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Justeringsmännens sign 
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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2016-03-15 kl. 13.30- 17.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
§ 10-21 

 
 
Beslutande 

 
 
Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. 

 
 
 

 Bengt Gustavsson (S)  
 Jessica Madsen (S)  
 Hagart Valtersson (C) ordf.  
 Andreas Nilsson (C)  
 Per Anders Nordahl (S)  
 Matz Athley (M) 2e vice ordf.  
 Anders Malmqvist (M)  
 Jan Johansson (AA)  
 Sten-Åke Karlsson (KD)  
 Fredrik Johansson (SD)  
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Nils-Gunnar Skoglund (C) 

Magnus Wigren § 10-21 
Stefan Karlsson § 10-21 
Karolina Bjers § 10,21 
Patrik Karlsson § 11,21 
Sofia Gustavsson § 12-13 
Ulf Carlsson § 14-16,21 
Pia Petersen § 19 
Bo Blomkvist § 21 
Marita Lorentzon § 21 
Anneli Isaksson § 21 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-03-21.   

Sekreterare 
 

 
 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      
 Hagart Valtersson (C)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Bengt Gustavsson (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 
Sammanträdesdatum 2016-03-15  
Anslaget under tiden 2016-03-21    -2016-04-11  
Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan 1, Alvesta 
Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NFS § 10 Dnr 2015/62.NFS 

Detaljplan för Alvesta 14:51 m.fl., antagande 

Plats 
Norra delen av Alvesta tätort, Allbogatan 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Plankarta, 2015-11-10 

Planbeskrivning, 2016-02-25 

Granskningsutlåtande, 2016-02-25 

Redogörelse 
Ansökan inkom den 2014-03-11 från fastighetsägare rörande ändring 
av detaljplan för Alvesta 14:51 m.fl. så kontor, handel och 
förskoleverksamhet kan bedrivas inom området. Nämnden för 
Samhällsplanering beslutade den 2015-04-07 att förslag till detaljplan 
kan upprättas och samrådas. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för 
förskola och kontor i norra delen av Alvesta tätort med närhet till goda 
kommunikationer och naturområdet Hagaparken. Nämnden för 
Samhällsplanering beslutade den 2015-12-08 att förslag till detaljplan 
ska ställas ut för granskning och att detaljplanen inte bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan.  

Förslag har varit föremål för granskning under tiden  
2016-01-11 - 2016-02-01. Inkomna synpunkter från granskningen har 
sammanställts i ett utlåtande. Sammanfattningsvis inkom sex 
yttranden, varav två med erinran. Inkomna synpunkter har föranlett en 
mindre korrigering i planbeskrivningen. 

Beredning 
NFS AU § 9 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering besluta att med stöd av plan- och 
bygglagen 5 kap 27 §, anta detaljplanen upp-rättad 2015-02-28, 
reviderad 2015-11-10. 

Protokollet ska skickas till 
Karolina Bjers 
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Namn borttaget 
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NFS § 11 Dnr 2015/281. NFS 

Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Rönnedal äldrecenter), 
godkännande 

Plats 
Alvesta 

Beslutsunderlag 
1. Plankarta 

2. Planbeskrivning 

3. Granskningsutlåtande 

4. Projektplan Cirkulation Rönnedal 

5. Förenklad investeringskalkyl Cirkulation Rönnedal 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2015 att uppdra åt 
förvaltningen för samhällsplanering att upprätta ny detaljplan för del 
av Alvesta 15:1, Rönnedal äldrecenter. Ett planförslag var föremål för 
samråd mellan 2015-12-03 – 2016-01-08. Nämnden för 
samhällsplaneringen beslutade den 2 februari 2016 att ställa ut förslag 
till detaljplan för granskning mellan 2016-02-08 – 2016-02-29. 

Granskningsförfarandet har sammanställts i ett granskningsutlåtande. 
Under granskningstiden har 4 yttranden utan erinran inkommit.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnad av ett äldrecenter, 
innefattande äldreboende, storkök, kontorslokaler samt 
aktivitetslokaler. 

