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Planprocessen
Förslag till ny detaljplan har varit på samråd 2020-09-16 – 2020-10-14. Inkomna
synpunkter redovisas och kommenteras i den här samrådsredogörelsen. Det reviderade
förslaget finns tillgängligt för granskning under perioden 2021-02-02 – 2021-03-02.
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
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.
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. Syftet med den nya detaljplanen är att skapa
en mer flexibel byggrätt och därmed möjliggöra för olika typer av bostäder.

Förändringar i detaljplanen
På plankartan
- Planområdets gränser har ändats
- Markanvändningen ”parkering” på kvartersmark har tillkommit
- Förtydligat att planbestämmelsen b2 gäller per fastighetsarea
- Förtydligat koordinatkryssen på grundkartan.
- Lagt till planbestämmelse f2, fasad ska utformas med en maximal längd på 45 meter
per fasighet
- Exploateringsgraden (e1) har justerats så att olika exploateringsgrad gäller för olika
bostadstyper
I planbeskrivningen
- Kompletterat med upplysning om att man bör vara extra vaksam på spår av forntida
lämningar pga. det topografiska läget samt att arbeten genast måste avbrytas och
Länssyreslen kontaktas om något av forntida karaktär skulle påträffas.
- Kompletterat med information ifall en förorening skulle upptäckas på fastigheten
som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska
tillsynsmyndigheteten genast underrättas.
- Förtydligat att Kattesjön är recipient för planområdet, som är en del av Helge å. Lagt
in tabell med miljökvalitetsnormer (status och krav) för Helge å.
- Kompletterat med att anordnandet av en enskild bullerfri uteplats för varje enskild
bostad hade varit önskvärd.
- Begreppet tomt är utbytt mot fastighet.
- Förtydligat att ett markanvisningsavtal avses att tecknas, samt beskrivit innehållet i
detta, se kapitlet Genomförande.
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Korrigering har gjorts att skyddsavståndet på 30 meter från farligt godsled gäller för
bostäder i maximalt 4 våningsplan.
Förtydligande har gjorts i kapitlen Planeringsförutsättningar och Genomförande att
E.ON har markförlagd lågspänningskabel inom området. Samt att E.ON måste
kontaktas för kabelvisning innan markarbete påbörjas. Det har också förtydligats att
flytt eller ändring av befintliga anläggningar bekostas av exploatören.
Solstudie har utförts

Yttranden under samrådet
Utan synpunkter
- Södra Smålands Avfall & Miljö (SSAM)
Med synpunkter
- Länsstyrelsen
- Region Kronoberg
- Lantmäteriet
- Trafikverket
- Räddningstjänsten
- E.ON Energidistribution AB
- Villaägarna Kronoberg
- Privatpersoner från fastigheterna:
o Stenbrohults-Kvarnatorp 1:109, 1:106, 1:65, 1:99, 1:112, 1:118, 1:144,
1:151, 1:145, 1:146, 1:147, 1:148
o Stenbrohults-Kvarnatorp 1:146
o Stenbrohults-Kvarnatorp 1:119
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Myndigheter
Länsstyrelsen
SAMRÅD ENLIGT 5 KAP 11 § PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV STENBROHULTSKVARNATORP 1:3 MED FLERA (KATTESJÖN), I DIÖ I ÄLMHULTS
KOMMUN
Refererat till samrådshandlingar upprättade 2020-09-16
LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER
Kommunen har tagit fram ett väl genomarbetat förslag. Länsstyrelsen har några synpunkter på
planförslaget, enligt nedan.
Kommunens bullerutredning visar att bullerriktvärdena vid fasad klaras i hela planområdet. När
det gäller uteplatser kan riktvärdena klaras genom att skapa avskärmade uteplatser och/eller
gemensamma uteplatser för flera hus.
Vi tycker att det är önskvärt att uteplatser som klarar bullerriktvärdena kan anordnas för varje
enskild bostad.
Det är positivt att avfallshantering i området kopplas till framtagen handbok och föreskrifter,
samt att det även anges att avfallshanteringen ska utformas så att ett hållbart cirkulärt samhälle
främjas.
Inom planområdet finns det inga kända fornminnen, dock är det topografiska läget sådant att
man bör vara extra vaksam på spår av forntida aktivitet. Planbeskrivningen bör därför
kompletteras med upplysning om detta.
Vi vill påpeka att Möckeln inte är den närmaste vattenförekomsten som kan påverkas av
planförslaget, utan att det i detta fall är Kattesjön som är recipient för planområdet, vilken är en
del av vattenförekomsten Helge å. Vi delar dock kommunens uppfattning att planförslaget inte
bör motverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna.
DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för olika typer av bostäder genom att ge en mer
flexibel byggrätt.

Området ligger i den södra delen av samhället Diö, cirka en mil norr om Älmhult och omfattar
knappt 9500 m2.
KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIGARE PLANLÄGGNING
Det föreslagna området finns redovisat i kommunens gällande översiktsplan som lämpligt för
bostadsbebyggelse. Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens syften.
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Gällande detaljplan för området är Detaljplan för Kattesjön i Diö, laga kraftvunnen 2013.
RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN
Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen
PLANFÖRSLAGET
Syftet med att ändra detaljplanen för det aktuella området är att möjliggöra flera olika typer av
bostäder.

För detaljplanens kvartersmark anges användning bostäder (B). Byggnadernas höjd regleras till
en högsta byggnadshöjd på 7,6 meter och högst 50% av markytan får hårdgöras. Bestämmelse
finns om att färdig golvhöjd ska vara minst 0,5 meter ovan medelmarknivån för gata. Källare
får inte finnas. Det finns också bestämmelse om att byggnader ska utformas med naturliga
träfärgade fasader alternativt målas med slamfärg eller linoljefärg.
BULLER
Enligt 4 kap 33a § PBL ska en detaljplan som avser en eller flera bostadsbyggnader i
planbeskrivningen, om det inte anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, innehålla en
redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller.

