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Planprocessen 
Förslag till ny detaljplan har varit tillgänglig för samråd under tiden 2020-09-16 till 
2020-10-14. Synpunkter från samrådet finns redovisade och kommenterade i 
samrådsredogörelsen daterad 2021-02-02. Under tiden 2021-02-02 till 2021-03-02 har 
detaljplanen funnits tillgänglig för granskning. De synpunkter som inkom från 
granskningen finns redovisade och kommenterade i detta granskningsutlåtande. 
Handlingarna skickas därefter till Kommunstyrelsen för antagande. Detaljplanen 
hanteras med standardförfarande. 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Älmhults kommun och det har visats intresse 
för att bygga flerbostadshus på fastigheter i Diö. Kommunen ser mycket positivt på att 
fastighetsutvecklare vill bygga bostäder även utanför tätorten. För att kunna möta 
efterfrågan på bostäder är en viktig aspekt att kommunen kan tillhandahålla planlagd 
mark där olika typer av bostäder kan uppföras.  

 
Syftet med den nya detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed 
möjliggöra för olika typer av bostäder. Detaljplanen möjliggör både flerbostadshus, 
grupphusbebyggelse och friliggande en – och tvåbostadshus. 
 
Den gällande detaljplanen från 2013 är formulerad på sådant vis att byggrätten 
begränsas i bruttoarea (BTA) i m2 per fastighet. Planbestämmelserna begränsar därmed 
så att endast villor och radhus kan uppföras.  
 
Förändringar i detaljplanen 
På plankartan 
- En bestämmelse b2, som reglerar att endast 50% av fastighetsarean inom 

användningsområdet får hårdgöras har lagts till på användningsytan P (parkering). 
 

I planbeskrivningen 
- Rubriken ”Ansvarsfördelning och avtal” i planbeskrivningen har justerats och 

förtydligats.  
- Planbeskrivningen har justerats med förtydligande text om att ”I Älmhults kommun 

finns miljökvalitetsnormer för flera vattenförekomster. I denna detaljplan kan Helge 
å och Möckeln beröras av MKN för vatten då Kattesjön (som är en del av 
vattendraget Helge å) mynnar ut i Möckeln.  

- Under rubriken ”Beskrivning av genomförande” har lagt följande text: 
”Kompletterande grundvattenavläsningar bör fortsätta att utföras för framtida 
projektering av byggnader och grundläggning av dessa. 

- Undersökning av betydande miljöpåverkan justeras. 
- Planbeskrivningen kompletteras med upplysning om att E.ON har markförlagda 

mellanspänningskablar längs Linnévägen. 
 

Yttranden under granskningen  
Utan synpunkter 
- Lantmäteriet 
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- Räddningstjänsten 
- Södra Smålands Avfall & Miljö (SSAM) 
- Trafikverket 
 
Med synpunkter 
- Länsstyrelsen 
- E.ON Energidistribution AB 
- Villaägarna Kronoberg  
- Miljö- och byggnämnden 
- Privatpersoner från fastigheterna: 

o Stenbrohults-Kvarnatorp 1:106, 1:65, 1:112, 1:145, 1:146, 1:75, 1:151, 1:99, 
1:109, 1:147, 1:118, 1:35 och 1:148 

o Stenbrohults-Kvarnatorp 1:99 
o Stenbrohults-Kvarnatorp 1:75 

 
 

Myndigheter 
 
Länsstyrelsen 

     GRANSKNING ENLIGT 5 KAP 22 § PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
   
  FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV STENBROHULTS-KVARNATORP 
 1:3 (KATTESJÖN), DIÖ I ÄLMHULTS KOMMUN 

  Granskningshandling 2021-02-02 – 2021-03-02 
  
  LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER 
  Länsstyrelsen har 2020-10-14 lämnat samrådsyttrande i ärendet. 
   
  Länsstyrelsen kan konstatera att kommunen har tagit hänsyn till inkomna 
  synpunkter. Förtydliganden och kompletteringar har gjorts gällande bland annat 
  fornlämningar, buller och miljökvalitetsnormer. 
  
  Beträffande miljökvalitetsnormer bör texten i planbeskrivningen revideras 
  gällande vattenförekomster med miljökvalitetsnormer i Älmhults kommun. 
   
  Vi anser att dagvattenhanteringen inom den nytillkomna parkeringsytan behöver 
  ses över, se nedan under Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken (MB). 

     
  PRÖVNINGSGRUNDER ENLIGT 11 KAP 10 § PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 

 
  MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB) 
  Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 
  Miljöbalken följs till exempelvis kommenteras i planbeskrivningen. 
   
  Det är bra att kommunen nu anger rätt recipient och vattenförekomst som berörs 
  av planen. Däremot går det att uppfatta skrivningen i planhandlingarna som att 
  det endast finns fyra vattenförekomster med miljökvalitetsnormer i Älmhults 
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  kommun (Möckeln, Drivån, Helge å och Älmhultsåsen). Det är betydligt fler än 
  så och texten bör därför omformuleras eller tas bort. 
   
  Förändringar har gjorts i plankartan efter samrådet, till exempel har det lagts till 
  en yta enbart för parkering. Parkeringsytan saknar planbestämmelse för hur stor 
  andel av ytan som får hårdgöras. I dagvattenutredningen konstateras det även att 
  grundvattenytan ligger högt i det aktuella området och att infiltration av dagvatten 
  därför kan bli svårt. Länsstyrelsens generella inställning är att dagvatten ska 
  hanteras både med avseende på fördröjning samt rening inom planområdet, 
  innan anslutning av dagvattnet sker till naturliga system. Detta för att vattnet från 
  planområdet ska uppnå godkänd vattenkvalitet och inte påverka MKN för 
  recipienten eller öka flödet i befintliga vattendrag och riskera att medföra erosion 
  och översvämningar. 
 
  STRANDSKYDDSOMRÅDE ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN (MB) 
  Kommunen avser att upphäva berört strandskydd och anger som särskilt skäl för 
  upphävandet 7 kap. 18 c § punkt 2 MB. 
 
Länsstyrelsen har inget att erinra. 
 

  HÄLSA OCH SÄKERHET 
  Påverkas inte av planförslaget. 

 
  SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER 
  Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Planbeskrivningen justeras med förtydligande text om att ”I Älmhults kommun finns 
miljökvalitetsnormer för flera vattenförekomster. I denna detaljplan kan Helge å och 
Möckeln beröras av MKN för vatten då Kattesjön (som är en del av vattendraget Helge 
å) mynnar ut i Möckeln.  
Plankartan justeras så att en bestämmelse b2, som reglerar att endast 50% av 
fastighetsarean inom användningsområdet får hårdgöras, har lagts till på 
parkeringsytan.  
Den antagna detaljplanen för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, 0765-P13/6 (laga 
kraft 2013-01-29) är under genomförande och beräknas vara klar hösten 2021. Vatten, 
avlopp och dagvatten som även försörjer den nya detaljplanen har redan projekterats 
ihop med den södra lokalgatan och ingår i detaljplanen för Kattesjön i Diö, 0765-
P13/6.  
 
Trafikverket 
Granskning gällande detaljplan för Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3, Älmhults kommun  
  
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. Syftet med 
detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och möjliggöra för olika typer av 
bostäder. Området är planlagt sedan tidigare men den gällande detaljplanen är 
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formulerad på ett sådant vis att byggrätten begränsas i bruttoarea per fastighet. 
Planbestämmelserna begränsar därmed att endast villor och radhus kan uppföras. 
  
Planområdet är beläget 217 m öster om Södra Stambanan som är av riksintresse för 
kommunikationer. Planområdet är på grund av dess närhet till järnvägen utsatt för 
bullerstörningar. Flera fastigheter i närheten av det aktuella området omfattas av 
Trafikverkets Nationellt program buller, järnväg där bullerskyddsåtgärder är aktuella att 
genomföra. Kommunen har tagit fram en bullerutredning som visar på att planområdet 
klarar riktvärden vid en bostadsbyggnads fasad. Kommunen visar i 
granskningshandlingarna att även uteplatser kan anordnas på ett sådant sätt att dessa 
klarar riktvärden samt att erforderliga krav kommer att ställas i samband med 
bygglovsprocessen.  
Därmed har Trafikverket inga ytterligare synpunkter att framföra. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för inkomna kommentarer.  
 
Kommunala nämnder och förvaltningar 
 

 Miljö- och byggförvaltningen 
 

 Miljöenhetens yttrande 
     Plankarta:  

De synpunkter som miljöenheten tidigare haft i samband med interngranskning av 
plankartan och i samrådsskedet har tillgodosetts. Miljöenheten har således inget att 
erinra över plankartan.  
 
Planbeskrivning:  
Flera av de synpunkter som miljöenheten tidigare noterat, i samband med 
interngranskning och i samrådsprocessen, har inarbetats inför framtagandet av 
planbeskrivningen till samrådshandlingen till detaljplanen för Kattesjön. Ett par 
frågeställningar återstår dock, dessa redovisas nedan.  
 
Gällande grundvattennivåerna i det aktuella området anges att dessa ligger högt och att 
grundvattenavläsningarna i området bör fortsätta att utföras fram tills eventuella 
entreprenadarbeten påbörjas. Det är viktigt att området undersökts i tillräcklig 
omfattning innan antagandet av detaljplanen. Detta för att säkerställa att byggnation kan 
uppföras utan risk för återkommande översvämnings-problematik inom det aktuella 
området.  
 