Beredning 
NFS Au § 10 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att: 

1. Förslag till detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Rönnedal 
äldrecenter), upprättad 2016-03-01, godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige för antagande, enligt 5 kap. 27 § plan- och 
bygglagen. 

2. Föreslå Kommunfullmäktige besluta om projektplan och förenklad  
investeringskalkyl för cirkulation Rönnedal. 
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Protokollet ska skickas till 

Patrik Karlsson 

Kommunfullmäktige 
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NFS § 12 Dnr 2016/16 NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2016-02-01 

Platsbesök, 2016-02-09 

Redogörelse 
En ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus på 
fastigheten vid Salen har inkommit. Av ansökan med tillhörande 
ritningar och karta framgår att sökande vill bygga till en våning på 
befintligt fritidshus.  

Platsen där åtgärden är planerad är vid sjön. Aktuell sjö har 
strandskydd på 200 meter. 

Platsen där åtgärden är planerad ligger inom ett område som omfattas 
av bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 och 16 §§ miljöbalken. 
Enligt 18 § miljöbalken får dispens från bestämmelserna lämnas om 
det finns särskilda skäl. 

I ansökan anger sökanden det särskilda skälet att ”Området har redan 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte”. 

FSP Bygg & Miljö besökte platsen 2016-02-09. Fastigheten uppgår 
till 66000 m2.  

Beredning 
Nämnden bedömer att det särskilda skäl som sökanden har angett i 
ansökan är tillämpbart för fritidshuset, då en befintlig byggnad ska 
byggas på med en våning.  

Det finns en fri passage mellan tomtplatsen och sjön idag. Denna 
passage kommer att bli oförändrad. 

Tomtplatsen markeras ut i terrängen med ett staket idag. Tomtplatsen 
uppgår till ca 500 m2 vilket bedöms som rimlig tomtplats.  
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Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. Åtgärderna 
ska genomföras inom tomtplatsen. Påverkan på växt- och djurliv blir 
acceptabel.  

Dispensen får dock inte leda till att den tomtplatsen utvidgas eller att 
påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt förändras 
utanför hemfridszonen. 

NFS AU § 11 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ge sökanden dispens från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken, i enlighet med inkomna 
handlingar.  

Som särskilt skäl anges att ”Området har redan tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte”.  

Som tomtplats får endast den yta som avgränsas med befintligt staket 
hävdas. Den fria passagen som finns mellan sjön och tomtplatsen ska 
förbli oförändrad. 

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 och 
2015-11-24 § 156 tas en timavgift ut för handläggningen av ärendet. 
Då handläggningen har tagit 3 timmar kommer en avgift på 2643 kr 
att tas ut. Denna avgift kommer på separat faktura senare. 

Information 
Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att 
överklaga. Du uppmanas att avvakta utgången av tiden för 
överklagande innan åtgärden vidtas. Tiden 3 veckor räknas från den 
dag då ärendet inkommer till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar 
dig resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när 
ett sådant besked erhållits, om det beskedet inte ändrar beslutet.  

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år 
eller inte har avslutats inom 5 år efter beslutsdatum. 

Överklagan 
Den som vill överklaga nämndens beslut ska göra det skriftligt hos 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, inom tre veckor från 
den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur du överklagar, se 
bifogat formulär. 
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Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NFS § 13 Dnr 2016/23.NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2016-02-08 

Platsbesök, 2016-02-16 

Redogörelse 
En ansökan om strandskyddsdispens för nytt bostadshus och 
komplementbyggnad på fastigheten vid Namn borttaget har kommit 
in. Av ansökan med tillhörande ritningar och karta framgår att 
sökanden vill riva befintligt fritidshus och befintlig 
komplementbyggnad samt bygga ett nytt fritidshus och en ny 
komplementbyggnad.  

Befintligt bostadshus är ca 56 m2 stort i en och en halv plan och 
befintlig komplementbyggnad är ca 34 m2 stor i en och en halv plan. 
Det nya fritidshuset är planerat att vara ca 91 m2 stort i en plan och 
den nya komplementbyggnaden 47 m2 stor i en plan. De nya husen 
kommer att vara något mindre i volym än de befintliga husen. 