Kommunen har tagit fram en bullerutredning (WSP, 2020-08-18) i vilken slutsatsen dras att
riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad klaras i hela planområdet. När det gäller
uteplatser kan riktvärdena klaras genom att skapa avskärmade uteplatser, antingen enskilda eller
gemensamma för flera hus.
Länsstyrelsen tycker att det är önskvärt att uteplatser som klarar bullerriktvärden kan anordnas
för varje enskild bostad.
VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTENHANTERING
Kommunen är huvudman för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten inom området. Ny
bebyggelse inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
AVFALLSHANTERING
Kommunen hänvisar till att avfallshantering inom planområdet ska ske enligt framtagen
handbok och föreskrifter. Det är positivt att det också anges att avfallshanteringen ska
utformas så att ett hållbart cirkulärt samhälle främjas.

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING
Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB)
Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i Miljöbedömnings-förordningen
(2017:966), kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra
någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljö-bedömning har därmed inte upprättats.
Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i undersökningen.
FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad mark inom planområdet.
Enligt 10 kap. 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare
ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på
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fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN (KML)
Inom planområdet finns det enligt kulturmiljöregistret inga kända fornminnen, som motiverar
en arkeologisk insats enligt 2 kap. KML (1988:950).
Dock är det topografiska läget sådant att man bör vara extra vaksam på att spår av forntida
strandnära aktivitet kan förekomma i speciellt den södra delen av området.
Planbeskrivningen bör därför kompletteras med information om att om något av forntida
karaktär påträffas under exploateringen, ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen omedelbart
kontaktas.

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR
Enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL)
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Påverkas inte av planförslaget.
MELLANKOMMUNALA INTRESSEN
Påverkas inte av planförslaget.
MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs, till
exempel kommenteras i planbeskrivningen. I planbeskrivningen redovisar kommunen sjön
Möckeln som recipient av områdets dagvatten.

Vi vill påpeka att Möckeln inte är den närmaste vattenförekomsten som kan påverkas av
planförslaget. Länsstyrelsen upplyser om att även vattendrag kan klassas som
vattenförekomster. I detta fall är Kattesjön recipient för planområdet vilken är en del av
vattenförekomsten Helge å (WA33288005).
Vi delar dock kommunens uppfattning att planförslaget inte bör motverka uppfyllandet av
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten med angiven motivering.
STRANDSKYDDSOMRÅDE ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN (MB)
För sjön Kattesjön gäller ett generellt strandskydd på 100 meter.

Strandskyddet upphävdes för det aktuella området i den gällande detaljplanen. Dock
återinträder strandskyddet när ett område planläggs på nytt.
Planområdet berörs av strandskyddet i en mindre del i den norra delen och en mindre del i den
södra delen. 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, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING OCH EROSION
Påverkas inte av planförslaget.
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DE SOM HAR MEDVERKAT I YTTRANDET
I samrådsyttrandet har planarkitekt Marina Martinsson beslutat.
I beredning av ärendet har även företrädare för sakområdena kulturmiljö, miljöskydd, vatten,
samt försvar och beredskap medverkat.
SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
-Kompletterat med upplysning om att man bör vara extra vaksam på spår av forntida
lämningar pga. det topografiska läget samt att arbeten genast måste avbrytas och
Länssyreslen kontaktas om något av forntida karaktär skulle påträffas.
- Kompletterat med information ifall en förorening skulle upptäckas på fastigheten som
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska
tillsynsmyndigheteten genast underrättas.
-Förtydligat att Kattesjön är recipient för planområdet, som är en del av Helge å. Lagt
in tabell med miljökvalitetsnormer (status och krav) för Helge å.
-Kompletterat med att anordnandet av en enskild bullerfri uteplats för varje enskild
bostad hade varit önskvärd.

Region Kronoberg
Remissyttrande – Samråd Detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 mfl.
(Kattesjön i Diö, Älmhults kommun.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Älmhults kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder i form av
flerbostadshus inom det aktuella planområdet. För att på så sätt möta upp efterfrågan på
bostäder i kommunen.
Synpunkter
Region Kronoberg ställer sig positiv till detaljplanens intentioner att tillgodose behovet
för mer bostäder även utanför Älmhults tätort. I detta fall tar man således tillvara på och
utnyttjar potentialen i Diö station, vilket också främjar en ökad kollektivtrafik och ett
mer hållbart resande. Det harmoniserar alltså väl med den regionala utvecklingsstrategin
i länet.
Jens Karlsson
Ekonomi- och Planeringsdirektör
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Tack för era kommentarer.
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Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Ska markanvisningsavtal tecknas?
I planbeskrivningen framgår inte om något markanvisningsavtal ska tecknas. Om
avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st PBL,
redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna
av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i
planbeskrivningen.
Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i
planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang.
lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna ang. markanvisningsavtalet.
Förtydligande av planbestämmelse
Planbestämmelsen b2 bör förtydligas om det gäller per fastighet eller inom
användningsområdet.
Delar av planen som bör förbättras
Tomt/ fastighet
I planbeskrivningen används begreppet tomt och fastighet. Lantmäteriet vill påminna
om att begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som inte är en allmän plats men som
omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt
anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för
avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). Begreppet tomt har inte någon
betydelse i äganderättsligt hänseende, medan däremot fastighet är ett fastighetsrättsligt
begrepp. En fastighet kan ibland innehålla flera tomter och ibland kan en tomt kan vara
uppdelad i flera fastigheter. Eftersom tomt inte är ett fastighetsrättsligt begrepp medför
det att det i vissa situationer kan vara svårt att definiera vilken omfattning tomten har
och var tomtgränsen går. Begreppet fastighet är därför ofta att föredra i
planbestämmelser. Se gärna en film från Boverket ang. begreppen tomt och fastighet.
Koordinatkryss
Koordinatkryss i grundkartan är inte tydliga och bör förtydligas. Då de är upptagna i
teckenförklaringen bör redovisningen vara lättläst.
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
-Ett markanvisningsavtal kommer att upprättas. Det innehåller bland annat förköpsrätt
samt åtagande att exploatören ska bygga en lekplats. Detta beskrivs mer ingående i
kapitlet ”Genomförande”.
-Bestämmelsen b2 har förtydligats att bestämmelsen gäller per fasighetsarea.
-Begreppet tomt är utbytt mot fastighet.
-Koordinatkryssen har förtydligats.
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Trafikverket
Trafikverkets samrådsyttrande avseende detaljplan för Stenbrohults-Kvarnatorp
1:3 med flera, Älmhults kommun. Samråd gällande detaljplan för StenbrohultsKvarnatorp 1:3 med flera, Älmhults kommun
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna 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
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. Däremot överskrids värden för uteplats.
Trafikverket vill påtala vikten av att planområdet i sin helhet planeras och utformas så
att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga
åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller
exploatören. Då planområdet är beläget i en bullerutsatt miljö anser Trafikverket att
plankartan måste kompletteras med bestämmelse om att gällande riktvärden för
trafikbuller ska innehållas (både inom- och utomhus).
Med vänliga hälsningar
Falk Jandt
Regional samhällsplanerare
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
-I en detaljplan måste kommun utreda att det går att lösa bullerfrågan. Som
Trafikbullerutredningen framtagen av WSP 2020-08-18 visar klarar samtliga
bostadsfasader riktvärdena oavsett lokalisering inom planområdet. Däremot överskrids
värdena för uteplats. En bullerfri uteplats skapas automatiskt på den östra fasadsidan
som är bortvänd från järnvägen när bebyggelse kommer på plats. Då detta kan lösas på
flera olika vis anser kommunen att det räcker med en upplysning på plankartan. I
bygglovet säkerställs att en bullerfri uteplats som klarar riktvärdena anordnas. I
kapitlet ”Genomförande” i planbeskrivningen beskrivs ansvars- och
kostnadsfördelning.
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Kommunala nämnder och förvaltningar
Räddningstjänsten
Yttrande rörande planförslag Kv Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 m.fl., Älmhult
Bakgrund
Kommunstyrelsen i Älmhults kommun har begärt yttrande rörande planförslag för Kv
Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 m.fl. (samrådshandling), daterad 2020-09-16. Mot
bakgrund härav inkommer Älmhults kommuns räddningstjänst med yttrande enligt
nedan.
Yttrande
I kapitel ”Farligt gods” behövs en mindre korrigering eftersom det i aktuellt planförslag
anges att det behövs ett skyddsavstånd på 30 meter om det ska planeras för bostäder i
mer än fyra våningsplan.