Miljöavdelningen ställer sig även frågande till om påverkansgraden för dagvattnet under 
rubriken ”undersökningen av betydande miljöpåverkan” är så låg som den redovisas i 
planbeskrivningen. I redovisningen har påverkan för dagvatten, grundvatten och ytvatten 
bedömts som ”ingen”. Med tanke på att exploateringen leder till att en ökad mängd 
dagvatten leds till Kattesjön efter fördröjning och naturlig infiltration bör påverkan 
bedömas liten. Även om påverkansgraden skulle bedömas som liten istället för ingen så 
kan sannolikt hänvisningen till att påverkan på miljökvalitetsnormerna för nedströms 
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berörda vattendrag fortsatt bedömas som låg i enlighet med de uppgifter som redovisas i 
Tyréns dagvattenutredningen daterad 2012-06-12. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Den antagna detaljplanen för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, 0765-P13/6 (laga 
kraft 2013-01-29) är under genomförande och beräknas vara klar hösten 2021. 
Entreprenadarbeten har påbörjats i enlighet den gällande detaljplanen och innefattar 
bland annat, VA, gata och kvartersmark.  
Ingen översvämningsrisk föreligger enligt MSB’s översvämningsberäkningar för 100- 
och 200-års flöden. Högsta dämningsnivå för Kattesjön är +141 m, vilket är 4,6m över 
sjön Möckeln. Detta innebär att vattnet rinner vidare ner i Möckeln vid höga flöden. 
Det finns en planbestämmelse (b3) som reglerar färdig golvnivå. Färdig golvhöjd ska 
vara minst 0,5 meter ovan medelmarknivå för gata. Kompletterande 
grundvattenavläsningar bör fortsätta att utföras för framtida projektering av byggnader 
och grundläggning av dessa. 
Undersökning av betydande miljöpåverkan justeras enligt kommentaren.  
 
Byggenhetens yttrande 
Plankarta: 
 Med befintliga planbestämmelser kan bebyggelse ske i fastighetsgräns mot 
 naturmarken syd och sydväst om planområdet. Kan orsaka problem vid framtida 
 exploateringsarbeten/planarbeten. 
 
 Utfartsförbud saknas på plankartan. Det innebär att utfart kan ske i alla 
 riktningar från planområdet. Det gäller även från användningsområdet för bostad 
 där hårdgjordyta har möjliggjorts upp till 50% av användningsområdets area. 
 Genom att inte begränsa takvinkeln finns ingen rimlig begränsning för nockhöjd. 
 Det innebär att byggnadshöjden förblir 7,6m vid takfoten men att taknockens 
 höjd inte regleras. 
 
 I övrigt har byggenheten av miljö- och byggförvaltningen inget att erinra över 
 plankartan. Majoriteten av synpunkterna enligt tidigare interngranskning har 
 tillgodosetts. 
 
 Planbeskrivning: 
 Byggenheten av miljö- och byggförvaltningen har inget att erinra över 
 planbeskrivningen. Majoriteten av synpunkterna enligt tidigare interngranskning 

                                     har tillgodosetts. 
 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för inkomna kommentarer. Ingen ändring görs på plankartan. Utfartsförbud vid 
korsningar regleras av annan lagstiftning. Ovannämnda regleringar avseende 
prickmark, takvinkel och nockhöjd är inte nödvändiga för att uppnå planens syfte. 
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Företag och organisationer  
 
E.ON Energidistribution AB 
Yttrande över granskning av detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 
(Kattesjön) i Diö, Älmhults kommun. Dnr: KS 2020/6. 
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende och har följande synpunkter. 
 
E.ON noterar att planområdet har ändrats sedan samrådet. Område i norr är borttaget 
och istället har man utökat med en parkeringsyta i väst. Varav texten i plan- och 
genomförandebeskrivningen bör ändras. 
 
Längs med Linnévägen har E.ON markförlagda mellanspänningskablar, se bifogad 
karta. 
 
Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning 
beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: 
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html 
 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 
ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller 
marknivån ändras ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras. 
 
För samråd och upplysningar om E.ONs anläggningar kontaktas Gunilla Nilsson, E.ON 
Energidistribution AB, tfn 0706- 72 13 51. 
 
Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs anläggningar i 
samband med plangenomförandet bekostas av exploatören, vilket bör framgå i 
genomförandebeskrivningen. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.eon.se%2Fprivat%2Fkundservice%2Fskydda-ledningar-och-djur%2Fgrava-nara-ledning.html&data=04%7C01%7Clinda.bjorling%40almhult.se%7C19205a25eb5b4b60304908d8dcbe468e%7Cf4c06ba77fa7490da30dedbf07b388ca%7C0%7C0%7C637502057122837469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7jCHBdJcMfOJZmExW1bpZ1ZLobMg0mEG8KGLlUTUt34%3D&reserved=0
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Bifogad karta tillhörande E.ONs yttrande 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Planbeskrivningen kompletteras med upplysning om att E.ON har markförlagda 
mellanspänningskablar längs Linnévägen. 
Genomförandebeskrivningen justeras enligt yttrandet.   
 
Villaägarna Kronoberg 
Yttrande över detaljplan del av Stenbrohults- -Kvarntorp 1:3 (Kattesjön) i Diö, 
Älmhults kommun 
 
Villaägarna Kronoberg har under samrådstiden yttrat sig över detaljplaneförslaget i 
yttrande daterat 10 oktober 2020. 
 
Villaägarna Kronoberg framhåller nu under granskningen följande i yttrande: 
Bullerfrågan bör fortlöpande följas upp i första hand för buller från järnvägen även om 
buller från järnvägen bara överskrids för uteplats. Bra att kommunen kompletterat 
planen med att anordnande av en enskild bullerfri uteplats för varje enskild bostad hade 
varit önskvärt. 
 
Bra att granskningsförslaget möjliggör att cirka 25 lägenheter mot tidigare 40 lägenheter 
kan byggas men tillåter även radhus och villor samt att maximalt två våningar får 
uppföras, 

 
Växjö den 18 februari 2021 
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För Villaägarna Kronoberg 
Ragnar Christerson  
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för inkomna kommentarer.  
 
Privatpersoner 
Fastigheterna Stenbrohults-Kvarnatorp 1:106, 1:65, 1:112, 1:145, 1:146, 1:75, 
1:151, 1:99, 1:109, 1:147, 1:118, 1:35 och 1:148 

 
Skrivelse berörande synpunkter med anledning av ändring av detaljplan för del     av 
Stenborhults-Kvarnatorp 1:3 Kattesjön Diö, Älmhults kommun, Kronobergs län  

 
Varför grannskapet anser pågående detaljplansändring vara felaktig  
Grannskapet anser pågående detaljplanändring vara felaktig och inte i linje med den    
kommunicerade visionen för området eller till fördel för naturen. Vi som bor i detta 
område har valt det på grund av det lugna läget och närheten till naturen vilket nu 
kommer tas ifrån oss. Detta har varit försäljningsargumenten från kommunen när vi köpt 
våra tomter. Alla fastighetsägare i området är idag djupt oroliga och detta har påverkat 
allas psykiska hälsa. Vi anser de planerade förändringarna av detaljplanen skapar mer 
olägenheter och nackdelar för de befintliga grannar i området än de vinningar som 
kommunen baserar ändringen på.  
 
Detaljerad redovisning av argument till varför grannskapet anser ändring av detaljplan 
vara felaktig:  
 
1. Kommunen skriver i planbeskrivningen på flera ställen att lokalgatan till det södra 

planområdet är antagen i planen sedan 2013 samt att både gata, vatten och avlopp 
måste finnas på plats för att kunna sälja kvartersmark. Grannskapet anser inte 
kommunen gjort tillräckligt för att främja försäljningen av nuvarande tomter. Rätt 
förutsättningar har inte getts för att möjliggöra försäljningen eftersom infrastrukturen 
inte funnits på plats. Detta har haft en direkt påverkan att ens kunna komma åt tomter 
på den östra sidan om planområdet för att se vilka tomter som finns till förfogande.  
 
Lokalgatan har även varit i planen att byggas de senaste två åren efter aktiv 
påtryckning från grannar. Däremot har fortfarande inget hänt. Kommunen har redan 
gett ut informationen att tidsplanen för lokalgatan inte kommer hållas och kommer 
inte kunna påbörjas under våren 2021 (möte med kommunen, Kommunhuset, 2021-
02-16), men omnämns flertal gånger i planbeskrivningen att det kommer göras våren 
2021. Vi anser kommunikationen rörande detta är vilseledande och skapar enbart en 
illusion om att kommunen aktivt försöker tillgodose infrastrukturen som krävs. 
 
Enligt Boverkets föreskrifter (Förutsättningar för genomförande) står det tydligt att  
”Under framtagandet av en detaljplan måste kommunen genomföra de utredningar, 
undersökningar och ta fram de underlag som behövs för att planen sedan ska kunna 
genomföras.”  
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”Åtgärderna kan vara av teknisk, ekonomisk, rättslig eller administrativ karaktär. I 
praktiken handlar det till exempel om att bygga gator och anordningar för vatten och 
avlopp…” 
 

2. I er samrådsredogörelse på sida 22 Intressenter & försäljning skriver ni att inget 
intresse funnits när planarbetet påbörjade. Vilket inte är fallet. Bara mellan de hushåll 
i området har intresse visats som kommunen inte tagit i åtanke.  
 

