningen tillfällig vistelse används för områden med alla typer av tillfällig 
övernattning samt konferenslokaler. Med tillfällig vistelse avses tillfällig övernattning 
på hotell, vandrarhem, pensionat, campingstugor eller liknande. I användningen ingår 
också olika typer av förläggningsboenden, konferensanläggningar och lägenhetshotell. 
I användningen ingår sådan verksamhet som kompletterar den tillfälliga vistelsen, som 
till exempel parkering, kontor, butiker, restaurang, spa, gym och lekplats. Även de 
personalutrymmen som behövs ingår.  
Tillfällig vistelse har som syfte att tillgodose vistelse eller boende som inte är av 
varaktig karaktär. Det innebär verksamheter som bedrivs med syfte att tillhandahålla 
tillfälliga övernattningsmöjligheter, ofta utanför bostaden. Verksamheten i sig är 
varaktig, medan övernattningarna är av icke varaktig karaktär. Inom användningen är 
det inte tillåtet med varaktigt boende och inte heller fritidshus. 
 

o O1- Uppställningsplats för husbil och husvagn med övernattning och därtill hörande 
servicebyggnader. 
Användningen är en specificering av tillfällig vistelse som innebär att området enbart 
får användas för uppställningsplats och inte de övriga användningarna som tillfällig 
vistelse medger. 
 

o P- Parkering  
Användningen parkering planläggs utmed Handelsvägens östra sida samt i anslutning 
till skolområdet. Ytorna används till markparkering, plantering kan med fördel 
placeras mellan parkeringsplatserna. 
 

o R1- Idrotts- och sportanläggningar 
I användningen ingår idrotts- och sportanläggningar med tillhörande byggnader. 
Användningen avser besöksintensiv verksamhet. Det kan till exempel vara sporthall, 
bowlinghall, simhall och gymanläggning. I användningen ingår även 
utomhusanläggningar som exempelvis hinderbana.  
 

o R2- Kulturella besöksanläggningar 
Områden eller byggnader för kulturella ändamål av olika slag ingår i användningen. 
Det kan till exempel vara museer, folkparker, konsthall och liknande verksamheter. 
Användningen omfattar även större besöksanläggningar som exempelvis nöjesparker, 
konserthus, teatrar och mässhallar. 
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Egenskapsbestämmelser 
Utformning av allmän platsmark 
Damm1: Anlagd damm för omhändertagande av dagvatten. 
Bestämmelsen säkerställer att den dagvattendamm som behövs för att uppnå en bra 
dagvattenhantering inom och utanför planområdet ges tillräcklig yta. 

 

Utformning av kvartersmark 
Bebyggandets omfattning: 

e1: största bruttoarea är 90 % av fastighetsarean inom användningsområdet.  
Bestämmelsen placeras inom område som planläggs för bostäder. Bestämmelsen syftar till att 
säkerställa parkering och friyta samt att ge möjlighet till en diversifierad byggnadshöjd. 

e2: största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet.  
Bestämmelsen placeras inom område som planläggs för bostäder. Bestämmelsen syftar till att 
säkerställa tillräckliga friytor. 

e3: största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom användningsområdet. 
Bestämmelsen placeras inom område som planläggs för handel (m.fl. användningar). 
Bestämmelsen syftar till att utöka den byggrätt (40 %) som redan finns fastslagen i Detaljplan 
för handelsområde Haganäs, 0765-P11/11 från 2011 för att kunna bebygga parkeringsytan. 

 
 

Prickmark: Marken får inte förses med byggnad. 
Bestämmelsen placeras utmed väg 23 för att säkerställa att bebyggelse inte placeras för nära 
transportled för farligt gods. Bestämmelsen placeras också på bostadsmark för att säkerställa 
att bostäder ej placeras för nära planlagd mark för gata. På prickad mark får exempelvis 
parkering och stödmurar uppföras. 

 

Korsprickad mark 
Används i normalfallet för att reglera att enbart komplementbyggnader får placeras på 
marken. Här med tillägget ”utan övernattningsmöjlighet”, vilket innebär att byggnaden inte 
får möjliggöra övernattning. 

 

Högsta nockhöjd i meter. 

Höjd på byggnader regleras i planen genom bestämmelse om högsta nockhöjd och är en 
avvägning mellan skuggbildning, variation, flexibilitet och att ge området rätt karaktär. 
Nockhöjd mäts från medelmarknivå invid byggnaden eller från medelmarknivå på allmän 
platsmark om en allmän plats ligger närmre än 6 meter från byggnaden. Se bild 47 för 
förklaring av nockhöjd. 
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 Högsta byggnadshöjd i meter. 