För bostäder i max fyra våningsplan behövs ett skyddsavstånd på 30 meter och för
bostäder i mer än fyra våningsplan behövs ett skyddsavstånd på 50 meter. Aktuellt
planförslag medger bebyggelse av bostäder i max två våningsplan.
I övrigt har räddningstjänsten inget att erinra mot granskad samrådshandling.
Älmhult 2020-10-02
Åsa Andersson
Civilingenjör i Riskhantering / Brandingenjör

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Korrigering har gjorts att skyddsavståndet på 30 meter från farligt godsled gäller för
bostäder i maximalt 4 våningsplan.
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Företag och organisationer
E.ON Energidistribution AB
Yttrande över samråd av Detaljplan för del av Stenbrohults Kvarnatorp 1:3 mfl.
(Kattesjön), i Diö, Älmhults kommun. KS 2020/6
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan
rubricerat ärende och har följande synpunkter.
Inom området har E.ON markförlagd lågspänningskabel, 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
markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller
marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras.
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller
ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av
genomförandebeskrivningen.
Med vänlig hälsning
Joakim Hellgren
Tillståndstekniker
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Bifogad karta tillhörande E.ONs yttrande
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Förtydligande har gjorts i planbeskrivningens kapitel ”Planeringsförutsättningar” och
”Genomförande” att E.ON har markförlagd lågspänningskabel inom området. Samt att
E.ON måste kontaktas för kabelvisning innan markarbete påbörjas. Det har också
förtydligats att flytt eller ändring av befintliga anläggningar bekostas av exploatören.
Villaägarna Kronoberg
YTTRANDE ÖVER DETALJPLANEFÖRSLAG FÖR DEL AV STENBROHULTS
KVARNTORP 1:3 M.FL. I DIÖ, ÄLMHULTS KOMMUN
Villaägarna Kronoberg har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat detaljplaneförslag
och tillstyrker i yttrande detaljplaneförslaget med följande synpunkter:
Byggrätt med två våningar påverkar inte alltför mycket karaktären för området med
tanke på befintliga byggnader.
Naturmark försvinner i planförslaget men i närheten finns många naturytor inklusive
sjö.
Viktigt att minimera buller från bl.a. järnväg.
Bra att strandskyddet i stort får vara kvar och att undersökning ska ske av om planen
innebär betydande miljöpåverkan.
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Växjö den 10 oktober 2020
Ragnar Christerson för Villaägarna Kronoberg
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Tack för inkomna kommentarer.
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Privatpersoner
Fastigheterna Stenbrohults-Kvarnatorp 1:109, 1:106, 1:65, 1:99, 1:112,
1:118, 1:144, 1:151, 1:145, 1:146, 1:147, 1:148
Skrivelse berörande synpunkter med anledning av ändring av
detaljplan för Stenborhults-Kvarnatorp 1:3 Kattesjön Diö, Älmhults
kommun, Kronobergs län
Ärendenr: KS 2020/6
Hej Älmhults Kommunstyrelse,
Med anledning av pågående ärende att ändra detaljplanen för Stenborhults-Kvarnatorp
1:3 mfl. vid Kattesjön skickas härmed synpunkter till denna förändring som grannskapet
motsäger sig.
Originalhandlingar har även lämnats in 13 Oktober 2020 på Kommunhuset.
Med anledning av den korta tidsfristen (underlag från Samrådsmöte skickats 2020-1008) har vi inte haft möjlighet att informera alla grannar. Fler är intresserade av att höra
mer samt lämna påskrifter. Vi kommer kontinuerligt informera alla boende i området.
Vi är öppna för en fortsatt dialog med kommunen och önskar att ni återkommer ifall ni
har några frågor eller synpunkter.
Yttrande
Varför grannskapet anser pågående detaljplansändring vara felaktig
Grannskapet anser pågående detaljplanändring vara felaktig och inte i linje med
nuvarande vision för området. Vi som bor i detta område har valt det på grund av det
lugna läget och närheten till naturen. Detta har varit försäljningsargumenten från
kommunen när vi köpt våra tomter. All fastighetsägare i området är idag djupt oroliga
över deras investeringar och detta har påverkat allas
psykiska hälsa.
Uppförande av flerbostadshus skulle öka trafiken och antalet personer i rörelse betydligt
mer än vad det blir när man bebygger med enbostadshus eller radhus enligt den
nuvarande detaljplanen. Samt skapa en obalans av jämlikhet i grannskapet.
Detaljerad redovisning av argument till varför grannskapet anser ändring av detaljplan
vara felaktig:
1. Under Samrådsmötet på kommunhuset 2020-09-30 med grannskapet samt i förslagna
Planbeskrivning hänvisar kommunen till 4 huvudpunkter till varför detaljplanen görs
om. Grannskapet motsäger sig dessa med nedan argumentation som grund.
~ En av kommunens största argumentationer till detaljplansförändringen är den dåliga
försäljningen av fastigheterna. (Utlåtande av Paul Robertsson Planeringschef i
Smålandsposten 2ge Sept 2020). Samtidigt skriver ni i er Planbeskrivning på sida 7
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Platsens läge och sammanhang, på sida 15 Gator och trafik och på sida 21
Ekonomiska frågor 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 kommunen inte gjort tillräcklig för att främja