Fastighetsägaren planerar också att anlägga en stenmur ca 3-4 meter 
från de nya husen, i syfte att tydligt markera var tomtplatsen slutar. 

Platsen där åtgärden är planerad vid sjön. Aktuell sjö har strandskydd 
på 100 meter. 

Platsen där åtgärden är planerad ligger inom ett område som omfattas 
av bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 och 16 §§ Miljöbalken. 
Enligt 18 § Miljöbalken får dispens från bestämmelserna lämnas om 
det finns särskilda skäl. 

I ansökan anges det särskilda skälet att ”Området har redan tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syfte”. 

FSP Bygg & Miljö besökte platsen 2016-02-16. Fastighetens storlek 
är 12890 m2.  
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Beredning 
Nämnden bedömer att det särskilda skälet som sökanden angett i 
ansökan är tillämpbart för de planerade åtgärdena. Särskilt skäl för att 
meddela dispens är att ”Området har redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte”.  

Två byggnader ska ersättas med två i huvudsak likadana byggnader 
för samma ändamål.  

En fri passage finns idag mellan tomtplats och strandkant. 
Allmänhetens tillträde förblir i stort sett oförändrat jämfört med idag. 
Eventuellt kommer allmänhetens tillträde att bli något bättre då 
tomtplatsen kommer att markeras tydligare och därmed kommer även 
den fria passagen att markeras tydligare. Åtgärderna genomförs inom 
tomtplatsen. Påverkan på växt- och djurliv blir acceptabel.  

Dispensen får dock inte leda till att den privata zonen utvidgas eller att 
påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt förändras 
utanför hemfridszonen. 

Eventuella åtgärder för att skydda mot översvämning hanteras i 
samband med bygglovet.  

Tomtplatsen är idag ca 1000 m2 och det bedöms som rimlig tomtplats. 
Tomtplats är det område där fastighetsägaren har rätt att hävda en 
privat zon, eller hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. 

NFS AU § 12 

Yrkanden 
Anita Lindstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering att beslutar att ge sökanden dispens 
från bestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken, i enlighet med 
inkomna handlingar.  

Som särskilt skäl anges att ”Området har redan tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte”.  

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 och 
2015-11-24 § 156 tas en timavgift ut för handläggningen av ärendet. 
Då handläggningen har tagit 3 timmar kommer en avgift på 2643 kr 
att tas ut. Denna avgift kommer på separat faktura senare. 

Information 
Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att 
överklaga. Du uppmanas att avvakta utgången av tiden för 
överklagande innan åtgärden vidtas. Tiden 3 veckor räknas från den 
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dag då ärendet kommer in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar 
dig resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när 
ett sådant besked erhållits, om beskedet inte ändrar beslutet.  

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år 
eller inte har avslutats inom 5 år efter beslutsdatum. 

Överklagan 
Den som vill överklaga nämndens beslut skall göra det skriftligt hos 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, inom tre veckor från 
den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur du överklagar, se 
bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NFS § 14 Dnr 2016/31.NFS 

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillavlopp  

Plats 
Aplamon, Vislanda 

Sökande 
VA-huvudmannen 

Beslutsunderlag 
Karta som visar förslag på utökning av verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten i Aplamon, 2016-02-25 

Redogörelse 
Enligt Alvesta kommuns VA-plan ska kommunens 
verksamhetsområde för vatten- och spillavlopp vara utbyggt och 
upprättat i Aplamon senast under 2017. FSP Teknik har med hjälp av 
en konsultfirma genomfört en förprojektering av vatten- och 
avloppsledningar i Aplamon. En utredning kring var gränserna för 
verksamhetsområdet ska gå i Aplamon har pågått parallellt med 
förundersökningen och ett förslag på hur verksamhetsområdet ska 
utökas har tagits fram.  

I utredningen av verksamhetsområdets gränser har FSP Teknik tittat 
på ett område som är något större än det som är markerat rödrandigt i 
VA-planen. Att en fastighet är belägen inom rödmarkerat område i 
VA-planen medför inte automatisk att den ska ingå i 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Markeringen anger att 
fastigheten är aktuell för utredning och att FSP Bygg och miljö därför 
har pausat eventuella krav av fastighetens enskilda avlopp tills att ett 
beslut om verksamhetsområdet har tagits.   