Höjd på byggnader regleras i planen genom byggnadshöjd och är en avvägning mellan 
skuggbildning, variation, flexibilitet och att ge området rätt karaktär. Byggnadshöjd mäts från 
medelmarknivå invid byggnaden eller från medelmarknivå på allmän platsmark om en allmän 
plats ligger närmre än 6 meter från byggnaden. Byggnadshöjden ska räknas upp till 
skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör 
byggnadens tak. Se bild 47 för förklaring av byggnadshöjd. 

 

 

Bild 48. Illustration över hur byggnadshöjd respektive nockhöjd mäts. 
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Skydd mot störningar 
m1: Marken får inte användas eller ordnas för övernattning 

Bestämmelsen syftar till att övernattning inte ska ske på området då det ligger för nära väg 23 
eller väg 120 (Haganäsleden) för att vara säkert att befinna sig på i sovande tillstånd. 

 

m2: Ljusanordningar ska utformas så att de inte påverkar trafiksäkerheten på väg 23. 

Bestämmelsen syftar till att eventuella ljusanordningar inte ska kunna störa trafiken på  
väg 23.  

Upplysning: Ljusanordningar som kan ha en betydande påverkan på omgivningen kräver 
bygglov (6 kap. 3 a §, plan- och byggförordningen (2011:338)). 

Vid bygglovet ska bevakas att lokalisering, placering och utformning av ljusanordningar inte 
sker så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan 
medföra en sådan påverkan på omgivningen i som innebär fara för människors hälsa och 
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. (9 kap. 30 §, första stycket 4 och 2 kap. 9 §, 
plan- och bygglagen (2010:900)) 

Vid bygglov bör placering av samtliga ljuskällor samt riktning, styrka och karaktär på ljuset 
framgå så väl som eventuella avskärmande åtgärder.  

 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det att detaljplanen vinner laga kraft. 
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KONSEKVENSER 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
En del i planarbetet är att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Om undersökningen kommer fram till att planens genomförande 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det att planen ska genomgå en 
strategisk miljöbedömning. I den processen upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

 

Ställningstagande 
Utifrån detta kapitel, Konsekvenser, och bifogad Undersökning av betydande miljöpåverkan 
bedöms inte detaljplanens genomförande innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses 
i miljöbalken kapitel 6 och en strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras. 

 

Alternativ och andra ställningstaganden 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska olika intressen vägas mot varandra, med avsikten 
att mark- och vattenområden ska användas för det ändamål som de är mest lämpade för vad 
avser beskaffenhet, läge och behov. Marken för lokaler är redan exploaterad med liknande 
användningar och det är främst behovet av att komplettera pågående användning samt att 
förbättra trafiksituationen som har beaktats.  

I övrigt har det främst varit behovet av bostäder i Älmhult och behovet av att bevara 
skogsmark som vägts mot varandra som motstående intressen. Att behovet av bostäder och 
lokaler är stort i Älmhult väger tungt då sådana ytor behövs för att orten ska ges möjlighet att 
växa, det ger skäl för att ta skogsmark i anspråk. 

Enligt miljöbalkens 3 kapitel 4 § ska skogsmark som har betydelse för skogsnäringen så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. I Älmhult är 
det angeläget att ytterligare mark ordnas för att möta bostadsförsörjningsbehovet på orten. För 
att kunna utveckla Älmhult krävs att ny mark tas i anspråk för bostadsbyggnation i och i 
anslutning till tätorten. Planområdet är utpekat i översiktsplanen som lämpligt område för 
exploatering. Till skillnad från andra föreslagna utbyggnadsområden kan befintlig 
infrastruktur här utnyttjas och inga större nya vägar eller trafikplatser måste anläggas för att 
området ska kunna exploateras.  

Riksintresset väg 23 har vägt tungt vid utformning av detaljplanen. Detaljplanen anpassas och 
utformas på ett sådant sätt att ny bebyggelse inte placeras tätt inpå väg 23. Detaljplanen utformas 
också så att en robust dagvattenhantering kan ordnas inom och i närheten av planområdet. Ett 
öppet dagvattensystem planeras lokalt inom närområdet som fördröjer och renar de vatten som 
rinner av de nya hårdgjorda ytorna. 

Området är utpekat utbyggnadsområde i den kommunövergripande översiktsplanen och i det 
samrådsförslag som togs fram 2019 till fördjupning av översiktsplan för Älmhults småstad. 
Den tätortsnära lokaliseringen bidrar till resurseffektivitet och minskad miljöbelastning i 
jämförelse med en exploatering av samma antal bostäder i mindre tätortsnära läge. Som 
boendemiljö ligger området nära både idrotts- och rekreationsområde. Detaljplanen möjliggör 
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tillsammans med andra exploateringsprojekt i området en blandad bebyggelse och en varierad 
bostadsbebyggelse med avseende på storlek, höjd och upplåtelseform. 