3. I huvudargumentationen till detaljplansändringen redovisar kommunen att 
detaljplanen ändras på grund av det intresse Arkadia (Hemhagen) visat för området 
att bygga flerbostadshus. Grannskapet anser detta vara oroande och inte i linje med 
principen för jämlikhet. Grannskapet anser kommunen med detta utlåtande och grund 
skräddarsyr detaljplansändringen för en specifik aktör och ger inte alla intresserande 
aktörer samma rätt, till exempel lokala byggherrar eller privata fastighetsägare. Vilket 
skulle gynna omsättningen för de lokala företagen. Det är även oroande vad det 
långsiktiga intresset för området eftersom markägaren inte skulle vara en lokal 
byggherre.  

 
Kommunen redovisar under granskningstiden att ett markanvisningsavtal kommer 
undertecknas med Arkadia innan detaljplanen vunnit laga kraft. I Plan och bygglagen 
Kap 5 paragraf 13 står det att sådan information ska ske under samrådstiden vilken 
kommunen inte tillhandahållit oss.  
 
Grannskapet anser det vara stötande att kommunen kommunicerar gång på gång i 
sina handlingar att radhus eller enbostadshus fortfarande är möjligt att byggas. Alla 
förberedande planer för detaljplansändringen tyder på annat och blir därav oärligt. 
Arkadia och kommunens gemensamma intresse är att bygga flerbostadshus och 
kommunen skräddarsyr detaljplanen för just detta. Detta gemensamma intresset 
kommunicerades tydligt senast under möte med kommunen 2021-02-16 
(Kommunhuset). Likaså möjligheten för alla intresserade att ställa sig i kölistan för 
fastigheterna blir irrelevant och inte möjligt. Kommunen har redan reserverat 
tomterna för Arkadia där hela konsekvensen av detaljplanändringen blir att den 
gynnar den enskilda aktören mer än sakägarna eller andra intressenter för området. 
 

 
4. Grannskapet ifrågasätter behovet av flerbostadshus i Diö. Påvisat behov som vi varit i 

kontakt med är radhus/marklägenheter för äldre vilket vi ser att kommunen ska lägga 
ner sin energi att förverkliga istället.  

➢ Klart exempel på rådande situation ses i Dihult på Gästgivarevägen och 
Gamlegårdsvägen där unga och äldre trivs och där det idag kontinuerligt finns en 
lång väntelista för att införskaffa marklägenheter.  
➢ Klar majoritet av hyreslägenheter som fortsättningsvis är kvar på marknaden 
både i Diö och Älmhult är i samma storlek och prisklass som de Arkadia planerar 
att bygga vid Kattesjön. Vilket vi anser vara en klar signal att kommunen borde 
ifrågasätta ifall detta är det verkliga behovet. Borde inte kommunen först fokusera 
på att fylla upp dessa lägenheter innan mer mark öronmärks för denna typ av 
boende?  
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➢ Grannskapet har utlåtande från lokala mäklarbolag som påvisar en 
liten/obefintlig förfrågan av flerbostadshus i Diö under den senaste 
tvåårsperioden.  

 
Det finns inget underlag som kan påvisa det faktiska behovet som hela 
detaljplansändringen baseras på. Kommunen har inte själva gjort något undersökning på 
vad det faktiska behovet är. Dessutom har kommunen tydligt sagt att sådan undersökning 
inte kommer att göras på grund av uteblivna resurser och finansiella medel (möte med 
kommunen, Kommunhuset, 2021-02-16). Enbart Arkadia har påstått sig veta vad behovet 
är, det vill säga mer flerbostadshus. Varken kommunstyrelsen eller ni tjänstemän som 
arbetar med detaljplansändringen har sett detta underlag. Kommunen förlitar sig blint på 
en aktör utan att ha samlat in underlag som ska finnas till grund för detaljplansändringens 
ändamål. Kommunens vilja att bygga flerbostadshus rättfärdigar inte om detta är det 
faktiska behovet för just Diö.  
 
Arkadias ändamål och orsak till att det grundades som företag är att bygga mer 
flerbostadshus på landsbygden. Deras företagskoncept är att styrka att det finnas ett 
behov av detta i Diö. Företagsformen ger dem flexibilitet att ta finansiella risker om så 
inte vore fallet. Faktumet att kommunen förlitar sig blint på detta utan att ha ifrågasatt 
eller ens bett om underlaget anser vi vara oprofessionellt och respektlöst både i hänsyn 
mot invånarna i Diö samt alla som förlitat sig till sittande kommunstyrelse.  
 
Grannskapet vill igen hänvisa till Boverkets föreskrifter där det står tydligt att kommunen 
”ska genomföra de utredningar, undersökningar och ta fram de underslag som behövs 
för att planen ska kunna genomföras.” På det sätt Älmhults kommun agerar i frågan om 
behovet på marknaden anser vi vara stötande och borde vara en tydlig grund till att 
detaljplaneförslaget ska avslås. 
 
5. Genomförandetiden för befintlig detaljplan har löpt ut och grannskapen förstår ny 

plan behöver tillämpas. Grannskapen anser dock inte att planen behöver anpassas på 
ett sådant sätt att en ensam aktör får förtur till marken. Detta eftersom fler 
intressenter av tomterna runt Kattesjön har nu trätt fram då mognaden och vetskapen 
av tomerna har ökat. Vi anser inte argumentationen att ändra planen på grund av 
dålig försäljning håller. Likaså eftersom vi anser att kommunen inte gjort en grundlig 
utredning av behovet. Det vore i allas intresse att detta görs och att planen bemöter 
det faktiska behovet. I nuvarande detaljplan finns det redan en flexibilitet till bland 
annat radhus som skulle supportera till behovet vi anser mera ligga i linje med vad 
Diö samhälle efterfrågar.  
 

6. Vi ser även att uppförandet av flerbostadshus skulle skapa en obalans i området och 
påverka gemenskapen negativt. Hyreslägenheter har en högre omsättning vilket inte 
skulle bidra till en långvarig gemenskap. Ändringen i detaljplanen skulle sätta dagens 
fastighetsägare av enbostadshus i minoritet, ett dramatiskt underläge. Vi anser inte att 
kommunen för denna punkt kan räkna alla hushåll runt Kattesjön, ca 40 
enbostadshus, då det är de direkta sakägarna som enbart har rätten till att överklaga 
och har fått ut information från kommunen om detaljplansändringen. Vi anser det inte 
vara konsekvent eller logiskt att kommunen i vissa frågor pratar och hänvisar till 
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siffror som berör sakägarna och i vissa andra frågor hänvisar till hela området runt 
Kattesjön.  

 
Utnyttjande av marken skulle inte bidra till en småskalig eller samspelt arkitektur till 
resterande bebyggelse. Realistiskt enligt kommunens illustrationer innebär Arkadias 
byggplaner två flerbostadshus på ca 45 m bredd och 10 m högt. Detta liknar inget i 
området och kan inte påstås vara harmoniskt eller småskaligt på något sätt. Planerna 
som kommunen ger förtur till gynnar inte på något sätt befintliga grannar utan är bara 
till fördel till byggherren. 

 
 

7. I er Planbeskrivning sida 10 Skyddad och värdefull natur, sida 17 Riksintressen och 
skyddade områden, nämns vikten av att bevara naturen i området. Däremot tas ingen 
hänsyn till de naturliga stigar som dagligen brukas och har byggts upp under många 
år. I samband med att en ny detaljplan behöver göras finns ypperligt tillfälle att 
faktisk bevara mer av naturen, vilken kommunen inte åter sig att göra. Detta anser vi 
vara kränkande då en stor del av Diös samhälle dagligen använder sig av 
naturområdet.  
 
Proportionen av planområdet som ska tas till bruk för tomter må se ut som liten i 
kommunens ögon när det jämförs med andra nyproduktionsområde i kommunen men 
i många av de fallen är det rena skogsområde som inte utnyttjas av allmänheten. 
Denna stora skillnad anser vi inte att kommunen tagit i åtanke i vårt fall. I våra ögon 
är det en stor mängd natur som försvinner som är viktig för resterande symbios av 
området och är i direkt anslutning till bevarade naturområden kring Kattesjön. Se bild 
1 nedan. 

 

 
Bild 1. Illustration rödmarkerat område som visar dagens naturliga stigar samt hur 
de ligger i förhållande till planområdet. 
 
Senast i möte med kommunen 2021-02-16 (Kommunhuset) kommenteras det att 
stigarna som befinner sig i planområdet enkelt bara kan flyttas. Detta anser vi vara 
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respektlöst mot naturen. Detta är naturliga stigar som trätt fram efter årtionden och 
inte kan kopieras på ett enkelt sätt. På grund av detta anser vi inte kommunen följer 
lagarna i Miljöbalken kapitel 6. 
 

 
8. Flerbostadshus kommer störa naturlivet med den ökade mängd människor det 

medför. Det kommer även störa befintliga grannar med mer allmänt buller från denna 
mängd människor.  
 
