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Kommunledningsförvaltningen
Karin Wennberg
Planarkitekt

Underlag för planbesked om upprättande av
detaljplan för Plåtslagaren 6 m.fl., Älmhult,
Älmhults kommun
Plan-PM

Bakgrund
Fastighetsägaren till Plåtslagaren 6 har inkommit med en ansökan om
planbesked för en ny detaljplan för Plåtslagaren 6. Önskemålet är att en ny
detaljplan ska möjliggöra flerbostadshus i fem till åtta våningar.
Då gällande detaljplan för Plåtslagaren 6, samt de angränsande fastigheterna
Plåtslagaren 4 och 5 medger småindustri bör planområdet även innefatta dessa
fastigheter. En ny detaljplan skulle då behöva möjliggöra för både bostäder och
icke störande verksamheter så att befintliga verksamheter kan fortsätta att
bedrivas. I dagsläget består området av verksamheter och handel.
I dagsläget bedrivs handel i flera av lokalerna på Plåtslagaren 6, vilket inte är
förenligt med detaljplanen.
Syfte
Syftet med planen är att huvudsakligen möjliggöra för bostäder men även
handel, icke störande verksamheter samt centrumändamål.
Vid framtagandet av detaljplanen ska fokus ligga på att skapa attraktiva
boendemiljöer.
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Planområdet
Föreslaget planområde består av fastigheterna Plåtslagaren 4, 5 och 6 samt av
den parkmark som ligger söder om verksamhetsområdet. Planområdesgränsen
kommer att utredas under samrådet.
Planområdet är beläget i centrala Älmhult och begränsas i väster av
Baldersgatan, i norr av fastigheterna Plåtslagaren 7 (B.T.Järn & maskin AB) och
8 (värmeverket), i öster av Torngatan och i söder av Källargatan.
Arean för föreslaget planområde är ca 4,5 hektar.

Bild 1. Orienteringskarta med planområdet markerat med rött.
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Gällande detaljplan
Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för område i Östra delen vid
Danska vägen i Älmhults Köping, Kronobergs län, 1967-11-10, 07-ÄLS-577.

Bild 2. Utsnitt från gällande detaljplan som för Plåtslagaren 4, 5 och 6 medger Jm, område för
småindustriändamål, byggnadshöjd 5,6 meter.

Gällande tomtindelningsplan
För Plåtslagaren 4 och 5 finns en gällande tomtindelningsplan, 07-ÄLS-445 från
1965. För Plåtslagaren 6 finns en gällande tomtindelningsplan, 07-ÄLS-683 från
1969. Samtliga tomtindelningar upphör att gälla då en ny detaljplan vinner laga
kraft.
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Översiktsplan
Planens syfte är förenligt med översiktsplanen.
I överiktsplanen för Älmhults kommun är området utpekat för utvecklad
användning (ex omfattande förtätning).
Under rubriken ”Omvandling från industri till blandad bebyggelse” på sida 51
står följande:
Norra Torngatan – omvandling till blandad bebyggelse
•
•
•

På lång sikt ska detta område kunna omvandlas till blandad bebyggelse
med verksamheter som inte stör bostadsändamål.
Omvandlingen bör ske etappvis, i första etappen enbart icke-störande
verksamheter som successivt kan kompletteras med bostäder med början
i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.
Strategi för tillvägagångssätt för omvandling föreslås tas fram.

Bild 3. Del av karta från ÖP 2016 Älmhults kommun, sida 45.

I samrådshandlingen för den fördjupade översiktsplanen står följande text om
Plåtslagaren: ”Ett verksamhetsområde som bör anslutas till Stiftelsens
bostadsområde i modern flerbostadsutformning och gruppbebyggelse. Detta för
att ansluta till befintlig karaktär, förtäta nära centrum för att reducera
samhällskostnader men även för att kunna bära de saneringskostnader som
marken troligen innebär.”
Riksintressen
Det finns inga riksintressen i närheten som skulle påverkas av en ny detaljplan.
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Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse inom Plåtslagaren 4 och 5 är verksamhetslokaler byggda år
1966 - 1968. Befintlig bebyggelse inom Plåtslagaren 6 är verksamhetslokaler,
industrilokaler samt komplementbyggnader.