 

Konsekvenser för miljö och hälsa 
Stads- och landskapsbild 
Detaljplanens genomförande innebär en förändring av områdets innehåll och utseende. Viss 
mark som idag är skogbevuxen tas i anspråk och bebyggelse tillkommer. Vägnätet ändras 
även i de södra delarna av planområdet. 

Mark, vatten och översvämningsrisk  
Idag utgör den delen av planområdet som inte redan är exploaterad av skogsmark som kan 
infiltrera regn- och smältvatten. Planens genomförande innebär att andelen hårdgjord yta i 
området ökar, vilket ställer krav på dagvattenhanteringen i området. Inom Detaljplan för del 
av Äskya 1:27 m.fl., Furulund ordnas därför fördröjning och rening av dagvatten i flera lokalt 
anlagda diken och dagvattendammar.  

I dagvattenutredningen (Vatten och Samhällsteknik 2022-02-23) har hanteringen av höga 
flöden vid exempelvis skyfall analyserats. Vid skyfall fylls dagvattenledningarna med vatten 
och dagvattnet kan då under korta tider ansamlas som ytvatten. Det är därför viktigt att 
eftersträva att dagvatten styrs så att omkringliggande områden inte översvämmas på ett 
oönskat sätt. Analysen av skyfallsavrinningen visar att det öppna dagvattensystemet i området 
med diken och dammar kan hålla stora volymer regn och således ger ett robust system. 

I utredningen lyfts vikten av att området för bostadsbebyggelse planeras och byggs på ett sätt 
så att gator och parkeringar relativt byggnader höjdsätts så att vatten vid skyfall som ej avleds 
via ledningsnätet kan avrinna ytligt via gator och naturområdena då ledningsnätet blir fullt. 
Detaljplanen utformas så att höjdsättning av gatorna fungerar ur detta perspektiv, även del av 
den planerade bebyggelsens nivå i förhållande till gata regleras. 

När dagvattnet från området renats i våtmarken/dammen leds det vidare ut från planområdet 
norrut genom trumma under Danska vägen och sedan mot sjön Möckeln. För att inte förändra 
förutsättningarna nedströms och belasta dikningsföretag med högre flöden än dagens ändras 
inte trummans storlek under Danska vägen. 

 

Miljökvalitetsnormer 
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om en viss miljökvalitet som ska uppnås eller 
bibehållas. Den lägsta miljökvalitet som kan godtas utgör en miniminivå. 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluft och det finns miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, 
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

Planen bedöms inte medföra så stora mängder ökad trafik att miljökvalitetsnormerna 
påverkas.  
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Miljökvalitetsnormer för vatten 
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har Vattenmyndigheten 
beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt åtgärdsprogram för i princip alla 
vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status 
som bedöms kunna uppnås och vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god 
ekologisk och kemisk status ska ha uppnåtts till 2021 eller 2027. Miljökvalitetsnormer är ett 
juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken. Det förväntas att alla verksamheter och 
samhällssektorer i förhållande till sina respektive belastningar medverkar till att god status 
kan uppnås. Detta är särskilt lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan.  

Aktuellt planområde berörs av ytvattenförekomsten Möckeln (SE628323-139679). 

Enligt statusklassning VISS (2017–21) har vattenförekomsten klassats som ytvatten som ej 
uppnår god kemisk status och med måttlig ekologisk status. Den sammanvägda kemiska 
statusen har klassats som uppnår ej god status då de prioriterade ämnena kvicksilver och 
PBDE (flamskyddsmedel) ej uppnår god status. Gränsvärdena för kvicksilver och PBDE 
överskrids i alla Sveriges undersökta sjöar. Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig 
då vandringshinder bedöms hindra organismer att flytta sig till angränsande vatten. Beslutad 
miljökvalitetsnorm enligt gällande förvaltningscykeln som är förlängning är att god ekologisk 
status skall nås till 2021 med tidsundantag för arsenik som bedöms som tekniskt omöjligt 
samt att det är god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver och PBDE, 
flamskyddsmedel). 

 
Status och miljöproblem för sjön Möckeln  
 Status idag Kvalitetskrav 
Ekologisk  Måttlig God 2021 
Kemisk Uppnår ej god* God 2021 
Kemisk 
(exklusive kvicksilver 
och PBDE) 

God God 2021 

• Ämnena kvicksilver och PBDE (flamskyddsmedel) uppnår ej god status. Gränsvärdena för 
kvicksilver och PBDE överskrids i alla Sveriges undersökta sjöar. 