I västra delen av Aplamon föreslås gränsen för verksamhetsområdet 
väster om fastigheterna Aplamon 1:3 samt Aplamon 1:10. Aplamon 
1:11 som utgör en transformatorstation är inte inkluderat i 
verksamhetsområdet. Avståndet bort till de bebyggda fastigheterna 
ännu längre väster ut, Spjutaretorp 1:11, Spjutaretorp 1:7, Spjutaretorp 
1:13, Aplamon 1:6 samt Apelholm 3:1, är för långt för att kunna 
motivera att en kommunal utbyggnad ska prioriteras dit. En anslutning 
av dessa fem fastigheter skulle kräva över 150 meter per fastighet.  De 
här fastigheternas bebyggelse anses inte ur ett kommunalt VA-
perspektiv ingå i övrig samlad bebyggelse i Aplamon. De ligger inte 
heller så tätt att de saknar förutsättningar för att anlägga enskilt vatten 
och avlopp. Samma argument gäller bebyggelse på Aplamon 1:14, 
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Aplamon 1:1 samt Brånan 1:12 beläget söder respektive norr om 
föreslaget verksamhetsområde i Aplamon.  

Fastigheten Brånan 1:19 är idag ansluten till kommunalt vatten via en 
privat vattenledning från 2003. Halva fastigheten, dock inte 
bostadshuset, ingår i verksamhetsområdet. Gränsdragningen för 
verksamhetsområdet är här underlig och bör justeras i framtiden. Trots 
att befintligt verksamhetsområde är beläget så nära är det inte 
självklart att Alvesta kommun i dagsläget har en skyldighet att utöka 
verksamhetsområdet så att bostadshusen på Brånan 1:19 och Brånan 
1:3 inkluderas i det. Bostadsbebyggelsen på dessa fastigheter är 
belägen relativt långt från övrig samlad bebyggelse samt långt ifrån 
kommunala vatten- och spillavloppsledningar. Båda fastigheterna har 
enskilda avlopp från 1990-talet som troligtvis har några år kvar att 
tjäna vilket medför att ett beslut om verksamhetsområde i dagsläget 
inte är akut för de här fastigheterna.  

Beredning 
NFS Au § 13 

Beslut 
Nämnden för samhällsplanering beslutar att FSP teknik ska hålla ett 
samråd med fastighetsägare i Aplamon om föreslaget 
verksamhetsområde. 

Protokollet ska skickas till 
Ulf Carlsson 
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NFS § 15 Dnr2012/79.NFS 

Utredning om utökning av verksamhetsområde för vatten 
och spillavlopp 

Plats 
Sjöatorp, Hjortsberga 

Sökande 
VA-huvudmannen 

Beslutsunderlag 
Karta som visar fastigheter som föreslås vara aktuella i en utredning 
om utökning av tidigare fastställt verksamhetsområde (VO) i Sjöatorp, 
2016-02-25 

Redogörelse 
2012 tog Kommunfullmäktige ett beslut om att ett verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten skulle vara verkställt i detaljplanlagt område 
i Sjötorp den 1 maj 2017. Verksamhetsområdet i Sjöatorp var en 
förutsättning för att en detaljplan med utbyggnad av 21 enfamiljshus 
på det tidigare campingområdet i Sjöatorp skulle kunna antas. 
Detaljplanen, och verksamhetsområdet för vatten- och spillvatten, i 
Sjöatorp omfattar även ett fritidshusområde intill campingen. 
Fritidshusområdet har 37 tomter varav 28 är bebyggda.  

VA-planen har gett kommunen en nödvändig översikt och 
prioriteringsordning över kommunens långsiktiga arbete med 
kommunal VA. Arbetet med VA-pIanen har medfört en ökad kunskap 
och känsla om var rättspraxis ligger om var vi som kommun har 
skyldighet att tillhandahålla allmänna vattentjänster. I samband med 
att VA-planen genomförs och ledningar projekteras till nya områden 
är det klokt att se över verksamhetsområdets gränser i mer detalj. Det 
finns samordningsvinster att hämta om en utbyggnad av 
verksamhetsområdet i ett område planeras och genomförs samtidigt 
för alla fastigheter i området som enligt vattentjänstlagen sannolikt har 
rätt att ingå i verksamhetsområdet. 