försäljning av nuvarande tomter enligt nuvarande detaljplans plan rörande
infrastruktur. Dessutom inte gjort tillräckligt med kommunikation/marknadsföring
för att främja försäljning.
~ Kommunen skriver även att detaljplanen görs om eftersom ingen byggherre varit
intresserad av att bygga radhus. Grannskapet har utlåtande från lokala byggföretag
som varit intresserade av att bygga radhus samt lokala mäklarbolag som påvisar en
liten/obefintlig förfrågan av flerbostadshus i Diö under den senaste tvåårsperioden.
Grannskapet anser inte kommunen redovisat tydligt eller transparant vart behovet
inkommit att fler flerbostadshus har efterfrågats från boende i kommunen och anser
därför inte att kommunen är ärliga i deras underlag.
~ I 2 av det totalt 4 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 den lokala
entreprenörskapen.
~ Grannskapet anser punkt 4 i kommunens dokumentation till varför
detaljplansändringen görs är irrelevant. Att Arkadia är intresserade av andra
områden i Älmhult påvisar inte på något sätt att de har det bästa intentionerna för
just Kattesjön, tvärtom. Grannskapen anser detta mer påvisar igen att kommunen
skräddarsyr detaljplansändringen för just en byggherre och öppnar inte upp lika
möjligheter för alla. Grannskapet anser det vara stötande att kommunen
kommunicerar att radhus eller enbostadshus fortfarande är möjligt att byggas. Alla
förberedande planer för detaljplansändringen tyder på annat och är oärligt. Likaså
möjligheten för alla intresserade att ställa sig i kölistan för fastigheterna. Kommunen
har redan reserverat tomterna för Arkadia vilket grannskapet anser vara ytterligare
ett bevis att detaljplanen skräddarsys för en aktör. Detta visas dessutom inte upp
offentligt.
~ I er Planbeskrivning på sida 13 Planförslag skriver ni om syftet med detaljplanen,
vilket vi motsäger oss till. I nuvarande detaljplan finns det redan en flexibilitet till
bland annat radhus som skulle supportera till behovet aven ökad efterfråga av
bostäder i området, som kommunen dock inte kan påvisa transparant. Kommunens
nya planförslag stretchar detta till en gräns som inte är accepterad av grannskapet.
Detta skulle inte bidra till en harmoni och balans mellan olika typer av bostäder.
2. Ökning av antalet personer i området kommer öka trafiken på lokalgatorna och på
grusvägen mellan Kattesjön och Linnes Råshult. Grusväg används ofta för promenader
och ridning. Den ökade trafiken av fordon kommer att utgöra en risk för olyckor.
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Dessutom finns idag inga trottoarer i området och grannskapet kan inte se att
kommunen planerar att addera detta i detaljplanen för att minska risken för olyckor el
ler omhänderta en ökad mängd trafik eller tillmötesgå gående. Idag använder många
andra Diöbor detta område för promenad, speciellt grusvägen mot Linnes Råshult.
~ I er Planbeskrivning på sida 7 Platsens läge och sammanhang skriver ni om de
positiva barnfördelarna. Detta motsäger vi oss. Idag med nuvarande trafikmängd och
antal boende i området är det ett tryggt område för barn att röra sig fritt på de
trygga gatorna. En ändring i detaljplanen skulle ändra detta eftersom 40 nya
bostäder skulle medföra mer trafik och risk för olyckor. Enligt kommunens
presenterade beräkningar skulle det bli 50 bilar plus besökare, vilket är en dramatisk
förändring till nuläget och ingen redovisning finns för att tillmötesgå fotgängare.
~ En ökad mängd trafik medför även ett behov av parkeringsplatser och kommer
medför mer föroreningar i området. Besökare kommer behöva parkera längst med
lokalgatorna. Enligt kommunens nuvarande förslag i detaljplanen tas dessutom inte
integriteten av grannar i hänsyn.
~ Räddningstjänsten har inkommit med svar att räddningsfordon som krävs vid brand
för bebyggelse av två våningar kan mötas. Däremot har ingen redovisning gjorts för
flerbostadshus omfattande storleken som kommunen illustrerar och är acceptabelt
att bygga enligt kommunens detaljplaneförslag. Grannskapet anser detta underlag inte
vara fullständigt.
3. Vi ser även att uppförandet av flerbostadshus skulle skapa en obalans i behoven för
området och påverka gemenskapen negativt.
4. Försäljningsargumenten från kommunen till nuvarande fastighetsägare
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.
Karaktären av området kommer förändras drastiskt.
~ Detta har medfört att dagens fastighetsägare mått psykiskt dåligt och är djupt oroliga
över sina livsinvesteringar. Alla som bor i området har flyttat hit eller byggt hus för
att kunna bo i ett lugnt område. Situationen kommunen satt dagens fastighetsägare i
sträcker sig inte bara till de faktiska ägarna utan deras vänner, barn, arbetskamrater
och släkt, som också mått dåligt och är djupt oroliga över investeringarna som sina
anhöriga gjort och deras framtid.
5. Ändringen av detaljplanen skulle sätta dagens fastighetsägare av enbostadshus i
minoritet, ett dramatiskt underläge, då förändringen innebär en obalans. Potentiellt max
11 enbostadshusägare (som är sakägare i frågan) jämfört med 40 plus
flerbostadshusägare. I Planbeskrivningen på sida 19 Sociala konsekvenser skriver ni om
ett socialt jämlikhetsperspektiv förändringen skulle bidra med. Grannskapet motsäger sig
detta med ovan argumentation som grund.