 

I dagvattenutredningen (Vatten och Samhällsteknik 2022-02-23) har föroreningsberäkningar 
gjorts för att bedöma hur exploateringen av området påverkar vattenkvaliteten i Möckeln. I 
utredningen konstateras att påverkan på recipienten bedöms vara liten då flödet ut från de två 
oexploaterade delarna av planområdet tillsammans med områden inom Detaljplan för del av 
Äskya 1:27 m.fl., Furulund begränsas till dagens. Begränsningen utgörs av diken och dammar 
som effektivt utjämnar och renar dagvatten. Hårdgörning av mark resulterar visserligen i att 
den totalamängden vatten som når recipienten ökar men med föreslagna diken och dammar 
skapas en trög avrinning som håller kvar vatten inom området. I beräkningarna har man inte 
lagt in den eventuella rening som kommer ske i diken nedströms och som vattnet kommer att 
passera innan det mynnar ut i Möckeln. 
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I dagvattenutredningen konstateras att diken och dammar utgör en effektiv rening av 
dagvatten och att riktvärdena bedöms, med föreslagen dagvattendamm, att underskridas även 
om föroreningsbelastningen kommer att öka. Avslutningsvis konstateras det i 
dagvattenutredningen att det med föreslagen rening och begränsning av utflödet från 
planområdet bedöms möjligheten att uppnå beslutad miljökvalitetsnorm för Möckeln inte 
försämras. 

Exploateringen inom handelsområdet sker inom i huvudsak bebyggda eller hårdgjorda ytor 
(asfalterade parkeringar) och området är anslutet till det kommunala dagvattennätet. 
Planförslaget möjliggör hantering av dagvatten inom kvartersmark och förutsätter anslutning 
till befintliga eller ny kommunala serviser. 

Det kommunala dagvattennätet ansluter dels till vanliga ledningar, dels till ett system av diken 
och leder sedan dagvattnet vidare till dagvattendammar innan det når recipienten. 
Planförslaget bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för recipienten. 
Planförslaget innebär att parkerings- och körytor kan tas i anspråk för byggnader, vilket 
förmodas få en positiv påverkan på föroreningsnivåer som hanteras inom den kommunala 
dagvattenanläggningen av huvudman. 

Utsläpp av förorenat vatten till dagvattenanläggning kan innebära skada på recipienten. 
Avrinningsvägar kan behöva kartläggas innan anläggningar planeras så att eventuella 
föroreningar kan omhändertas innan de når spillvattenledning, omgivande mark, vattendrag 
och dagvattenrecipient. 

Någon förvaring, service eller tvätt av fordon förväntas inte ske på området. För fordonstvätt 
gäller följande: enligt 2 kap miljöbalken ska den som använder en kemisk produkt vidta de 
åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Det innebär att den som 
använder avfettningsmedel och/eller bilschampo vid fordonsrengöring ansvarar för att miljön 
inte tar skada. Fordonstvätt på ej anpassade ytor, där det förorenade tvättvattnet går orenat ut i 
dagvattenanläggning och slutligen till recipient betraktas därför som olämplig hantering av 
kemiska produkter. 

 
Trafik  
Planens genomförande avseende de delar som planläggs för bostäder innebär att trafiken i och 
intill området förväntas öka. Ökad trafik medför ökat trafikbuller. 

Planen ger förutsättningar för omgestaltning av Handelsvägen så att det kan bli en gata med 
mer mjukt trafikrum, lägre hastighet och en säkrare trafiksituation för oskyddade trafikanter. 

Avseende Handelsområdet visar beräkningar i PM Effekter av detaljplaneändring för 
Köpmannen 2 (WSP, 2021-01-13) att en ändring från markanvändning H till C i området kan 
förväntas alstra mindre trafik, oavsett exploateringsgrad i exempelräkningen. Generellt 
medger markanvändning C lägre trafiktal (exempelvis parkeringsnorm) än markanvändning 
H, vilket ska tas hänsyn till i de utredningar/prövningar som görs i samband med all 
kommande exploatering i området. 

Den nya detaljplanen medger etablering för både handel- och centrumändamål för hela 
området. Det betyder att det även fortsättningsvis kommer vara möjligt att på platsen anlägga 
endast lokaler för handel (H), samtidigt som det också är möjligt att bygga endast lokaler för 
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centrumändamål (C). Ambitionen är dock en blandad markanvändning inom området. 
Slutsatsen är att vidare utredning inte krävs för att genomföra sagda detaljplaneändring. 

Trafikbuller 
Detaljplanens genomförande bidrar till att bostäder byggs på område som är påverkat av 
trafikbuller. Framtagen bullerutredning (Efterklang, 2022-03-07) visar att de riktvärden som 
finns kring buller vid bostäder nås inom området. Läs mer under rubriken Planförslag/ Hälsa 
och säkerhet/ Trafikbuller.  