I samband med att förprojektering av kommunala vatten och 
spillvattenledningar till Sjötorp har påbörjats önskar FSP Teknik göra 
en översyn av verksamhetsområdets gränsdragning i Sjöatorp. Det 
föreslagna utredningsområdet omfattar totalt 12 bebyggda fastigheter. 
Alla fastigheterna inom det föreslagna utredningsområdet ligger inom 
Alvesta kommuns LIS-område. 
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FSP Tekniks översiktliga bedömning är att de 5 bebyggda 
fastigheterna som är belägna norr om fastställt verksamhetsområde 
(Hårestorp) bör ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Orsaker till vår bedömning är dessa 5 fastigheters sjönära läge 
i kombination med att de är belägna i en sammanhängande bebyggelse 
tätt intill befintligt verksamhetsområde. För åtminstone 3 av de 5 
fastigheterna råder dessutom hög skyddsnivå för upprättande av 
enskilt avlopp då det är belägna precis intill strandkanten. Intresse av 
en kommunal anslutning av spillvatten och vatten via avtal har 
lämnats in till FSP Teknik av en av fastighetsägarna i området. 
Fastighetsägaren har idag dålig tillgång på renvatten. Intresse för att 
anlägga enskilt avlopp på de 2 sommarbostäder som idag saknar 
enskilt avlopp har även lämnats till FSP Bygg och miljö. 

De övriga bebyggda fastigheterna inom det föreslagna 
utredningsområdet ligger längre bort. FSP Teknik bedömer att de inte 
ingår i det större sammanhang som medför att Alvesta kommun har 
skyldighet att upprätta verksamhetsområde vid deras fastigheter men 
förhållandena för dessa fastigheter bör tittas närmare på innan en 
utbyggnad av det allmänna ledningsnätet till dem avfärdas. 

Sjöatorp 1:22 och 1:26 ingår inte i det föreslagna utredningsområdet. 
Fastigheterna bedöms ligga för långt från övrig samlad bebyggelse för 
att det ska vara motiverat att VA-kollektivet bygger ut ledningsnätet 
till dem. 

Beredning 
NFS Au § 14 

Beslut 
Nämnden för samhällsplanering beslutar att FSP teknik ska hålla ett 
samråd med fastighetsägare i Sjöatorp om föreslaget 
verksamhetsområde 

Protokollet ska skickas till 
Ulf Carlsson 
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NFS § 16 Dnr 2012/44. NFS 

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillavlopp  

Plats 
Silkesnäs, Torne 

Sökande 
VA-huvudmannen 

Beslutsunderlag 
Karta 1 (översikt) och karta 2 (närbild) som visar förslag på utökning 
av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten i Silkesnäs, 2016-
02-25 

Redogörelse 
Under 2012 antogs en detaljplan för Silkesnäs, ett exploateringsavtal 
tecknades under och Kommunfullmäktige tog ett beslut om att ett 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten skulle upprättas i det 
detaljplanstyrda området i Silkesnäs. FSP tekniks arbete med att 
verkställa beslutet om verksamhetsområde i Silkesnäs går framåt. 
Granskning av genomförd projektering pågår och näst i projektet 
följer en upphandling av anläggandet av de ledningar som krävs. 
Anlägganingsarbetet beräknas kunna starta i sommar 2016 och att 
vara färdigställt vinter 2016. 

I samband med att anläggandet av kommunala vatten- och 
spillvattenledningar till befintligt verksamhetsområde i Silkesnäs ska 
inledas önskar FSP Teknik göra en utökning av verksamhetsområdets 
gränsdragning i Silkesnäs. Den föreslagna utökningen visas i bifogad 
karta och inkluderar ytterligare 4 bebyggda fastigheter. 