~ I Planbeskrivningen på sida 20 Beskrivning av genomförandet tydliggör ni för vilka
fastigheter som är berörda. Fastigheten Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 främjar främst
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byggnation av flerbostadshus utifrån deras nuvarande uppstyckning. Detta ger en
dominerande fördel till byggnation av flerbostadshus och främjar inte en jämlik
möjlighet till både flerbostadshus, enbostadshus eller radhus. Samt att detaljerna
kring egenskaperna för kvartersmarken redovisade i förslagen detaljplan har
utrymme för olika tolkningar. Till exempel kan byggnadshöjden missbrukas baserat
på utförande av bygglov och kompletterande Attefallsbegäran. Därför motsäger sig
grannskapet igen till er argumentation rörande ett jämlikhetsperspektiv. Vi anser
inte ert förslag ger jämlika chanser för alla fastighetsägare. Kommunen använder sig
av Hållbar småstad som underlag men går bort från deras grundargumentation för
ett balanserat samhälle. (Hållbar småstad, Den blandade småstaden, sida 8
6. I er Planbeskrivning sida 10 Skyddad och värdefull natur, sida 17 Riksintressen och
skyddade områden nämns vikten av att bevara naturen i området samt att strandskyddet
fortfarande ska vara gällande. Däremot använder kommunen upprepade gånger
illustrationsbilder för området som motsäger detta. (Smålandsposten 2ge Sept 2020,
presentationsmaterial Samrådsmöte 20e Sept 2020, Informationsblad till sakägare). I
illustrationerna har ett av de större grönområdena tagits bort vilket gör grannskapet
oroliga ifall kommunen är ärliga med sina intentioner för området.
7. Grannskapet anser inte Trafikbullerutredningen för detaljplanen från 2020-08-18 vara
fullständig då den inte tagit i beaktning lokalgatorna som tydligt kommer påverkas med
mer trafik. Länsstyrelsen påpekar redan i Antagandehandlingen från 2013 att bullernivån
är hög. Mer trafik i området kommer påverka detta ytterligare. Samt anser inte
grannskapet att Trafikbullerutredningen gjorts med rätt premisser då vegetation som
kommer försvinna när nya bostäder byggts inte tagit i hänsyn eftersom det idag dämpar
bullernivån av tågtrafiken samt Växjövägen.
8. Grannskapet anser inte Dagvattenutredningen för Kattesjön från 2012 vara tillräckligt
utförlig. Grannskapet anser det vara otroligt oroväckande att det framkommer att området
ha dåliga förhållande att ta upp dagvatten. Samt att ingen ny utredning gjort sedan 2012.
Förhållanden har ändrats ytterligare som inte tagits i beaktning. Till exempel nivå höjden
av den södra lokalgatan i förhållande till befintliga fastigheter (1:148). Kommunen har i
bygglovshandlingarna till fastigheten 1:148 inte tagit i beaktning höjdnivån av
fastigheten i förhållande till den södra lokalgatan utan istället gränsande befintlig gata
(Ågatan) vilket påverkar dagvattensamlingen redan idag för fastigheten. Detta har under
processen påpekats flertal gånger av fastighetsägaren samt byggföretaget. Grannskapet
anser att projekteringen av lokalgatan och en ny dagvattenutredning ska göras för att ta i
hänsyn hur dessa påverkar varandra.
9. Kommunen har inte gjort egen utredningar där en positiv assimilering av olika
bostadstyper påvisas. Detta anser grannskapet vara märkligt och stötande eftersom det
framgår i Planbeskrivningen vara en av kommunens största argumentationer till
förändringen; flerbostadshus, jämlikhet och integration. Kommunen hänvisar enbart till
handboken Hållbar småstad- Handbok för planering av levande kvarter. Öppet skrivs det
om att fokus för handboken är hur kvartersmark används inte hur kommuner ska förhålla
sig till lokaliseringen av bostadstyper, vilket är oerhört viktigt för hållbar stadsbyggnad.
(Hållbar småstad, Inledning, sida 3). Detta anser grannskapet vara stötande och anser
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kommunen hänvisar till underlag som inte är i linje med deras argumentationsgrund till
detaljplansändringen.
~ Hållbar småstad understryker vikten av "blandade upplåtelseformer och
bostadstyper" för att uppnå tillit mellan människor och ett socialt hållbart samhälle.
(Hållbar småstad, Den blandade småstaden, sida 8) Grannskapet anser inte Älmhults
kommun ha tagit detta i beaktning i Planbeskrivningen för den förslagna
detaljplanen. Grannskapet anser kommunen vill maximera utnyttjandet av
fastighetstomterna till maximalt antal boende istället för att fokusera att det blir ett
balanserat samhälle. Som redan nämnt i punkt 5 kommer enbostadshusägarna
hamna i klar minoritet ifall kommunen ändrar detaljplanen utifrån vad som redovisas
i dagsläget.
Förslagändringar av detaljplan godtagbara av grannskapet
Grannskapet i Kattesjön vill tydliggöra att vi inte motsäger oss att en jämlik möjlighet
ska finnas för invånare av Älmhults kommun att bo sjönära och vid natur. Grannskapet
strävar efter en förändring i detaljplanen som möjliggör detta samt bibehåller ursprungs
visionen som dagens fastighetsägare fått som försäljningsargumentation när våra
investeringar i området gjorts. Grannskapet anser att nedan förslag främjar en mer
balanserad och harmonisk nivå samt öppnar upp för en flexibilitet för alla
typer av bostadstyper.
Nedan detaljerade förslag på ändringar av detaljplan i kombination med varandra eller
som enskilda implementeringar:
1. Pausa ändring av detaljplan. Kommunen fokuserar istället på att implementera alla
grundprinciper som behövs för att främja försäljning av fastigheter och i linje med vad
som uttryckts i befintlig detaljplan. Till exempel implementering av infrastrukturen runt
Kattesjön samt kommunikation att tomter finns för försäljning. Baserat på argumentation
framför av grannskapet i punkt 1, 3-5 ovan sektion.
2. Kommunen börjar fokusera på sina grundprinciper rörande jämlikhet, främja
långvarigt hållbart samhälle genom planerad integration av olika bostadstyper, genom att
se efter en balanserad fördelning av flerbostadshus runt om i Älmhults kommun som är
natur eller sjönära. Grannskapet föreslår en jämnare fördelning av flerbostadshus mellan
de fastigheter som finns till försäljning i Dihult, Pjätteryd och Kattesjön . Dessa områden
skulle bidra till att invånare i kommunen får möjlighet att bo nära natur och/eller sjönära.
Baserat på argumentation framför av grannskapet i alla ovan punkter.
3. Strandskydd ska råda för prickad mark utanför fastighetsgränserna enligt vad som
illustreras i röd prick streckat område beskrivet i Planbeskrivningen sida 10,
Områdesskydd. Baserat på argumentation framfört av grannskapet i punkt 6 ovan
sektion.
4. För att minimera bullernivå och främja balans i området implementera största
byggnadsarea 15% av fastighetarean inom användningsområdet vid byggnation av
flerbostadshus på en fastighet eller vid eventuell bildning av gemensam fastighet med
gränsande fastigheter. Samt att flerbostadshus ska vara bostadsrätter inte hyresrätter. 250
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kvm maximal utnyttjande av fastighetsarean vid byggnation av enbostadshus eller
radhus. Plan beskrivning sida 13 Bebyggandets omfattning samt Planbeskrivning sida 20,
Beskrivning av genomförandet. Baserat på argumentation framfört av grannskapet under
punkt 1-5, 7 samt 9 ovan sektion.
5. Byggnader samt parkeringsplatser får inte uppföras på prickmark inom fastighetsarean
för att främja minimalt buller samt integritet av grannar. Planbeskrivning sida 14,
Bebyggandets omfattning. Baserat på argumentation framfört av grannskapet punkt 1
ovan sektion. Optimalt inga parkeringsplatser i anslutning till gränsande fastigheter utan
mellan eller på baksidan av flerbostadshus.
6. Främja en balanserad och jämlik möjlighet till olika bostadstyper samt olika
fastighetsägare genom att stycka upp befintlig mark ägt av Älmhults kommun med detta
som grund. Plan beskrivning sid 20, Beskrivning av genomförande. Baserat på
argumentation framfört av grannskapet i punkt l , 3-5 samt 9 ovan sektion.
a. Fastighet Stenborhults-Kvarnatorp 1:152 - 1:154 fastighetsrätt att bilda
enbostadshus eller flerbostadshus samt radhus genom bildning av gemensam
fastighet med gränsande fastigheter.
b. Fastighet Stenborhults-Kvarnatorp 1:3 om styckning till 4-5 fastigheter som
möjliggör en jämlik möjlighet av bebyggelse av flerbostadshus, enbostadshus
eller radhus.
i. Fastighetsrätt att bilda enbostadshus eller flerbostadshus samt radhus
genom bildning av gemensam fastighet med gränsande fastigheter.
7. Ändring av total höjdnivå på flerbostadshus till 7,6 meter i nockhöjd, inte
byggnadshöjd som kommunen föreslår i ny detaljplan. Baserat på argumentation framfört
av grannskapet i punkt 5 i ovan sektion.
8. Kommunen utför en mer utförlig Dagvattennivåutredning och Trafikbullerutredning
som tar hänsyn till alla aspekter som kommer påverka resultaten. Baserat på
argumentation framfört av grannskapet i punkt 2 samt 7-8 ovan sektion.
Vänligen se Appendix 1 för illustration av punkt 6a samt 6b.
Med anledning av ovan skrivelse rörande synpunkter vill nedan fastighetsägare motsätta
sig en ändring av detaljplanen för Kattesjön.
Med anledning av den kort tidsfristen på enbart några dagar, innan denna skrivelse ska
skickas in den 14e oktober 2020, har vi ej haft möjlighet att kontakta och informera alla
boende i området.
Med anledning av ovan kommer lista med namnunderskrifter att kompletteras snarast
möjligt
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Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Efter samrådet har planförslaget justerats. Fastigheterna 1:152–1:154 tas bort ur
planförslaget och bibehåller sina tidigare planbestämmelser. En yta för parkering har
adderats väster om kvartersmarken för bostäder. Granskningsförslaget möjliggör att
cirka 25 lägenheter kan byggas, men tillåter även radhus och villor.
Skäl och intentioner för ny detaljplan
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.
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Gestaltning och bebyggandets omfattning
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
nedan). Det är också en viktig aspekt att ta tillvara på byggbar mark och nyttja de
markresurser som finns på ett ekonomiskt hållbart vis.
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. Det finns en möjlighet att inreda vinden, det är
dock relativt dyrt att anpassa en tredje våning till bostäder pga. mer påkostade
konstruktioner för att tex. få tillgång till dagsljus. Även hiss krävs om man bygger tre
våningar bostäder vilket skulle vara osannolikt att kosta på för den lilla yta extra
bostadsyta en vindsvåning skulle generera. Se Sektion 1 på nästa sida.