 

Buller från besöksverksamhet 
Detaljplanens genomförande bidrar till att buller från konserter sprids till befintliga bostäder 
och till nya bostäder. Det planerade antalet tillfällen när detta sker är 4-5 gånger per år. 
Byggrätter för nya bostäder har därför lagts på ett visst avstånd. I övrigt gäller att 
verksamhetsutövaren själv ska skaffa sig den kunskap som krävs och vidta de åtgärder som 
krävs för att olägenhet för människors hälsa inte kan uppstå. Detaljplanen medger att scenen 
kan byggas, men anger inte vilka störningsnivåer som tolereras. Gällande riktvärden har 
beskrivits i denna planbeskrivning under Planförslag/ Hälsa och säkerhet/Buller från 
besöksverksamheter och dessa (eller vid tidpunkten aktuella riktvärden) ska innehas. 
Användningen bedöms vara genomförbar, men förutsätter en anpassning av verksamheten 
som inte är lämpligt att reglera i en detaljplan. Läs mer under rubriken Genomförande av 
detaljplan/ Tekniska frågor/ Scen och konserter. 

Farligt gods 
Planen utformas så att det blir säkert att vistas och bo inom området med hänsyn till de risker 
som finns kopplade till transporter av farligt gods utmed väg 23 och väg 120. Läs mer under 
rubriken Planförslag/ Hälsa och säkerhet/ Farligt gods. 
 

Markföroreningar 
Det finns inga kända markföroreningar i området som planläggs för bostäder och det finns 
inte anledning att misstänka det heller. Exploatering av området ger ökad andel hårdgjord yta 
och kommer att öka föroreningshalten i dagvattnet. Rening av dagvattnet sker i närområdets 
dagvattendamm och diken. Läs mer under rubriken Miljökvalitetsnormer för vatten ovan.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget kan bidra till flera positiva ekonomiska konsekvenser genom utnyttjande av 
befintlig infrastruktur och ett effektivt markutnyttjande. Planförslaget möjliggör fler boenden 
och arbetsplatser i Älmhult vilket kan öka underlaget för både offentlig och kommersiell 
service. Att planförslaget öppnar upp för en mer diversifierad service, kulturella upplevelser 
och fritidsaktiviteter gör att kommunen blir attraktivare som boendeort. 

Förslaget bidrar till en mer tillåtande användning av handelsområdet vilket kan bidra till en 
riskspridning i ägandet av fastigheterna samt ge en attraktionskraft som spiller över på 
befintliga verksamheter. 
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Sociala konsekvenser 
Detaljplanen möjliggör tillsammans med Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund 
byggnation av en blandad bostadsbebyggelse vilket är bra ur ett socialt jämlikhetsperspektiv. 
Det ger förutsättningar för att attrahera både unga och gamla att bo i området. Ett område 
servat av kollektivtrafik breddar underlaget för vilka som kan tänka bosätta sig i området då 
även de utan bil får enkelt att ta sig inom tätorten eller till tågstationen och vidare utanför 
Älmhult. Närhet till service och olika aktiviteter attraherar också olika människor. Alla dessa 
faktorer är viktiga ur ett socialt jämlikhetsperspektiv. 

Att handelsområdet öppnas upp för verksamheter med mer centrumkaraktär förväntas också 
få positiva effekter då skalan bryts upp med mindre volymer och mått som gör att människor 
trivs. Då mindre aktörer kommer att bjudas in i området kan också en mer diversifierad 
köpgrupp förväntas och fler grupper få sina behov av kommersiell service tillgodosedda. 

 

Barnperspektivet 
Genomförandet av denna detaljplan kommer beröra barn på flera sätt. Fokus finns på 
trafiksäkerhet, låga hastigheter och flera separata gång- och cykelvägar planeras.  

Samtliga bostadskvarter har nära till gröna områden, både inom och utanför planområdet. En park 
anläggs i närheten till bostadsdelen (men utanför planområdet) som kan fyllas med olika innehåll 
och den väntas bli en attraktiv plats för barn som vistas i området.  

Detaljplanen möjliggör för en busslinjedragning för lokaltrafik igenom området. God tillgång till 
kollektivtrafik samt bra gång- och cykelkopplingar till andra delar av tätorten är bra ur ett 
barnperspektiv då det ökar självständigheten för ungdomar. 

Framför Haganässkolan planeras det för ett nytt torg som både skapar en förgrund till skolan och 
ökar trafiksäkerheten genom olika åtgärder. 

 

Trygghet och tillgänglighet 
De allmänna platserna utformas tillgängliga för personer med funktionsvariationer enligt 
gällande krav. 

Planen möjliggör en exploatering av olika funktioner inom området samt en bättre 
trafikstruktur för oskyddade trafikanter vilket bidrar till att människor kommer att röra sig i, 
till och från området vid olika tider på dygnet, något som bidrar till ökad trygghet.  
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GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 
 

Organisatoriska frågor 
Tidplan för genomförande 
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år från det datum planen vunnit laga kraft. 