För en av dessa 4 fastigheter har en anslutning till planerat ledningsnät 
tidigare varit svår att genomföra på grund av fastighetens nivåmässiga 
förhållanden. Sedan VA-planen antogs (2015) har LTA-system blivit 
en möjlig teknisk lösning och förutsättningarna har ändrats för vad 
som är möjligt och rimligt. Arbetet med VA-pIanen har dessutom 
medfört en ökad kunskap och känsla om var rättspraxis ligger om var 
vi som kommun har skyldighet att tillhandahålla allmänna 
vattentjänster.    

De 4 fastigheterna som omfattas av den föreslagna utökningen är 
belägna på mark där hög skyddsnivå för anläggandet av enskilda 
avlopp råder. FSP teknik anser att de är en del av den planerade 
sammanhängande bebyggelsen i Silkesnäs som är belägna inom 
befintligt verksamhetsområde, och att kommunen har en skyldighet att 
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förse även dessa 4 fastigheter med vattentjänster. Intresse av en 
kommunal anslutning av spillvatten och vatten har lämnats in till FSP 
Teknik från en av fastighetsägarna i det föreslagna utökningsområdet.  

Närmsta bebyggelse efter de 4 fastigheter som ingår i det förslagna 
utökningsområdet är 2 fastigheter norr om verksamhetsområdet 
(Silkesnäs 1:25 samt Silkesnäs 1:5) samt 4 fastigheter väster om 
befintligt verksamhetsområde (Silkesnäs 1:26, Silkesnäs 1:23, 
Silkesnäs 1:31 och Silkesnäs 1:32). Dessa fastigheter bedöms ligga för 
långt från övrig samlad bebyggelse för att det ska vara motiverat 
utifrån lagen om allmänna vattentjänster att VA-kollektivet bygger ut 
ledningsnätet till dem.   

Beredning 
NFS Au § 15 

Beslut 
Nämnden för samhällsplanering besluta att FSP teknik ska hålla ett 
samråd med fastighetsägare i Silkesnäs om föreslaget 
verksamhetsområde. 

Protokollet ska skickas till 
Ulf Carlsson 
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NFS § 17 Dnr 2016/32. NFS 

Namn på parkeringsplats 

Plats 
Sjöparken 

Beslutsunderlag 
Kartbilaga 

Redogörelse 
Vid införandet av parkeringsavgift och parketringsövervakning i slutet 
av april-maj 2016, så måste parkeringsplatsen på östra sidan vid 
järnvägstationen få en officiell namnsättning. 

Beredning 
NFS Au § 16 

Yrkanden 
Anita Lindstedt (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med eget 
förslag på namn på parkeringen. Parkering Alvesta resecentrum. 

Per Anders Nordahl (S), Andreas Nilsson(C), Bengt Gustavsson (S) 
Jessica Madsen (S) yrkar bifall till Anita Lindstedt (S) förslag.   

Matz Athley (M), Anders Malmqvist (M), Sten-Åke Carlsson (KD), 
Fredrik Johansson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra. Lyssnar och konstaterar att 
nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Votering begärd och ska verkställas. 

Propositionsordningen ställs så att Ja röst innebär arbetsutskottets 
förslag och Nej röst Anita Lindstedts (S) yrkande. 

Resultat: 

Ja röst: Hagart Waltersson(C), Matz Athley (M), Anders Malmqvist 
(M), Jan Johansson (AA), Sten-Åke Carlsson (KD) och Fredrik 
 Johansson (SD)  

Nej röst: Anita Lindstedt (S), Bengt Gustavsson (S) Jessica Madsen 
(S), Andreas Nilsson (C) och Per Anders Nordahl (S).  

Ordförande finner att Nämnden för samhällsplanering antar 
arbetsutskottests beslutsförslag.      
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Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att namnge parkeringen vi 
Sjöparken till Sjöparkens reseparkering. 

Protokollet ska skickas till 
Kerstin Björknert 
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NFS § 18 Dnr 2011/93. NFS 

Revidering och komplettering av delegationsordning NFS 

Handlingar i ärendet (Handlingar till AU) 
Förslag till delegationsordning för NFS 

Redogörelse 
Ett förslag till delegationsordning för nämnden för Samhällsplanering 
har arbetas fram av förvaltningen för Samhällsplanering. 