Grannar direkt öster om planområdet kommer störas och möjligheter till uteplatser på 
framsidan av husen tas delvis eller helt bort från dagens fastighetsägare. Eftersom 
bullervärdena för uteplats överskrids redan idag för planlagt område påverkar det 
självklart också befintliga fastigheter. Detta tillsammans med den ökade mängden 
människor flerbostadshus skulle medföra anser vi inte vara accepterat.  

➢ Fastighet 1:148 har planerat att försätta bygga ut sin uteplats på framsidan av 
huset vilket nu blir irrelevant eftersom störningarna från mängden människor 
samt insynen från lägenhetshuset blir i direkt anslutning till själva fastigheten.  

 
 

9. En byggnadshöjd på 7,6 m är vad som idag finns som ca totalhöjd för de hus som får 
lov att byggas med två våningar. Det innebär en totalhöjd på ca 9-10 m för 
flerbostadshus och något grannskapet inte ser som småskaligt, jämställt eller i 
harmoni med vad som råder idag. I föreslagen plankarta har kommunen valt att inte 
nämna något om två våningar som maxantal istället enbart reglera detta med en 
byggnadshöjd som enkelt kan missbrukas.  
 
Senast i möte med kommunen 2021-02-16 (Kommunhuset) och i er 
samrådsredogörelse på sida 22 nämner ni att det inte är omöjligt att en tredje våning 
byggs. Ekonomiskt är Arkadia rustade för sådan investering på grund av deras 
företagsform. Så det kommunen anser osannolikt anser vi vara mycket möjligt och 
nära en verklighetsbild som kommer att ske. Bara faktumet att öppna upp för en 
sådan möjlighet tyder att verken Arkadia eller kommunen har Diös bästa intresse i 
åtanke, vilket är fler boende för äldre, utan istället skräddarsys detaljplansändringen 
till att tillmötesgå Arkadias behov av att bygga hyreslägenheter runtom i landet. Igen, 
detta skulle inte på något sätt vara småskaligt eller i harmoni med resterande 
bebyggelse och påvisar igen enbart bara mer olägenheter för befintliga 
fastighetsägare än de potentiella fördelar flerbostadshus skulle medföra.  
 
Befintliga fastigheter i direkt anslutning till planområdet kommer få en försämrad 
utsikt mot naturen eftersom flerbostadshusen blir avsevärt större, både högre och 
betydligt bredare, än vad som får byggas enligt rådande detaljplan. Med rådande 
bestämmelser skulle det finnas mer flexibilitet att se naturen mot grusvägen som 
leder till Linnes Råshult. Därav skapar de planerade förändringarna ytterliga 
olägenheter för befintliga fastighetsägare. 
  
Befintliga fastigheter i direkt anslutning till planområdet kommer också få en 
försämrad tillgång till solen enligt Solstudien kommunen genomfört. Den planerade 
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bygghöjden i kombination med placeringen av flerbostadshusen samt dess storartade 
skala påvisar ytterligare omöjlighet för tomterna att utnyttja framsidorna av 
fastigheterna jämfört med vad som är möjligt med rådande bestämmelser. Igen skapar 
de planerade bestämmelserna enbart olägenheter för befintliga fastigheter. Enligt 
kommunen anses detta som acceptabelt, vilket vi inte på något sätt håller med om. 
Ägare av dessa tomter har gjort investeringar redan i sina fastigheter som kommer bli 
omöjliga att bruka eller förverkliga om dessa planerade förändringar genomförs 
(exempel fastighet 1:148 placering av trädäck utsatt för att fånga solen så mycket 
som det går på ena kortsidan av huset). 
 

 
10. Grannskapet anser inte att kommunen har en logisk grund när trafikmängden i 

området beräknas. Ökningen av antalet personer i området kommer öka trafiken på 
lokalgatorna och på grusvägen mellan Kattesjön och Linnés Råshult. Grusvägen 
används ofta för promenader och ridning. Den ökade trafiken av fordon kommer att 
utgöra en risk för olyckor. Idag använder många andra Diöbor detta område för 
promenad, speciellt grusvägen mot Linnés Råshult.  
 
Idag beräknar kommunen 38 bilar med rådande detaljplan där radhus kan byggas. 
Vilket är otroligt osannolikt och ologiskt. Att bygga radhus så tätt som kommunen 
illustrerar i Samrådsredogörelsen sida 23 har aldrig varit relevant, vilken kommunen 
själva påpekat flertal gånger. Därför anser vi inte beräkningen av 38 bilar den sanna 
bilden av verkligheten. 
 
Jämför man enbart med sakägarna i direkt anslutning till planområdet (sex 
enbostadshus) har alla enbart en bil per fastighet. Kommunen räknar två bilar per 
radhus. Rimlig nivå av jämförelse borde istället vara ca 19 bilar vid bebyggelse av 
radhus mot minst en bil per lägenhet om flerbostadshus byggs (totalt ca 25 bilar). 
Med denna utgångspunkt anser vi att mängden trafik kommer öka med den planerade 
förändringen kommunen vill genomföra. 
 

 
11. En ökad mängd trafik medför även ett behov av parkeringsplatser. Besökare kommer 

behöva parkera längst med lokalgatorna. Enligt kommunens nuvarande förslag i 
detaljplanen tas dessutom inte integriteten av grannar i hänsyn.  
 
Faktumet att kommunen lagt till en yta för parkering väster om planområdet är inte 
på något sätt betryggande. Eftersom detta bara skapar en illusion. Kommunen skriver 
tydligt i Samrådsredogörelsen sida 23 att detta är bara ett alternativ och byggherren 
behöver inte bemöta detta. Denna mark kan köpas till om så önskas. Vilket i våra 
ögon innebär att samma problematik med mer trafik på lokalgatorna kvarstår. 
Dessutom kommer placeringen av en potentiell parkeringsplats ta bort den enda 
naturliga ingången till stigarna som leder till områdets åsar. Enligt vad som beskrivits 
tidigare är det inte enbart en fråga om att flytta dessa då stigarna trätt fram efter 
årtionden av allmänt bruk. 
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12. De försäljningsargument från kommunen till nuvarande fastighetsägare vid våra köp 
överensstämmer inte med pågående ändringar och därav känner sig berörda lurade på 
sina investeringar. Förändringen skulle påverka nuvarande fastighetsägares 
investeringar negativt då en obalanserad nivå av bostadstyper kommer påverka 
huspriserna. Fördelningen av bostadstyper i området kommer förändras drastiskt och 
ge en annan karaktär till området. Ingen av de hushåll i området kunde förutse att 
detta skulle vara förändringen kommunen ville genomföra och inte den vision någon 
av fastighetsägarna runt Kattesjön fått kommunicerat till sig eller byggt upp tron om. 
Både fastighetsägare som byggt nya hus i området och de som bott här under en 
längre period valde detta område specifikt för lugnet och naturen. Vilket totalt 
kommer att tas bort från oss. Arkadias idé är varken småskalig eller i symbios med 
vad som karaktäriserar området idag. Vi anser att kommunen borde se positivt att 
privatpersoner vill investera i Diö och öka Diö samhälles totala värde. Men istället 
leker kommunen med folks livsinvesteringar vilket är både oprofessionellt, 
respektlöst och omoraliskt. Detta har medfört att dagens fastighetsägare mått psykiskt 
dåligt och är djupt oroliga över sina livsinvesteringar. Vi anser att kommunen 
genomför förändringar i den nya detaljplanen som skapar mer olägenheter och 
negativ påverkan för befintliga fastighetsägare än potentiella vinningar det kan 
medföra.  
 
Förslagändringar av detaljplan godtagbara av grannskapet  
Grannskapet vill tydliggöra att vi inte motsäger oss att en jämlik möjlighet ska finnas 
för invånare av Älmhults kommun att bo sjö- och naturnära. Grannskapet strävar 
efter en förändring i detaljplanen som möjliggör detta samt bibehåller den 
kommunicerade visionen som dagens fastighetsägare fått som 
försäljningsargumentation när våra investeringar i området gjorts. Huvudgrunden till 
förändringen anser vi bör vara att ett faktiskt behov finns på marknaden av just det 
som kommunen vill bygga. Grannskapet anser att nedan förslag främjar en mer 
balanserad och harmonisk bebyggelse samt till fördel för naturen.  
 
Nedan detaljerade förslag på ändringar av detaljplan i kombination med varandra 
eller som enskilda implementeringar: 

 
1. Kommunen genomför noggrann undersökning om vad ett faktiskt behov är för Diö 

innan ett markanvisningsavtal signeras med en enskild byggherre, Arkadia eller 
någon annan, eller innan kommunen genomför förändringen i detaljplanen som 
öppnar upp för en potentiell felestimerad bedömning. Detta är för allas bästa intresse 
och investeringar att säkerställa ifall flerbostadshus faktiskt är det som efterfrågas i 
Diö. Vi anser att marken kring Kattesjön ska användas till det som faktiskt 
efterfrågas. Vi vädjar därför starkt att kommunen genomföra denna typ av 
undersökning eftersom vi som bor och dagligen pratar med boende i Diö har fått 
påvisats att radhus/marklägenheter är vad som saknas.  
 