Ansvarsfördelning 
Kommunen äger idag huvuddelen av den oexploaterade marken. INGKA Centers AB har 
option på området som planläggs för bostäder enligt civilrättsligt avtal. Ansvars- och 
kostnadsfördelningen mellan kommunen och exploatör regleras i separata avtal. Se vidare 
under rubriken Avtal. För uppförande av bebyggelse och tillhörande anläggningar inom 
kvartersmark ansvarar fastighetsägaren/exploatören. 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark (gator, torg, gång- och cykelvägar samt 
naturområden) och ansvarar för utbyggnad och skötsel.  

Kommunen är huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar och ansvarig för 
utbyggnad. Kommunen ansvarar även för projektering och utförande av dagvatten-
anläggningarna inom området.  

E.ON. har områdeskoncession och är huvudman för utbyggnaden av elnätet. Elmnet ansvarar 
för utbyggnad av fiberkablar.   

Kostnader som uppkommer i samband med flytt av ledningar vid exploateringen bekostas av 
exploatören.  

 

Avtal 
För området upprättas exploateringsavtal/fastighetregleringsavtal med respektive köpare. 
Fastighetsregleringsavtal kommer att tecknas med ägaren av Haganäs 4 innan detaljplanen 
antas för reglering av allmän platsmark samt den mark som regleras till Haganäs 4. 

Innan detaljplanen kan antas ska ett exploateringsavtal tecknas mellan exploatören och 
Älmhults kommun. Det undertecknade avtalet ska antas av kommunfullmäktige. Älmhults 
kommun kommer även att ta fram en förprojektering som kommer att ligga till grund för 
kostnadsberäkningar för utbyggnad av allmän platsmark inom planförslaget.  

Grundprinciperna för exploateringsavtalet kommer att vara att kommunen utför/beställer 
samtliga entreprenader för utbyggnad av allmän plats. Den privata exploatören kommer att få 
finansiera trafiklösningen in till handelsområdet, alltså byggandet av cirkulationsplats med 
anslutningar till Östra Esplanaden samt anslutning till närmsta cirkulationsplats på 
Haganäsleden (väg 120).  

Kommunen kommer att finansiera det nya torget och de nya parkeringsplatserna (planlagda 
för enbart parkering) samt ombyggnad av gaturummet för Handelsvägen (inklusive trottoarer 
norr om Köpmannen 2 och öster om Haganäs 4 samt breddad cykelväg längs Handelsvägen). 
Kommunen finansierar även ombyggnad av gång- och cykelvägen på västra sidan om 
fastigheten Haganäs 4 (Friskis och Svettis). 
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Ett exploateringsavtal rör genomförandet av en detaljplan för mark som inte ägs av 
kommunen. Byggherren benämns här exploatör. Syftet med avtalet är att säkerställa 
genomförandet av planen och att fördela kostnadsansvaret. Det innebär också att detaljplanen 
inte kommer att antas innan avtal har träffats. Exploateringsavtal ska reglera de åtgärder som 
utgör förutsättningar för genomförandet av detaljplanen genom att fördela kostnader och 
intäkter samt andra förhållanden som kan vara av betydelse för kommunen och exploatören. 

Huvudprincipen är att kommunen genomför och anlägger, och exploatören bekostar den 
allmänna platsmarken samt gatorna som hör till området. Ett krav från kommunen är att den 
allmänna platsmarken som ingår i detaljplanen överlåts utan kostnad. 

Exploatören finansierar alla kostnader för eventuell flytt av ledningar och anslutningsavgifter 
till vatten och avlopp, el, tele, bredband och eventuell annan infrastruktur. Exploatören 
bekostar eventuella dagvattenanläggningar inom kvartersmark. 

Exploatören ansvarar för och bekostar utredningar, utformning och åtgärder med avseende på 
avfallshantering, bulleråtgärder, sanering, översvämning, bevarande- och 
kompensationsåtgärder av skyddsvärda områden, geoteknik och/eller arkeologi som krävs för 
detaljplanens genomförande. 

Om det för genomförandet av en detaljplan krävs att åtgärder vidtas utanför planområdet ska 
exploatören stå för dessa kostnader. Kostnaderna ska dock vara i proportion till dennes nytta 
av planen. 

Kommunen ansöker och exploatören bekostar de eventuella fastighetsbildningsåtgärder eller 
liknande som krävs, exempelvis fastighetsreglering och avstyckning. 

Exploateringsavtalets giltighet och genomförandetid ska säkerställas i avtalet. Avtalet ska 
också omfatta hur en eventuell överlåtelse av avtalet till annan exploatör hanteras. Kommunen 
kommer att kräva ekonomisk säkerhet för exploatörens förpliktelser. Typ av säkerhet beslutas 
av kommunen, exempel är inbetalning på förhand, pantbrev, bankgaranti, eller borgen, 
exempelvis moderbolagsborgen. 
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Fastighetsrättsliga frågor  
Tabellen nedan syftar till att klargöra de frågor som är relaterade till att kunna genomföra 
detaljplanen, det vill säga att exploatera området. 