Beredning 
NFS Au § 17 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att fastställa delegations-
ordningen enligt bifogat förslag. 

Protokollet ska skickas till 
Magnus Wigren 
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NFS § 19 Dnr 2016/36. NFS 

Årsrapport 2015 för Nämnden för Samhällsplanering 

Handlingar i ärendet  
Årsrapport 2015, Driftsredovisning per enhet 

Redogörelse 
Årsrapport för Nämnden för Samhällsplanering innehåller en 
översiktlig uppföljning för helåret 2015 avseende både verksamhet 
och ekonomi.  

Årets utfall för verksamhet som redovisas under Nämnden för 
Samhällsplanering visar på en positiv avvikelse på 0,4 mnkr. 
Budgetavvikelser finns i både positiv och negativ inriktning inom 
enheterna.  

Förvaltningskontoret har gått 1,1 mnkr bättre än budget vilket främst 
beror på lägre lönekostnader än budgeterat på grund av en vakant 
befattning. Bygg och miljö har en positiv avvikelse på 0,6 mnkr. 
Avvikelsen beror främst på lägre lönekostnader än budgeterat. 
Verksamheterna som sorteras under fysisk och teknisk planering 
redovisar en avvikelse mot budget med 0,6 mnkr. Reavinster på 
tomtförsäljningar genererar större intäkter än förväntat medan 
utrangeringskostnader på grund av rivning av byggnad genererat 
större kostnader än beräknat. Besiktning av lekplatser har visat på 
akuta underhållsbehov vilket föranlett oförutsedda kostnader. 
Gator/vägar, belysning, avfallshantering har en negativ avvikelse mot 
budgeten med 1,9 mnkr. Kostnaderna för vinterväghållningen har varit 
lägre än budgeterat medan främst kostnaderna för kommunala vägar 
och beläggningsunderhåll samt gatubelysning har varit högre än 
budgeterat. 

VA-kollektivet redovisar ett positivt resultat med 0,1 mnkr som 
balanseras vidare. 

År 2015 gjordes nettoinvesteringar för 13,8 miljoner inom verksamhet 
som redovisas under Nämnden för Samhällsplanering.  

Beredning 
NFS Au § 18 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att godkänna årsrapport 
2015 för Nämnden för Samhällsplanering som ansvarig nämnd för 
Förvaltningen för Samhällsplanering. 
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Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 
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NFS § 20 Dnr 2016/37. NFS 

Beräknat utfall vid försäljning av tomter på 
Västregårdsvägen i Hjortsberga 

Plats 
Västregårdsvägen Hjortsberga 

 

Beslutsunderlag 
Tomtpriskalkyl för de fem tomterna på Västregårdsvägen 

Karta 
 

Redogörelse 
Kostnader för framtagande av fem tomter på Västregårdsvägen, 
Hjortsberga såsom gata, belysning, kringliggande naturområde samt 
marksanering inom tomtmark bör fördelas ut på de nybildade fem 
tomterna.  Se bifogad karta. Den totala tomtarealen för de fem 
tomterna är 6847 m² 

Kostnaderna för att anlägga gata, belysning , naturmark  och 
marksanering är beräknade till C:a 1310000 kr.  

Beredning 
NFS Au § 19 

Beslut 
1. Kompletteringsförslag om sjötomter, förbehållande mellan 

befintligt taxeringsvärde och marknadsvärdet.   
2. Nämnden för Samhällsplanering beslutar att godkänna det 

beräknade utfallet för tomtpriser på Västregårdsvägen i 
Hjortsberga. 

Protokollet ska skickas till 
Roger Wilsborn 
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NFS § 21 Dnr 2016/19 NFS 

Information och diskussionsärende 
 

Följande ärenden informerandes/diskuterades  

• Spåningslanda, etapp 2 

• Samrådshandling, Lyckegårdsvägen 

• LIFE ansökan 

• VA- Sjöatorp 

• P- automat på Sjöparkens reseparkering  

• Förvaltningschefen informerade om verksamheten.   
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