2. Bevara mer av naturen som används av allmänheten då detaljplanen ändå behöver 
regleras. Detta är ett ypperligt tillfälle att ta tillvara på de stigar och naturområde som 
finns runt Kattesjön. Grannskapet anser att kommunen ska halvera planområdet för 
att tillmötesgå de natur som finns. Illustrerat i bild 2.  
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Detta skulle även vara till fördel att skapa en mer balanserad harmoni till befintlig 
bebyggelse och tillmötesgå någorlunda känslan av småskalighet (i kombination med 
vad som föreslås under punkt 4 nedan). 
 

 
Bild 2. Illustration av rödmarkerat område grannskapet anser ska tas bort från 
planområdet för att tillmötesgå en mer harmonisk balans till befintlig bebyggelse 
samt bevara stigar i området och naturen. 
 

 
3. Vi ser möjlighet att tillgodose idén om att bo nära sjö och natur genom att till 

exempel placera flerbostadshus i anslutning till redan befintliga hyreslägenheter i 
Diö. Om så är behovet som kan styrkas. Idag finns en stor yta på ca 3180 kvm till 
förfogande av mark ägt av kommunen mitt i Diö som idag inte förbrukas till något. 
(Tidigare parkeringsplats för Ica butik). Detta skulle vara mer i symbios och harmoni 
med befintlig bebyggelse till skillnad om flerbostadshus placeras vid Kattesjön. Idag 
har kommunen behövt häva strandskydd för området runt Kattesjön för rådande 
detaljplan, om så är fallet för parkeringsområdet mitt i Diö anser vi inte det vara 
något större hinder för att kunna genomföra denna plan.  

 
4. För att minimera bullernivå, främja ett mer småskaligt intryck och skapa bättre 

harmoni med rådande bebyggelse i området implementera 15 % som största 
byggnadsarea inom fastighetsområdet vid byggnation av flerbostadshus på en 
fastighet. Eller reglera maximal fasadlängt till maximalt 20-30 meter för att 
säkerställa att byggnaderna delas in i volymer som upplevs som småskaliga. 250 kvm 
maximal utnyttjande av fastighetsarean vid byggnation av enbostadshus eller radhus.  
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5. Reglera byggnadshöjd för flerbostadshus mer i linje med vad som är beskrivet i 
rådande detaljplan. 7,6 meter som maximal byggnadshöjd skulle idag innebära att 
flerbostadshus skulle upplevas avsevärt mycket större än de befintliga tvåvåningshus 
i området, då totalhöjden skulle bli ca 9-10 meter beroende på vilken taklutning 
appliceras. Ytterligare ett argument till varför planförslaget inte gynnar en balanserad 
och harmonisk symbios med befintlig bebyggelse.  

 
6. Byggnader samt parkeringsplatser får inte uppföras på prickmark inom 

fastighetsarean för att främja minimalt buller samt integritet av grannar. Inga 
parkeringsplatser i anslutning till gränsande fastigheter utan mellan eller på baksidan 
av flerbostadshus.  

 
7. Kommunen utför en mer utförlig Dagvattennivåutredning och Trafikbullerutredning 

som tar hänsyn till alla aspekter som kommer påverka området.  
 

 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Genomförandetiden för gällande detaljplanen ”Detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults 
kommun, Kronobergs län, 0765-P13/6 (laga kraft 2013-01-29) har gått utt.  
En ny detaljplan upprättas för en mindre del av området där kommunen är markägare 
och där detaljplanen från 2013 anger sammanbyggda hus i två våningar och 
naturmark.  
 
 
 

          
 
En ny detaljplan upprättas för att följa samhällsutvecklingen och för att möta 
efterfrågan på bostäder. Kommunen vill tillskapa fler attraktiva bostäder och göra det 
möjligt för fler människor att bo natur- och sjönära med närhet till kollektivtrafik.  
 
Syftet med den nya detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed 
möjliggöra för olika typer av bostäder. Detaljplanen möjliggör både flerbostadshus, 

Utsnitt ur gällande detaljplan för 
Kattesjön i Diö (Laga kraft 2013-01-29). 
 

Den blåstreckad linjen visar gränsen 
för det nya detaljplanområdet. 
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grupphusbebyggelse och friliggande en – och tvåbostadshus. Den gällande detaljplanen 
från 2013 är formulerad på sådant vis att byggrätten begränsas i bruttoarea (BTA) i m2 
per fastighet. Planbestämmelserna begränsar därmed att endast villor och radhus kan 
uppföras.  

1. Den antagna detaljplanen för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, 0765-P13/6 
(laga kraft 2013-01-29) är under genomförande. Entreprenadarbeten har 
påbörjats 2021-05-31 i enlighet med den gällande detaljplanen och innefattar 
bland annat, VA, gata och kvartersmark. Markarbetena beräknas vara 
färdigställda för besiktning senast vid årsskiftet 2021/2022. 
Följande utredningar har tagits fram under framtagandet av detaljplanen för 
Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, 0765-P13/6 (laga kraft 2013-01-29): 

- Geoteknisk undersökning 
- Bullerutredning 
- Dagvattenutredning 
- Naturinventering 

Följande utredningar har tagits fram under framtagandet av denna detaljplan 
”detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (kattesjön) i Diö, Älmhults 
kommun”:   

- Rapport Geoteknik, Geoteknisk utredning, Kattesjön, Diö, Del av 
Stenbrohults-Kvarntorp 1:3, PM Geoteknik, Sweco Civil AB, 2020-08-24 

- Dagvattenutredning Kattesjön, Tyréns, 2012-06-08 som är framtagen 
under detaljplanarbetet för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, 0765-
P13/6 (laga kraft 2013-01-29) har använts som ett planeringsunderlag.  

- PM 10307348.01 Kattesjön i Diö, Trafikbullerutredning för detaljplan, 
WSP, 2020-08-18 

2. Flera tomter i Kattesjön har varit till salu via kommunens tomtkö sedan 2014. 
När planarbetet påbörjades i början av 2020 fanns inget anmält intresse för de 
tomter som ingick i planområdet (samrådsförslag). Fastigheterna 1:152–1:154 
kommer att återgå till tomtkön efter att planprocessen är avslutad, avsikten är 
då att dessa tomter säljs för nybyggnation av småhus.   

3. Älmhults kommun har initierat en ny detaljplan med ett syfte att skapa en mer 
flexibel byggrätt och därmed möjliggöra för olika typer av bostäder. 
Detaljplanen möjliggör både flerbostadshus, grupphusbebyggelse och 
friliggande en- och tvåbostadshus. Kommunen äger all mark inom planområdet. 
Detaljplanen kan genomföras på olika vis av Älmhults kommun. Till exempel 
kan en markanvisning ske med en aktör för byggnation av flerbostadshus eller 
gruppbebyggelse. Alternativ att villatomter fördelas efter plats i tomtkö.  
Rubriken ”Ansvarsfördelning och avtal” i planbeskrivningen justerades och 
förtydligades. Se planbeskrivning, sida 21, rubrik ”Beskrivning av 
genomförandet, ansvarsfördelning och avtal”. Texten om att avtalet ska 
undertecknas av båda parter innan detaljplanen antas har tagits bort i 
planbeskrivnigen.  
Arcadia bostad (Hemhagen fastigheter AB) har ett fortsatt intresse att bygga 
hyreslägenheter i Diö, i detta fall i Kattesjöområdet. Efter att detaljplan har 
vunnit laga kraft kommer marken anvisas enligt Älmhult kommuns styrdokument 
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Riktlinjer för mark- och exploatering (Antaget i KF 2020-12-14). I detta fall kan 
direktanvisning (punkt 4.1) används. Direktanvisning innebär att byggherren 
väljs ut av kommunen utan föregående jämförelseprocess med andra 
intressenter. Val av byggherre kan baseras på att exploatören har ett koncept 
som kommunen vill möjliggöra - i detta fall hyresrätter på landsbygden som 
ingen annan aktör tidigare har visat intresse för.  
Vid genomförandet med friliggande en- och tvåbostadshus ska villatomter 
överlåtas enligt Älmhult kommuns styrdokument Riktlinjer för mark- och 
exploatering (Antaget i KF 2020-12-14). 
Det finns även planlagda villatomter i den sydöstra delen av gällande detaljplan 
för Kattesjön i Diö (Laga kraft 2013-01-29). En ny detaljplan görs inte för de 
sydöstra tomterna. De tomterna är väl lämpade att behålla för friliggande villor. 