Bild 1. Illustration som visar maximalt utnyttjande av byggrätten (20% byggnadsrea
per fasatighetsarea för flerbostadshus)
21

Samrådsredogörelse
[Förvaltning]

2021-02-02

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.
Intressenter & försäljning
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.
Hemhagen har gjort en marknadsundersökning i Diö och vill satsa på bostäder.
Hemhagens intresse att bygga flerbostadshus i Diö publicerades på Älmhult kommuns
hemsida 2019-11-19.
Kommunen tycker att det är viktigt att ha rätt aktör på rätt plats och anser att
Hemhagen erbjuder ett kvalitativt koncept med rimliga boendekostnader. I egenskap av
markägare har kommunen rätt att sälja mark till den aktör man anser mest lämplig.
Detta finns beskrivet i dokumentet ”Riktlinjer för mark- och exploatering” (Antaget i
KF 2020-12-14).
Social hållbarhet & barnperspektiv
En blandning av upplåtelseformer och bostadstyper är positivt ur ett socialt
jämlikhetsperspektiv. En blandning av olika typer av boenden lockar en mix av
människor. I Kattesjöområdet finns ca 40 villor. En viktig aspekt att planera för flera
människor är just att bredda utbudet. Det är dock inte den drivande anledningen till att
en ny detaljplan görs, det är tillskapandet av flera bostäder. Det omarbetade förslaget
har tagit bort ca 40% av ytan för bostäder, vilket minskar antalet lägenheter från cirka
40st till cirka 25st. Kommunen bedömer att ca 25 lägenheter och ca 40 villor bidrar till
en god balans av olika bostadstyper i närområdet.
Trygga vägar är en aspekt ur barnperspektivet, se nedan under rubriken ”Trafik och
parkering” vilken trafikalstring som planen genererar. För barns utveckling är tillgång
till grönområden och yta för lek av största vikt. För större barn är möjlighet att ta sig
till skola, kompisar och fritidsaktiviteter på egen hand viktigt. Därför känns det extra
bra att fler barn får möjligheten att bo i ett område som kan erbjuda dessa tillgångar.
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I markanvisningsavtalet åtar sig exploatören att bygga en lekplats av hög kvalité på sin
kvartersmark. Det kan bidra till en informell mötesplats för både barn och vuxna att
kunna träffas.
Trafik och parkering
Efter bearbetning av samrådsförslaget har en yta för parkering lagts till väster om
planområdet. Om flerbostadshus byggs 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.
Detaljplanen från 2013 tillåter sammanbyggda radhus i två våningar. Det innebär att
cirka 19 radhus kan byggas (Bild 2) Det skulle generera 38 bilar enligt Älmhult
kommuns parkeringsnorm (Tabell 1).
Med granskningsförslaget skulle maximalt 2236m2 bruttoarea (BTA) kunna byggas (se
Bild 1), vilket skulle generera 31 bilar enligt Älmhults parkeringsnorm (Tabell 1).

Bild 2. 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.
Strandskydd
Strandskyddets omfattning bestäms av Länsstyrelsen, kommunen kan inte ändra
strandskyddets utbredning, endast upphäva med särskilda skäl enligt Miljöbalken 7 kap
18 c § med Länsstyrelsens godkännande. I planförslaget (granskning) berörs endast en
liten del av strandskyddet i planområdets sydöstra spets som kommunen föreslår att
upphäva.

Utsnitt av karta som visar strandskyddets omfattning i röd skrafering. Planområdet är
markerat i svart heldragen linje, endast en liten del av planområdets sydöstra spets
berörs.
Buller & föroreningar
Bullerutredningen är utförd enligt branschstandard och kommer inte att kompletteras.
På s.5 i Trafikbullerutredningen (2020-08-18, WSP) står det: ”På grund av de mycket
låga trafikmängderna på de lokala gatorna/vägarna har dessa inte tagits med i
beräkningen utan endast Växjövägen har använts som ljudkälla för vägtrafiken”.
Miljökvalitetsnormer gällande utomhusluft överskrids inte på några platser inom
Älmhults kommun idag. Genomförande av detaljplanen medför inte så stora mängder
trafik att detta påverkas.
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Dagvatten
Dagvattenutredningen ligger med som en bilaga då den beskriver befintliga
markförhållanden inom planområdet. Gatorna är redan färdigprojekterade. För att
minimera risk för översvämning av byggnader vid skyfall får källare inte finnas.
Plankartan innehåller även bestämmelser om lägsta färdig golvnivå i förhållande till
gatan. Även en bestämmelse att endast 50% av markytan får hårdgöras bidrar till att
dagvattnet fördröjs och delvis infiltreras inom kvartersmarken innan det leds ut i gatan.
Den geotekniska utredningen konstaterar att vanlig grundläggning kan ske.
Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på nuvarande bebyggelse avseende
dagvattenhanteringen då ledningarna ligger mitt i gatan och leds söderut (se bild 3).
Avseende höjdsättningen på gatorna runt fastigheten 1:148, så har kommunen under
bygglovsprocessen tillhandahållit befintliga och projekterade gatuhöjder.