Fastighet Ekonomiska Fastighetsrättsliga Utförande 
Inom 
planområdet 

   

Köpmannen 1 Utgift för fastighetsreglering. Allmän platsmark 
från Köpmannen 1 
regleras till Älmhult 
3:1. 

Fastighetsreglering. 

Köpmannen 2 Utgift för fastighetsreglering. Allmän platsmark 
från Köpmannen 2 
regleras till Älmhult 
3:1. 

Fastighetsreglering. 

Älmhult 3:1 - Kvartersmark från 
Älmhult 3:1 regleras 
till Köpmannen 1, 2 
och Haganäs 4. 

Fastighetsreglering. 

Haganäs 4 - Allmän platsmark 
från Haganäs 4 
regleras till Älmhult 
3:1. 

Fastighetsreglering. 

Äskya 1:27 - Kvartersmark styckas 
av och bildar nya 
fastigheter. 

Avstyckning. 
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Bild 49 och 50. Fastighetsjustering mellan Köpmannen 1 samt Köpmannen 2 och den 
kommunala fastigheten Älmhult 3:1. Från Köpmannen 1 förs cirka 3615 + 64 = 3680 
kvadratmeter över till Älmhult 3:1. Från Köpmannen 2 förs cirka 3699 + 351 = 4059 
kvadratmeter över till Älmhult 3:1. Från Älmhult 3:1 förs cirka 617 kvadratmeter över till 
Köpmannen 1 och 1513 kvadratmeter förs över till Köpmannen 2. 
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Bild 51. Fastighetsjustering mellan Haganäs 4 och den kommunala fastigheten Älmhult 3:1. 
Från Älmhult 3:1 förs 1344 kvadratmeter över till Haganäs 4. Från Haganäs 4 förs 132 
kvadratmeter över till Älmhult 3:1.  
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Ekonomiska frågor  
Genomförandet av detaljplanen i de idag oexploaterade delarna medför kostnader för 
kommunen i form av utbyggnad av allmän platsmark (gata, park, torg och natur), vatten och 
avlopp inklusive dagvattenlösningar. Intäkter för kommunen sker i samband med 
tomtförsäljning och VA-anslutningsavgifter.  

Genomförandet av detaljplanen i de idag redan exploaterade delarna medför kostnader för 
kommunen i form av utbyggnad av allmän platsmark (gata, och torg). Genomförandet av 
detaljplanen i de idag redan exploaterade delarna medför kostnader för kommunen i form av 
utbyggnad av parkeringsplatser (planläggs som kvartersmark.) 

 

 

Tekniska frågor  
Scen och konserter 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig 
den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för 
att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. (2 kap. 2 § miljöbalken 
(1998:808)) 

Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för 
människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten 
för att motverka eller förebygga sådana verkningar. (26 kap. 19 § miljöbalken) 

För konserter och andra evenemang med hög ljudvolym (även från publiken) handlar det 
exempelvis om att ta reda på var de närmsta bostäderna finns och kartlägga vilka störningar 
för dessa som den egna verksamheten kan ge upphov till. Det är verksamhetsutövarens ansvar 
att ha kännedom om de riktvärden som gäller vid tidpunkten för åtgärderna som kan föranleda 
risk för olägenhet. Under rubriken Planförslag/Hälsa och säkerhet/Buller från 
besöksverksamheter finns beskrivet de nu gällande riktvärdena, men det är 
verksamhetsutövarens ansvar att ta reda på och förhålla sig till de riktvärden som gäller vid 
tidpunkten för åtgärderna som kan föranleda risk för olägenhet. Enligt 26 kap. 19 § 
miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att ha en så kallad egenkontroll som innebär att 
man löpande kontrollerar och planerar verksamheten så att olägenheter motverkas eller 
förebyggs. Verksamhetsutövaren ska också om begäran sker av tillsynsmyndigheten lämna 
förslag till kontrollprogram eller förbättrade åtgärder. 

 

Brand 
Räddningstjänstens insatstid till området överstiger 10 minuter varför utrymning ska kunna 
ske utan hjälp av räddningstjänsten. Området ska vara försett med brandpostnät enligt Svenskt 
Vatten P114. I sammanhanget skall särskilt beaktas de krav som stigarledningar ställer på 
brandpostnätet. Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i 
samband med anmälan. Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. 
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Avståndet mellan körbar väg och husens angreppspunkt får inte överstiga 50 m. Byggherren 
ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd inför startbesked. 