4. Detaljplan prövar om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Syftet 
med den nya detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed 
möjliggöra för olika typer av bostäder. Detaljplanen möjliggör både 
flerbostadshus, grupphusbebyggelse och friliggande en- och tvåbostadshus. 
Upplåtelseformen regleras inte i detaljplanen.  
Under framtagandet av detaljplanen har kommunen genomfört de utredningar 
och undersökningar som behövs för att planen ska kunna genomföras. Följande 
utredningar har tagits fram under framtagandet av denna detaljplan och 
presenterades vid samråd och vid granskning. 

o Rapport Geoteknik, Geoteknisk utredning, Kattesjön, Diö, Del av 
Stenbrohults-Kvarntorp 1:3, PM Geoteknik, Sweco Civil AB, 
2020-08-24 

o Dagvattenutredning Kattesjön, Tyréns, 2012-06-08 har använts 
som ett planeringsunderlag.  

o PM 10307348.01 Kattesjön i Diö, Trafikbullerutredning för 
detaljplan, WSP, 2020-08-18 

5. Kommunen eftersträvar att skapa områden med olika typer av bostäder. Det 
främsta skälet att en ny detaljplan görs är möjligheten att tillskapa fler 
attraktiva bostäder och göra det möjligt för fler människor att bo natur- och 
sjönära med närhet till kollektivtrafik. Kommunen tycker det är positivt att 
invånarna kan erbjudas ett varierat utbud av olika typer av bostäder även 
utanför Älmhult tätort. En ny detaljplan upprättas för en mindre del av området 
där detaljplanen från 2013 möjliggör sammanbyggda hus i två våningar. Syftet 
med den nya detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed 
möjliggöra för olika typer av bostäder. Detaljplanen möjliggör både 
flerbostadshus, grupphusbebyggelse och friliggande en- och tvåbostadshus. Se 
även punkt 3. Fastigheterna 1:152; 1:153 och 1:154 kommer att återgå till 
tomtkön efter att planprocessen är avslutad, avsikten är då att dessa tomter säljs 
för nybyggnation av småhus. Det finns även planlagda villatomter i den sydöstra 
delen av gällande detaljplan för Kattesjön i Diö (Laga kraft 2013-01-29). En ny 
detaljplan görs inte för de sydöstra tomterna. De tomterna är väl lämpade att 
behålla för friliggande villor. 
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6. Kommunen eftersträvar att skapa områden med olika typer av bostäder. 
Detaljplanen möjliggör både flerbostadshus, grupphusbebyggelse och 
friliggande en- och tvåbostadshus. Upplåtelseformen regleras inte i 
detaljplanen.  
Alla fastigheter inom Kattesjöområdet ingick inte i samrådskretsen och därför 
har de inte fått ett informationsbrev via post om denna detaljplan. 
Planhandlingarna var däremot tillgängliga på kommunens webbplats för alla 
som vill ta del av dem. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de planbestämmelserna som 
reglerar bebyggelsens omfattning och utformning ger ett småskaligt intryck och 
är harmoniserade med befintliga bebyggelsen i området.  
Planen reglerar att bebyggelsen ska utformas med träfasad för att passa in i 
omgivningarna. Även maximal fasadlängd på 45 meter säkerställer att 
byggnaderna delas in i volymer som uppleves som småskaliga. 
Exploateringsgraden 20% byggnadsarea per fastighetsarea för flerbostadshus 
är en låg exploateringsgrad och säkerställer en luftig känsla inom kvarteret och 
omgivningarna i sin helhet (se Bild 1 och Bild 2). Därutöver har punktprickad 
mark lagts längs med gatan, som i den nu gällande detaljplanen, för att skapa 
avstånd mellan byggrätten och gatan (så kallad förgårdsmark). Det är också en 
viktig aspekt att ta tillvara på byggbar mark och nyttja de markresurser som 
finns på ett ekonomiskt hållbart vis.  
Högsta byggnadshöjden är 7,6 meter, vilket innebär möjlighet att uppföra en 
byggnad i två våningar. Teknikutrymmen, förråd etcetera kan inrymmas på 
vinden ovanför dessa våningar. Höjden är anpassad efter befintlig bebyggelse i 
området som är 1-2 våningar hög (se Sektion 1).  
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Bild 1. Illustration som visar hur bebyggelsen med flerbostadshus kan se ut med 
en maximalt utnyttjande av byggrätten (20 % byggnadsrea per fasatighetsarea 
för flerbostadshus), maximal byggnadshöjd och på gränsen till prickmaken. 
 

 
Bild 2. Illustration som visar maximalt utnyttjande av byggrätten (20% 
byggnadsrea per fasatighetsarea för flerbostadshus)  
 

 
Sektion 1. Illustration hur byggnadshöjden kan nyttjas. Det är dock osannolikt 
att tre våningar bostäder byggs då ett projekt generellt har svårt att få ihop 
ekonomin för en sådan lösning (på grund av krav på hiss). 
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7. Nu genomförs den antagna detaljplanen för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, 
0765-P13/6 (laga kraft 2013-01-29). Entreprenadarbeten har påbörjats 2021-
05-31 i enlighet med den gällande detaljplanen och innefattar bland annat, VA, 
gata och kvartersmark. Markarbetena beräknas vara färdigställda för 
besiktning senast vid årsskiftet 2021/2022. I den nya detaljplanen tillkommer en 
yta för parkeringar som tidigare har planlagts som natur. Området för 
kvartersmark för bostäder är i övrigt detsamma som i den gällande detaljplanen 
(0765-P13/6, laga kraft 2013-01-29). Den markerade stigen slutar ungefär vid 
vändplatsen i den nya lokalgatan. Lokalgatan kan användas i stället för att ta 
sig till naturområdet.  

 

         
Bild 3. Utsnitt ur gällande detaljplan för Kattesjön i Diö (Laga kraft 2013-01-

29) 
 

 
Bild 4. Utsnitt ur denna detaljplan för ”Del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 

(Kattesjön) i Diö”, granskningshandling. 
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Bild 5. De blåstrekade linjerna visar hur lokalgatan kan användas i stället för 
att ta sig till naturområdet. Den svarta linjen visar gränsen för det nya 
detaljplanområdet. 

 
8. Detaljplanen från 2013 tillåter sammanbyggda radhus i två våningar inom den 

ytan som planläggs nu. Det innebär att cirka 19 radhus kan byggas (se Bild 6). 
Detta möjliggör även den nya detaljplanen. Vid alternativ av flerbostadshus kan 
cirka 25 lägenheter byggas. Kommunledningsförvaltningen bedömer att detta är 
en liten ökning jämförd med den gällande detaljplanen.   

 
Bild 6. Illustration hur byggrätten kan nyttjas för radhus så som detaljplanen 
från 2013 ser ut idag. Parkeringsplatser är illustrerade mot gatan. 
 
Tillkommande byggnaderna kommer att fungera som ett bullerskydd från 
järnvägsbuller, vägbuller från Växjövägen och kommer att förbättra 
bullersituationen för de fastigheter som ligger öster om planområdet.  
En bullerutredning är utförd enligt branschstandard. På s.5 i 
Trafikbullerutredningen (2020-08-18, WSP) står det: ”På grund av de mycket 



        

 

[Förvaltning]  

Granskningsutlåtande 

2021-11-30 

 

                                             24 
 

låga trafikmängderna på de lokala gatorna/vägarna har dessa inte tagits med i 
beräkningen utan endast Växjövägen har använts som ljudkälla för 
vägtrafiken”.   

9. Den gällande detaljplanen ”Detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, 
Kronobergs län, 0765-P13/6 (laga kraft 2013-01-29) reglerar bara antal 
våningar men inte byggnadshöjd eller totalhöjd. Boverket har ändrat sina 
allmänna råd för vilka bestämmelser kommunerna bör använda och det har 
även införts föreskrifter som reglerar vilka föreskrifter som kommunen får 
använda sedan den nu gällande detaljplanen för området gavs planuppdrag och 
antogs. Detta gör att planbestämmelse om våningsantal inte längre kan 
användas i föreliggande planförslag. Högsta byggnadshöjden är 7,6 meter, 
vilket innebär möjlighet att uppföra en byggnad i två våningar. 
Teknikutrymmen, förråd etc. kan inrymmas på vinden ovanför dessa våningar. 
Höjden är anpassad efter befintlig bebyggelse i området som är 1-2 våningar 
hög. Byggnadshöjden beräknas generellt till takfoten (om inte takvinkeln är 45 
grader eller mer). Om byggnadshöjden begränsas till nockhöjd så kan samma 
höjd på takfoten byggas om man bygger ett platt tak. Byggnadshöjd gör det 
möjligt att bygga två våningar med ett sadeltak (lutning minde än 45 grader) 
eller ett platt tak. Men om man ändrar höjdbegränsningen från byggnadshöjd 
till nockhöjd så kan endast platt tak byggas om man vill bygga två våningar (se 
Sektion 1, sida 21). Se även punkt 6. 
En solstudie har gjorts för att visa konsekvenserna för skuggning om 
nybyggnation om ett flerbostadshus uppförs med högsta möjliga exploatering, 
byggnadshöjd och på gränsen till prickmaken (se Bild 7). I skriften 
Solklart (Boverket 1991) anges ett önskat värde på solighet i boendemiljön om 
minst 5 timmars sol mellan klockan 9.00 – 17.00, vid vår- och höstdagjämning, 
för bostaden och på närmiljöns lekytor och sittplatser. Solstudien visar att 
Boverkets rekommendationer uppfylls vad gäller önskat värde av solighet. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att den skuggning som bildas är 
acceptabel.  

https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ljussolljus/solljus/
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Bild 7. Solstudie som visar skuggningsbilden om nybyggnation om ett flerbostadshus 
uppförs med högsta möjliga exploatering, byggnadshöjd och på gränsen till 
prickmarken. 
10. I det uppdaterade förslaget har en yta för parkering lagts till väster om 

planområdet. Vid byggnation av flerbostadshus kan denna mark köpas och 
användas till boendeparkering. Detta bedöms minska antalet trafikrörelser 
längs Ågatan och den framtida södra lokalgatan. Planen bedöms inte generera 
så pass mycket trafik att trafiksäkerheten kompromissas.  
Idag finns en separerad gångväg på båda sidor av Linnévägen, de mindre 
lokalgatorna tex. Ågatan har ingen separerad gångtrafik, då den genererar få 
trafikrörelser.     
Avseende trafik så förändrar inte detta förslag särskilt mycket i förhållande till 
vad som får lov att byggas idag enligt den gällande detaljplanen. Detaljplanen 
från 2013 tillåter sammanbyggda radhus i två våningar. Det innebär att cirka 
19 radhus kan byggas (se bild 6, sida 23). Det skulle generera 38 bilar enligt 
Älmhult kommuns parkeringsnorm (se Tabell 1). Med det uppdaterade förslaget 
skulle maximalt 2236 m2 bruttoarea (BTA) kunna byggas (se bild 2), vilket 
skulle generera 31 bilar enligt Älmhults parkeringsnorm.   
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Grusvägen mellan Kattesjön och Linnés Råshult är inte den optimala och 
snabba vägen till planområdet. Kommunledningsförvaltningens bedömning är 
att trafiken på lokalgatorna och grusvägen mellan Kattesön och Linnés Råshult 
inte kommer att öka så att det kan utgöra risk för olyckor. 
 