Bild 3. Utsnitt från Dagvattenutredningen (Tyréns 2012-06-08). Grön linje visar läge
för dagvattenledningar under gata.
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Brand
Räddningstjänsten har tagit del av samrådsförslaget och har inga invändningar mot
förslaget.
Övriga frågor
-Attefallsreglerna kan inte nyttjas av fastighet med flerbostadshus.
-Upplåtelseform (tex. hyres- eller bostadsrätt) kan ej regleras i detaljplanen.
-Prickmarken reglerar att byggnader inte får uppföras. Att begränsa att parkering inte
får ske på prickmark med det omarbetade förslaget (granskning) är en onödigt hård
reglering då det anses lämpligt att få lov att parkera längs med gatan.
Processen
Framtagandet av en detaljplan styrs av Plan- och Bygglagen (PBL). Planprocessen har
hittills gått korrekt till enligt PBL. Vid uppstarten under våren 2020 skickades ett
informationsbrev ut om uppstart av detaljplanearbetet. Där bjöds det in till ett möte på
kommunhuset 2020-03-24. Planen var ute på samråd 2020-09-16-2020-10-14. Under
denna period gavs möjlighet att lämna synpunkter. Ett samrådsmöte hölls på
kommunhuset 2020-09-30 där förslaget presenterades och diskuterades med de
närvarande. Samanställda anteckningar och presentationen skickades ut till de
anmälda deltagarna. Samrådsförslaget bearbetades sedan och det reviderade förslaget
finns nu tillgängligt för granskning 2021-02-02-2021-03-02. Nästa steg efter
granskningen är antagande. Detta planeras att ske under våren 2021.
Fastigheten Stenbrohults-Kvarnatorp 1:146
Synpunkter angående detaljplan för Stenbrohults-Kvarnatorp (Kattesjön)
Sammanbyggda hus i två plan passar inte in med övrig bebyggelse.
Hus med en våning liknande de lägenheter som finns i Dihult på Gästgivarvägen och
Gamlegårdsvägen är att föredra.
Många äldre husägare i Diö vill sälja sina hus och flytta till marklägenheter med
tillhörande trädgård utanför.
Antalet lägenheter bör inte vara så många (inte mer än ett 15-tal)
Önskar att alla som ansvarar för detaljplanen besöker området innan beslut tas.
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Efter samrådet har planförslaget justerats. Fastigheterna 1:152–1:154 tas bort ur
planförslaget och bibehåller sina tidigare planbestämmelser. En yta för parkering har
adderats väster om kvartersmarken för bostäder (se bild 1). Granskningsförslaget
möjliggör att cirka 25 lägenheter kan byggas, men tillåter även radhus och villor.
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1:152
1:153
1:154

Bild 1. Illustration som visar vad som kan byggas. Fastigheterna 1:152–1:154 har
tagits bort ur planförslaget.
I närområdet finns idag en variation av byggnader i både skala och utformning. Cirka
40 villor finns idag i Kattesjöområdet. Efter bearbetning av samrådsförslaget har ytan
med möjlighet att bygga flerbostadshus minskat med ca 40%, vilket innebär att cirka
25st lägenheter istället för cirka 40st lägenheter kan byggas. Kommunen bedömer att ca
25 lägenheter och ca 40 villor bidrar till en god balans av olika bostadstyper i
närområdet.
Detaljplanen reglerar att bebyggelsen ska utformas med träfasad för att passa in i de
natursköna 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 ovan). Det är också en viktig aspekt att ta tillvara på byggbar mark och nyttja de
markresurser som finns på ett ekonomiskt hållbart vis.
Alla som ansvarar för detaljplanen har varit på plats och känner väl till Kattesjön och
Diö.
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Fastigheten Stenbrohults-Kvarnatorp 1:119
min fru och jag äger fastigheten - linnevägen 21 i 34371 Diö.
Vi köpte huset i maj 2010 eftersom vi ville ha ett äldreboende då. Vi tittade på många
hus och bestämde oss för det här huset.
Huset ligger i en mycket vacker natur, omgiven av skog och vatten. Det trafikeras av i
ett område med enfamiljshus (villaområde).
Under åren fram till pensionen investerade vi mycket pengar och arbete för att starta en
trevlig och fridfull kväll.
Vi blev lite besvikna från den dag det blev känt att flera fler enfamiljshus byggdes. Vi
finner dock att dessa enfamiljshus fortfarande passar in i det befintliga idylliska
bostadsområdet.
Vi är nu mycket besvikna över planen att bygga flerbostadshus mellan småhus i detta
vackra, lugna område.
Alla våra idéer om ett lugnt område som bor i naturen är inte längre möjliga. Dessa
hyreshus förstör allt liv i bostadsområdet. De orsakar buller, mer trafik och, när det
gäller arkitektur, passar de inte alls i bostadsområdet. Vänligen avstå från att bygga
flerbostadshus i ett område som inte är lämpligt för detta. Enfamiljshus är ett lämpligt
alternativ och passar väl in i den övergripande bilden.
Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Efter samrådet har planförslaget justerats. Fastigheterna 1:152–1:154 tas bort ur
planförslaget och bibehåller sina tidigare planbestämmelser. En yta för parkering har
adderats väster om kvartersmarken för bostäder (se bild 1 nästa sida). Efter samrådet
har ca 40% av ytan för möjlighet att bygga flerbostadshus minskat.
Granskningsförslaget möjliggör att cirka 25 lägenheter kan byggas, men tillåter även
radhus och villor.
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
Kattesjön finns idag en variation av byggnader i både skala och utformning. Idag är det
tillåtet att bygga radhus i 2 våningar på ytan som är avsedd för bostäder. Förslaget
kommer fortsatt tillåta att maximalt två våningar får lov att uppföras. 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.
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1:152
1:153
1:154

Bild 1. Illustration som visar vad som kan byggas. Fastigheterna 1:152–1:154 har
tagits bort ur planförslaget.
Avseende trafik så förändrar inte detta förslag särskilt mycket i förhållande till vad som
får lov att byggas idag. Detaljplanen från 2013 tillåter sammanbyggda radhus i två
våningar. Det innebär att cirka 19 radhus kan byggas (bild 2 nästa sida). Det skulle
generera 38 bilar enligt Älmhult kommuns parkeringsnorm (Tabell 1 nästa sida).
Med granskningsförslaget skulle maximalt 2236m2 bruttoarea (BTA) kunna byggas (se
bild 1), vilket skulle generera 31 bilar enligt Älmhults parkeringsnorm (Tabell 1).
En trafikbullerutredning har utförts av WSP (2020-08-18) och i den konstateras att den
låga trafikmängd som planen genererar inte bedöms ha någon bullerpåverkan.
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Bild 2. Illustration hur byggrätten kan nyttjas för radhus så som detaljplanen från 2013
ser ut idag. Parkeringsplatser är illustrerade mot gatan.

Tabell 1. Utsnitt ur Älmhult kommuns parkeringsnorm.
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