Bild 4. Planområdet.

Bild 5. Plåtslagaren 6 öster ifrån.
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Bild 6. Plåtslagaren 5 och 6 söder ifrån.

Befintlig grönska
Planområdets södra del består av kommunal parkmark som sträcker sig längs
med Källargatan mellan Baldersgatan och Krongatan. Den är ca 25 meter bred
och 215 meter lång. Växtligheten består av Björkar och Lindar.

Bild 7. Parken i södra delen av planområdet.

Bild 8. Parken i södra delen av planområdet.
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Omgivning
Planområdet gränsar i söder till ett område som huvudsakligen består av
flerbostadshus, hyresrätter, i två till fyra våningar från 1960-talet (blå markering
på bild 9). Väster om planområdet finns ett litet område med villor (grön
markering på bild 9) och söder om det radhus, äganderätter (orange markering
på bild 9).

Bild 9.

Gällande detaljplan för Plåtslagaren 8 (norr om planområdet) är från 2004 och
medger panncentral för fjärrvärme. Det finns inga planer på att värmeverket som
ligger där idag ska flyttas. Gällande detaljplan för Plåtslagaren 7 (norr om
planområdet) är från 2004 och medger handel.
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Offentlig och kommersiell service
Planområdet ligger i centrala Älmhult med närhet till kommunal och
kommersiell service.
Förskola finns ca 250 meter från planområdet och grundskola f-6 finns ca 650
meter från planområdet.
Trafik
Älmhults järnvägsstation utmed södra stambanan finns ca 900 meter från
planområdet. Busshållplats finns på andra sidan Danska vägen, norr om
planområdet.
Teknisk försörjning
Teknisk infrastruktur finns tillgänglig i anslutning till planområdet.
Hälsa och säkerhet
Buller:
Då bostäder och verksamheter ska planeras i närhet till varandra kommer
verksamheterna begränsas i hur mycket de får bullra. Redan idag begränsas
verksamheterna i planområdets västra del av den villabebyggelse som finns på
andra sidan Baldersgatan. En bullerutredning kommer behöva tas fram.
Markföroreningar:
En miljöteknisk markundersökning med avseende på jord och grundvatten har
genomförts inom Plåtslagaren 6. Resultaten tyder på att markmiljön inom
Plåtslagaren 6 inte utgör något hot för människors hälsa eller för miljön.
En miljöteknisk markundersökning och utredning kommer behöva tas fram för
hela planområdet.
Sammanfattning
Planområdet är utpekat i Översiktsplanen för Älmhults kommun som ett område
som ska kunna omvandlas till blandad bebyggelse med verksamheter som inte
stör bostadsändamål. Detta kommer behöva ske stegvis. Den del av planområdet
som först skulle kunna bebyggas med bostäder är södra delen av Plåtslagaren 6.
I övriga delar av planområdet skulle icke störande verksamheter kunna fortsätta
att bedrivas samtidigt som en ny detaljplan även möjliggör för andra
användningar som tex bostäder, kontor och centrumverksamheter.
Viktiga frågor
Buller
Verksamheter och bostäder intill varandra
Värmeverket
Markföroreningar
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Segregation
Utredningar
Troliga utredningar som kommer behöva tas fram
Bullerutredning
Markföroreningar
Planförfarande
Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande och att
kommunstyrelsen antar detaljplanen.
Ekonomi
Arbetet med framtagandet av ny detaljplan samt utredningar bekostas av
beställaren. Ett planavtal upprättas med den sökande.
Karin Wennberg
Planarkitekt

Arpine Minasyan
Stadsarkitekt