 
Tabell 1. Utsnitt ur Älmhult kommuns parkeringsnorm. 
 

11. Se punkt 7 och 10.  
12. Genomförandetiden för gällande detaljplanen ”Detaljplan för Kattesjön i Diö, 

Älmhults kommun, Kronobergs län, 0765-P13/6 (laga kraft 2013-01-29) har gått 
utt. En ny detaljplan upprättas för en mindre del av området, där kommunen är 
markägare och där detaljplanen från 2013 tillåter sammanbyggda hus i två 
våningar, för att följa samhällsutvecklingen och för att möta efterfrågan på 
bostäder. I detaljplaneringen ska både allmänna och enskilda intressen hanteras 
och en avvägning göras. Många faktorer kan påverka på fastighetsvärdet. En av 
huvudfaktorerna är hur attraktivt Diö är som boendeort med 
samhällsutveckling, kommunikationer, serviceutbud, investeringsviljan från 
andra privata aktörer mm.     

 
Kommentarer på förslagsändringar av detaljplan godtagbara av grannskapet 

Genomförandetiden för gällande detaljplanen ”Detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults 
kommun, Kronobergs län, 0765-P13/6 (laga kraft 2013-01-29) har gått utt. En ny 
detaljplan upprättas för en mindre del av området, där kommunen är markägare och 
där detaljplanen från 2013 tillåter sammanbyggda hus i två våningar, för att följa 
samhällsutvecklingen och för att möta efterfrågan på bostäder. Syftet med den nya 
detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed möjliggöra för olika 
typer av bostäder. Detaljplanen möjliggör både flerbostadshus, grupphusbebyggelse 
och friliggande en- ock tvåbostadshus. 

1. Detaljplanen kan genomföras på olika vis av Älmhults kommun. Till exempel 
kan en markanvisning ske med en aktör för byggnation av flerbostadshus eller 
gruppbebyggelse. Alternativ att villatomter (enbostadshus) fördelas efter plats i 
tomtkö. 
Rubriken ”Ansvarsfördelning och avtal” i planbeskrivningen har justerats och 
förtydligats. Se planbeskrivning, sida 21, rubriken ”Beskrivning av 
genomförandet, ansvarsfördelning och avtal”. Texten om att avtalet ska 
undertecknas av båda parter innan detaljplanen antas har tagits bort i 
planbeskrivnigen. Efter att detaljplan har vunnit laga kraft kommer marken 
anvisas enligt Älmhult kommuns styrdokument Riktlinjer för mark- och 



        

 

[Förvaltning]  

Granskningsutlåtande 

2021-11-30 

 

                                             27 
 

exploatering (Antaget i KF 2020-12-14). Vid genomförandet med friliggande 
bostadshus ska villatomter överlåtas enligt Älmhult kommuns styrdokument 
Riktlinjer för mark- och exploatering (Antaget i KF 2020-12-14). 

2. Den antagna detaljplanen för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, 0765-P13/6 
(laga kraft 2013-01-29) är under genomförande. Entreprenadarbeten har 
påbörjats 2021-05-31 i enlighet med den gällande detaljplanen och innefattar 
bland annat, VA, gata och kvartersmark. Markarbetena beräknas vara 
färdigställda för besiktning senast årsskiftet 2021/2022. Kvartersmarken för 
bostäder i den nya detaljplanen har samma yta som den gällande detaljplanen.  
Exploateringsgraden 20% byggnadsarea per fastighetsarea för flerbostadshus 
är en låg exploateringsgrad och säkerställer en luftig känsla inom kvarteret och 
omgivningarna i sin helhet (se Bild 2, sida 21). Därutöver har punktprickad 
mark lagts längs med gatan, som i den nu gällande detaljplanen, för att skapa 
avstånd mellan byggrätten och gatan (så kallad förgårdsmark). Även en 
maximal längd på 45 meter på fasaden säkerställer att husen delas in i volymer 
som upplevs som småskaliga. Det är också en viktig aspekt att ta tillvara på 
byggbar mark och nyttja de markresurser som finns på ett ekonomiskt hållbart 
vis. 

3. Kommunstyrelsen gav 2020-06-09 § 114 kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults 
kommun. Detaljplanen hanteras inom uppdragets omfattning.  

4. Kommunledningsförvaltningen bedömer att de planbestämmelserna som 
reglerar bebyggelsens omfattning och utformning ger ett småskaligt intryck och 
är harmoniserade med befintliga bebyggelsen i området.  Det är en viktig aspekt 
att ta tillvara på byggbar mark och nyttja de markresurser som finns på ett 
ekonomiskt hållbart vis.  

5. Se punkt 4.  
6. Införandet av en planbestämmelse som reglerar att parkeringsplatser inte får 

uppföras på prickmark är inte nödvändigt för att uppnå planens syfte. Vid 
bebyggelse med radhus kan det vara lämpligt att parkera bilar på prickmark.  

7. Följande utredningar är utförda enligt branschstandard, under framtagandet av 
denna detaljplan ”detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (kattesjön) 
i Diö, Älmhults kommun”:   

o Rapport Geoteknik, Geoteknisk utredning, Kattesjön, Diö, Del av 
Stenbrohults-Kvarntorp 1:3, PM Geoteknik, Sweco Civil AB, 
2020-08-24 

o Dagvattenutredning Kattesjön, Tyréns, 2012-06-08 som är 
framtagen under detaljplanarbetet för Kattesjön i Diö, Älmhults 
kommun, 0765-P13/6 (laga kraft 2013-01-29) har använts som 
ett planeringsunderlag. 

o PM 10307348.01 Kattesjön i Diö, Trafikbullerutredning för 
detaljplan, WSP, 2020-08-18 

 
Fastigheten Stenbrohults-Kvarnatorp 1:99 
Gällande ändring av detaljplan för Stenborhults-Kvarnatorp 1:3 Kattesjön Diö 
 
Bästa kommunstyrelse 
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Jag skriver till er och vädjar till att ni inte ska skriva på en ändring av detaljplanen vid 
kattesjön i Diö, för att bygga hyreslägenheter.  
  
Motiveringen till detta är att hyreslägenheter i två våningar passar inte in i detta vackra 
villaområde. Istället kan ni behålla detaljplanen som den är och istället låta allmänheten 
bygga villor som det var tänkt från början. 
Jag har hört från politiker att man tycker att det har gått lite långsamt att etablera villor i 
kattesjön området, men det är faktiskt så att det har inte funnits tillgängliga tomter på 
över ett år på grund av att man har reserverat de lediga tomterna till Arkadia bostad.  
Samma sak gäller i den södra delen av området, där man inte heller har släppt några 
tomter till försäljning på grund av att vägen inte har färdigställts.  
  
En annan stark åsikt till att jag, och flera med mig inte vill att man bygger 
hyreslägenheter är att man med dessa lägenheter kommer att förstöra värdefull natur och 
djurliv och stigar där många av oss i detta villaområde promenerar, joggar eller går med 
hunden.  
Det kommer nästan dagligen folk från samhället Diö för att gå ut på stigarna. Jag ser 
stolta tjejer som kommer ridandes på häst. Familjer som går på picknick med barnen. 
Rådjur och rävar som springer ute i naturen. 
Trafiken kommer också att påverkas. Med dessa lägenheter så blir det upp emot 40 fler 
bilar som ska antingen köra genom tunneln eller på grusvägen genom den fina naturen 
ut till Carl Von Linné Råshult. 
På denna grusväg är det också mycket folk som är ut och promenerar och med den 
ökande trafiken så ökar risken för olyckor. 
  
Jag bifogar även en bild på vilken typ av lägenheter som Arkadia Bostad tänker bygga. 
Tänk er 2st stora byggnader på vardera 12x45 meter mitt ute i denna vackra natur 
  
Jag måste säga att det gör ont i mitt hjärta och jag mår dåligt och blir ledsen av 
bara tanken på att man kan förstöra värdefull natur och djurliv bara för att man 
vill uppföra lägenheter mitt i denna fantastiska natur. 
  
Vi som bor i detta området tycker det är felaktigt beslut att man inte låter invånarna ha 
möjlighet att köpa villatomter, utan istället upplåter marken till en enstaka aktör, 
Arkadia Bostad, för att bygga hyreslägenheter. 
Det kommer att skickas in synpunkter på detta med underskrifter från flera boende i 
detta område. 
  