 

Markberedning 
Exploatören ansvarar för bortchaktningen av icke byggbara massor och för uppfyllnad med 
friktionsmaterial lämpligt för bebyggelsen. För de idag oexploaterade områdena förväntas 
dessa arbeten bli omfattande. 

 

Medverkande 

Detaljplanen har tagits fram i dialog med en förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp, 
med inbjudna representanter från tekniska förvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen.  

 

Kommunledningsförvaltningen 

9 maj 2022 

 
 
Peter Hultin     Arpine Minasyan 
Planarkitekt     Stadsarkitekt  
 
Malin Svensson 
Planarkitekt  
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Undersökning av betydande 
miljöpåverkan 
Checklistan utgör ett underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma om 
detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om undersökningen kommer 
fram till att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det 
att planen ska genomgå en strategisk miljöbedömning. I den processen upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Undersökning Berörs 
ej 

Påverkan  Kommentarer 

Detaljplan för del 
av Äskya 1:27 
m.fl., Furulund 

   

  Ingen Liten Måttlig Sto
r 

 

Riksintressen       
Naturvård1 x      
Friluftsliv1 x      
Kulturmiljövård x      
Kommunikationer  x    Planområdet ligger direkt 

väster om väg 23 som är 
utpekat riksintresse för 
kommunikationer. 
Framtagen trafikutredning 
visar att planändringen inte 
förväntas öka trafiken 
jämfört med nu gällande 
plan. 

Skyddad natur       
Naturreservat1 x      
Natura 20001 x      
Biotopskydd1 x      
Ängs- och betesmarker1 x      
Våtmarker1 x      
Sumpskogar2 x      
Nyckelbiotoper1 x      
Växt- och djurliv, 
rödlistade arter3 

x      

Strandskydd x      
Vatten       
Grundvatten  x    Större delen av planområdet 

är redan hårdgjort. Området 
är anslutet till det 
kommunala nätet för vatten 
och avlopp. Dagvatten från 
handelsplatsen leds till ett 
större dagvattenmagasin norr 
om Haganässkolan där 
dagvattnet fördröjs innan det 

Ytvatten  x    
Dricksvattentäkt  x    
Dagvatten  x    

 
1 https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
2 https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartorapp/?startapp=skogligagrunddata 
3 https://www.artportalen.se  

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartorapp/?startapp=skogligagrunddata
https://www.artportalen.se/
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förs vidare ut till Möckeln. 
Ett skyfallsmagasin finns 
ordnad sydväst om 
trafikplatsen där väg 120 
ansluter till väg 23. Till 
magasinet leds också vatten 
från trafikanläggningen.  
 

Kulturmiljö       
Fornminnen x     Området där det finns 

upptäckta fornminnen är 
redan så hårt exploaterat att 
de inte kan förväntas finnas 
kvar. Inom oexploaterade 
områden som planläggs för 
bostäder finns inga 
registrerade fornminnen. 

Kulturmiljöprogram x      
Kulturhistorisk miljö x      
Hushållning       
Mark, vatten och 
infrastruktur 

 x    Marken inom planområdet är 
sedan tidigare planlagd och 
till stora delar bebyggd. 
Planändringen medför inte 
att någon jungfrulig mark tas 
i anspråk utan ger en bredare 
användning av redan 
bebyggd miljö. För det 
oexploaterade området som 
planläggs för bostäder 
används marken inte för 
jordbruk och skogsbruket 
försvåras inte. 

Hälsa & miljö       
Buller   x   Utomhusscen. Se 

bullerutredning. 
Föroreningar luft x      
Föroreningar vatten  x    Se rubriken 

Konsekvenser/Konsekvenser 
för hälsa och 
miljö/Miljökvalitetsnormer 
för vatten 

Föroreningar mark x      
Lukt x      
Ljus   x   Utomhusscen påverkan på 

väg 23. Se utredning. 
Radon  x     
Strålning, 
elektromagnetiska fält 

 x     

Miljömål & hållbar 
utveckling 

     Planen medverkar till att 
målen för Älmhults kommun 
Miljöplan 2030 kan 
uppfyllas. Planförslaget är 
även i linje med Sveriges 
miljömål4. 

Säkerhet       

 
4 www.sverigesmiljomal.se/miljomalen  

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen
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Trafik   x   Trafiksäkerheten förväntas 
öka, främst för oskyddade 
trafikanter. 
 

Farligt gods   x    Planområdet ligger utmed 
riksväg 23 som är 
rekommenderad transportled 
för farligt gods. 
Planförslaget har utformats 
utifrån de riktlinjer som 
finns framtagna för fysisk 
planering intill farligt gods-
led i Älmhults kommun. 
 

Översvämning x      
Ras och skred x      
Övrigt       
Mellankommunala 
frågor 

x      

Andra planer och 
program 

x      

Samlad bedömning 
Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i miljöbalken kapitel 6 och en strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras. 
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