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Plats och tid Församlingshemmet i Moheda 2016-06-14 kl. 13.00- 17.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
§ 36-48 

 
 
Beslutande 

 
 
Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. 

 
 
 

 Per-Anders Nordahl (S)  
 Jessica Madsen (S)  
 Hagart Valtersson (C) ordf.  
 Andreas Nilsson (C)  
 Nils-Gunnar Skoglund (C)  
 Matz Athley (M) 2e vice ordf.  
 Tomas Öhling (M)  
 Jan Johansson (AA)  
 Sten-Åke Karlsson (KD)  
 Fredrik Johansson (SD)  
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Stefan Karlsson § 36-48 

Magnus Wigren § 36-48 
Sofia Gustavsson § 36-42 
Patrik Karlsson § 43 
Karolina Bjers § 44,48 
Ulf Carlsson § 48 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-06-20.   

Sekreterare 
 

 
 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      
 Hagart Valtersson (C)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Andreas Nilsson (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 
Sammanträdesdatum 2016-06-14  
Anslaget under tiden 2016-06-20    -2016-07-18  
Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 
Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NFS § 36 Dnr 2016/62.NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2016-04-25 

Platsbesök, 2016-05-03 

Redogörelse 
En ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten 
fastighetsbeteckning borttagen vid sjön har inkommit. Av ansökan 
med tillhörande ritningar och karta framgår att sökanden vill bygga till 
befintligt fritidshus, bygga ny komplementbyggnad samt bygga ny 
sjöbod/bastu.  

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

Platsen där åtgärden är planerade är belägen 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 2016-05-03. Fastighetens storlek 
är 1396 m2. Tomtplatsen sträcker sig hela vägen ner till sjön. 

Området ingår även i Naturvårdsprogrammet klass 2 på grund av 
biologiska och landskapsmässiga värden. 

Beredning 
Nämnden bedömer att det angivna särskilda skälet att medge dispens 
från strandskyddsbestämmelserna föreligger i detta fall då området 
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syfte.  
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En befintlig byggnad ska byggas ut samt en komplementbyggnad och 
en sjöbod/bastu ska uppföras. 

Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. 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. 

Idag finns ingen fri passage mellan tomtplatsen och strandlinjen. 

Eventuella åtgärder för att skydda mot översvämning hanteras i 
samband med bygglovet. För avlopp ska en separat ansökan komma 
in.  

Tomtplatsen följer idag fastigheten och 1396 m2 bedöms som rimlig 
tomtplats. Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda 
en privat zon, eller hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. 

NFS Au § 34 

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

Som särskilt skäl anges ”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. Ni 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 er 
resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när ett 
sådant besked erhållits, om det inte ändrar beslutet.  

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år 
eller inte har avslutats inom 5 år efter beslutsdatum. 
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Överklagan 
Den som vill överklaga nämndens beslut skall göra det skriftligt 
genom besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, 
inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur 
man överklagar, se bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NFS § 37 Dnr 2016/50.NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2016-04-06 

Platsbesök, 2016-04-12 

Redogörelse 
En ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av hus och 
nybyggnad av carport/förråd på fastigheten vid sjön har kommit in. 
Av ansökan med tillhörande ritningar och karta framgår att de sökande 
vill bygga till befintligt bostadshus samt bygga ett nytt förråd/carport 
på platsen för gammalt uthus.  

Platsen där åtgärden är planerad är vid sjön. Aktuell sjö har 
strandskydd på 100 meter. Fastigheten gränsar också till en bäck i 
söder. 

Platsen där åtgärderna är planerade är belägen 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 2016-04-12. Fastigheten uppgår 
till 1369 m2. Tomtplatsen på fastigheten är idag hävdad ända ner till 
strandlinjen, både till sjön och till den närliggande bäcken. 

Fastigheten ligger inom LIS-området Namn borttaget. För detta 
område gäller enligt LIS-planen att ”Ny bebyggelse, såväl permanent- 
som fritidsbostäder, skulle på sikt bidra till ett bevarat och ökat 
underlag för skolan och barnomsorgen i Namn borttaget, och för övrig 
offentlig och kommersiell service i Alvesta och Rydaholm”.  

Beredning 
Nämnden bedömer att det angivna särskilda skälet att medge dispens 
från strandskyddsbestämmelserna är tillämpbart i detta fall då området 
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redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syfte.  

En befintlig byggnad ska byggas ut samt ett befintligt uthus ska 
ersättas med ett förråd/carport.  

Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. 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. 

Idag finns ingen fri passage mellan tomtplats och strandlinje.  

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

Tomtplatsen följer idag fastigheten och 1369 m2 bedöms som rimlig 
tomtplats. Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda 
en privat zon, eller hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. 

NFS Au § 35 

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”.  

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. Ni 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 er 
resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när ett 
sådant besked erhållits, om det inte ändrar beslutet.  

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år 
eller inte har avslutats inom 5 år efter beslutsdatum. 
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Överklagan 
Den som vill överklaga nämndens beslut skall göra det skriftligt 
genom besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, 
inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur 
man överklagar, se bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NFS § 38 Dnr 2016/67.NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Platsbesök, 2014-11-12 

Ansökan om strandskyddsdispens, 2016-05-02 

Redogörelse 
En ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av trädäck och 
utökning av gäststuga på fastigheten vid Namn borttaget har kommit 
in. 

Den sökande har i tidigare beslut (daterat 2014-12-02) fått 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på max 49 m2, 
gäststuga på 15 m2 med tillhörande trädäck, altan och trädäck på 
norrsidan och västra sidan av fritidshuset samt en brygga. 