Som förslag så kan man istället bygga lägenheter vid ishallen i Diö, eller som ett nytt 
förslag, varför inte vid den gamla parkeringen till Kiosken utmed Helge Å. 
Se nedan bild som förslag på var man kan bygga istället. 
I detta område finns redan lägenheter och man skulle kunna bygga med vacker utsikt 
över helge Å. 
  
Jag hoppas att ni känner med mig och begrundar ert beslut. Visa mig och allmänheten 
att ni är förnuftiga politiker som lyssnar på invånarna i kommunen, 
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Ni är hjärtligt välkomna att kontakta mig vid frågor eller funderingar. 

 
Bild 1 bifogat i yttrandet 
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Bild 2 bifogat i yttrandet 

 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Upplåtelseformen regleras inte i detaljplanen. Den gällande detaljplanen ”Detaljplan 
för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, Kronobergs län, 0765-P13/6 (laga kraft 2013-
01-29) möjliggör sammanbyggda hus med två våningar. Syftet med den nya 
detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed möjliggöra för olika 
typer av bostäder. Detaljplanen möjliggör både flerbostadshus, grupphusbebyggelse 
och friliggande enbostadshus. 
Flera tomter i Kattesjön har varit till salu via kommunens tomtkö sedan 2014. När 
planarbetet påbörjades i början av 2020 fanns inget anmält intresse för de tomter som 
ingick i planområdet (samrådsförslag). Fastigheterna 1:152–1:154 kommer att återgå 
till tomtkön efter att planprocessen är avslutad, avsikten är då att dessa tomter säljs för 
nybyggnation av småhus.  
Nu genomförs den antagna detaljplanen för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, 0765-
P13/6 (laga kraft 2013-01-29). Entreprenadarbeten har påbörjats 2021-05-31 i enlighet 
med den gällande detaljplanen och innefattar bland annat, VA, gata och kvartersmark. 
Markarbetena beräknas vara färdigställda för besiktning senast vid årsskiftet 
2021/2022. Det finns även planlagda villatomter i den sydöstra delen av gällande 
detaljplan för Kattesjön i Diö (Laga kraft 2013-01-29). En ny detaljplan görs inte för de 
sydöstra tomterna. De tomterna är väl lämpade att behålla för friliggande villor. 
Kommunen äger all mark inom planområdet. Detaljplanen kan genomföras på olika vis 
av Älmhults kommun. Till exempel kan en markanvisning ske med en aktör för 
byggnation av flerbostadshus eller gruppbebyggelse. Alternativ att villatomter 
(enbostadshus) fördelas efter plats i tomtkö.  
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Rubriken ”Ansvarsfördelning och avtal” i planbeskrivningen justerades och 
förtydligades. Se planbeskrivning, sida 21, rubriken ”Beskrivning av genomförandet, 
ansvarsfördelning och avtal”. Texten om att avtalet ska undertecknas av båda parter 
innan detaljplanen antas har tagits bort i planbeskrivnigen.  
Hemhagen fastigheter AB (Arcadia bostad) har ett fortsatt intresse att bygga 
hyreslägenheter i Diö, i detta fall i Kattesjöområdet. Efter att detaljplan har vunnit laga 
kraft kommer marken anvisas enligt Älmhult kommuns styrdokument Riktlinjer för 
mark- och exploatering (Antaget i KF 2020-12-14). I detta fall kan direktanvisning 
(punkt 4.1) används. Direktanvisning innebär att byggherren väljs ut av kommunen utan 
föregående jämförelseprocess med andra intressenter.  Vid genomförandet med 
friliggande bostadshus ska villatomter överlåtas enligt Älmhult kommuns styrdokument 
Riktlinjer för mark- och exploatering (Antaget i KF 2020-12-14). 
I den nya detaljplanen har kvartersmark för bostadsbebyggelse samma yta som i den 
gällande detaljplanen (detaljplanen för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, 0765-P13/6, 
laga kraft 2013-01-29). En yta för parkeringar har lagts på ett grusat område. 
Vid byggnation av flerbostadshus kan marken för parkeringar köpas och användas till 
boendeparkering. Detta bedöms minska antalet trafikrörelser längs Ågatan och den 
framtida södra lokalgatan. Grusvägen mellan Kattesjön och Linnés Råshult är inte den 
optimala och snabba vägen till planområdet för biltrafik.  
Avseende trafik så förändrar inte detta förslag särskilt mycket i förhållande till vad som 
får lov att byggas idag enligt den gällande detaljplanen. Detaljplanen från 2013 tillåter 
sammanbyggda radhus i två våningar. Det innebär att cirka 19 radhus kan byggas (se 
Bild 8). Det skulle generera 38 bilar enligt Älmhult kommuns parkeringsnorm (se 
Tabell 1). Med det uppdaterade förslaget skulle maximalt 2236m2 bruttoarea (BTA) 
kunna byggas (se Bild 7), vilket skulle generera 31 bilar enligt Älmhults 
parkeringsnorm (se Tabell 2). Planen bedöms inte generera så pass mycket trafik att 
trafiksäkerheten kompromissas. 
Kommunstyrelsen gav 2020-06-09 § 114 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun. Detaljplanen 
hanteras inom uppdragets omfattning.  
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de planbestämmelserna som reglerar 
bebyggelsens omfattning och utformning ger ett småskaligt intryck och är 
harmoniserade med befintliga bebyggelsen i området. Det är en viktig aspekt att ta 
tillvara på byggbar mark och nyttja de markresurser som finns på ett ekonomiskt 
hållbart vis.  
Läs även text ur samrådsredogörelsen, sid 28: 
Det främsta skälet att en ny detaljplan görs är möjligheten att tillskapa fler attraktiva 
bostäder och göra det möjligt för fler människor att bo natur- och sjönära med närhet 
till kollektivtrafik. Kommunen tycker det är positivt att invånarna kan erbjudas ett 
varierat utbud av olika typer av bostäder även utanför Älmhult tätort.    
Planens intentioner är att behålla så mycket av naturkänslan som möjligt inom 
området. Det kommer fortsatt att vara en lågskalig bebyggelse. Inom närområdet i 
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Kattesjön finns idag en variation av byggnader i både skala och utformning. För att 
bebyggelsen ska anpassas och utstråla ett naturligt uttryck så regleras att endast 
träfasad får förekomma. Även en maximal längd på 45 meter på fasaden säkerställer att 
husen delas in i volymer som upplevs som småskaliga. 

 
Bild 7. Illustration som visar hur området kan bebyggas med flerbostadshus.  
 

 
Bild 8. Illustration hur byggrätten kan nyttjas för radhus så som detaljplanen från 2013 
ser ut idag. Parkeringsplatser är illustrerade mot gatan. 
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Tabell 1. Utsnitt ur Älmhult kommuns parkeringsnorm. 
 
 
Fastigheten Stenbrohults-Kvarnatorp 1:75 
Synpunkter på ändring av detaljplan för Stenborhults-Kvarnatorp Kattesjön i Diö 
 

      
 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Genomförandetiden för gällande detaljplanen ”Detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults 
kommun, Kronobergs län, 0765-P13/6 (laga kraft 2013-01-29) har gått utt. En ny 
detaljplan upprättas för en mindre del av området där kommunen är markägare och där 
detaljplanen från 2013 möjliggör sammanbyggda hus i två våningar. En ny detaljplan 
upprättas för att följa samhällsutvecklingen och för att möta efterfrågan på bostäder.  
Syftet med den nya detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed 
möjliggöra för olika typer av bostäder. Detaljplanen möjliggör både flerbostadshus, 
grupphusbebyggelse och friliggande enbostadshus. Lägenhetsstorlek är inte reglerad i 
denna detaljplan.  
Fastigheten Stenbrohults-Kvarnatorp 1:75 ingår inte i samrådskretsen och därför har 
ni inte fått ett informationsbrev via post om denna detaljplan. Planhandlingarna var 
däremot tillgängliga på kommunens webbplats för alla som vill ta del av det. 
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Planen reglerar att bebyggelsen ska utformas med träfasad för att passa in i 
omgivningarna. Även maximal fasadlängd på 45 meter säkerställer att byggnaderna 
delas in i volymer som uppleves som småskaliga. Exploateringsgraden 20 % 
byggnadsarea per fastighetsarea för flerbostadshus är en låg exploateringsgrad och 
säkerställer en luftig känsla inom kvarteret och omgivningarna i sin helhet (se Bild 9). 
Därutöver har punktprickad mark lagts längs med gatan, som i den nu gällande 
detaljplanen, för att skapa avstånd mellan byggrätten och gatan (så kallad 
förgårdsmark). Det är också en viktig aspekt att ta tillvara på byggbar mark och nyttja 
de markresurser som finns på ett ekonomiskt hållbart vis. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de planbestämmelserna som reglerar 
bebyggelsens omfattning och utformning ger ett småskaligt intryck och är 
harmoniserade med befintliga bebyggelsen i området.   
 

 
Bild 9. Illustration som visar hur området kan bebyggas med maximalt utnyttjande av 
byggrätten för flerbostadshus (20% byggnadsarea per fastighetsarea för 
flerbostadshus).  
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