Av ansökan inkommen 2016-05-02 framgår att sökanden vill bygga 
ett trädäck samt en altandörr på östra sidan av sitt fritidshus. 
Fritidshuset kommer att flyttas 1,2 meter västerut från ursprunglig 
tänkt placering. Trädäcket kommer att vara 1,5 meter brett österut. 
Den gäststuga som ska byggas kommer att utökas från 15 m2 till 
maximalt 25 m2. 

Det kommer inte finnas vatten eller el indraget och tanken är att det 
ska vara ett enkelt boende. En mulltoa kommer att installeras vilket 
gör att det inte är aktuellt med något avlopp. 

Öster om huset och tomtplatsen löper en stig som fortsätter norrut 
förbi tomtplatsen. 

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

Platsen där åtgärden är planerade är belägen 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. 
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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 2014-11-12 i samband med 
tidigare dispensansökan. Fastigheten omfattar flera skiften, varav 
Fastighetsbeteckning borttagen där fritidshuset ska ligga är ett av dem.  

Området ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 
Miljöbalken 4 kap 2 §. Området ligger inom riksintresse för naturvård, 
kulturvärden eller friluftslivet enligt Miljöbalken 3 kap 6 §. Området 
ingår även i Naturvårdsprogrammet klass 1 på grund av geologin, 
landskapet och friluftslivet. Det finns klapperstens- och sandstränder. 
Det är blandad hedbarrskog och lövskog. 

Beredning 
Nämnden bedömer att det särskilda skäl som angetts i ansökan är 
tillämpbart. 

Enligt tidigare beslut är tomtplatsen 675 m2 och åtgärderna sker inom 
tomtplatsen. Eftersom huset kommer att flyttas 1,2 m västerut blir en 
utbyggnad av ett trädäck 1,5 m samt en altandörr österut inte en 
väsentlig påverkan på allmänhetens tillträde och det kommer inte att 
utöka hemfridszonen. En ökning av gäststugans storlek från 15 m2 till 
maximalt 25 m2 anses acceptabelt. 

Påverkan på växt- och djurliv blir minimal då området redan är 
ianspråktaget.  

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

Det finns ingen fri passage mellan tomtplatsen och stranden västerut 
idag. Mellan tomtplatsen och den östra strandkanten går en stig och 
denna fria passage ska förbli orörd. 

Tomtplatsen är i söder markerat med en stenmur. En 
tomtplatsmarkering behöver som meddelat i tidigare beslut göras i 
öster och norr för att tydligt markera tomtplatsen. Denna 
tomtplatsavgränsning kan vara ett staket, en stenmur/större stenar eller 
en häck. Sökanden ska informera nämnden när 
tomtplatsavgränsningen är klar, dock senast 1 år efter att fritidshuset 
är uppfört. Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda 
en privat zon, eller hemfridszon, där allemansrätten inte gäller.  

Eventuella åtgärder för att skydda mot översvämning hanteras i 
samband med bygglovet.  
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Nämnden bedömer inte att föreslagna åtgärder skadar det aktuella 
riksintresset. 

NFS Au § 36 

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 de tidigare utsedda 675 m2 hävdas. Tomtplatsen ska 
tydligt markeras i öster och norr. Denna tomtplatsavgränsning kan 
vara ett staket, en stenmur/större stenar eller en häck. Trädäcket 1,5 m 
österut samt en altandörr beviljas under förutsättning att huset flyttas 
1,2 m västerut från tidigare given dispens. Ny ritning på huset samt 
gäststugan ska inkomma till nämnden.   

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. Ni 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 er 
resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när ett 
sådant besked erhållits, om det 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 
genom besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, 
inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur 
man överklagar, se bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NFS § 39 Dnr 2016/85.NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 
Gravanäs 1:21 

Sökande 
Alvesta Kommun, Centralplan 1, 342 80 Alvesta  
att: Martin Sallergård 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2016-05-23 

Platsbesök, 2016-05-25 

Situationsplan, 2016-05-27 

Redogörelse 
En ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av 
tillgänglighetsramp på fastigheten Gravanäs 1:21 vid Sjöatorpasjön 
har inkommit. Av ansökan med tillhörande bilaga och situationsplan 
framgår att sökanden vill anlägga en tillgänglighetsramp på 
Hjortsberga badplats. Rampen beräknas vara ca 40 meter lång och ca 
1,4 meter bred, något bredare vid vilplanen, varav nästan uteslutande 
del av rampen ska ligga i vattnet. Rampen ska placeras till vänster om 
befintlig brygga, ca 3-5 meter bort.  

Rampen beräknas enligt sökanden inte hindra vattenflödet i större 
utsträckning. Sökanden kan i dagsläget inte exakt presentera rampens 
utformning då intresserade företag fortfarande har möjlighet att lämna 
offert/anbud. 

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

Platsen där åtgärden är planerade är belägen 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 de särskilda skälen att: 

- Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syfte. 

- Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste 
ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området. 
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- Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen kan inte genomföras utanför området. 

- Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

- Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 
angeläget intresse. 

- Inom område för landsbygdsutveckling i strandnära läge: Bidrar 
till utveckling av landsbygden. 

Området ligger inom LIS-område Hjortsberga. Enligt LIS-planen 
finns stora utvecklingsmöjligheter i detta område genom att göra 
strandområdet mer tillgängligt för allmänhetens rekreation.  

FSP Bygg & Miljö besökte platsen 2016-05-25. Fastighetens är 42599 
m2 stor. Tänkt plats för rampen är vid den befintliga badplatsen i 
Hjortsberga. Nya omklädningsrum på platsen är 
tillgänglighetsanpassade och rampen som ger tillgänglighet till vattnet 
med rullstol blir ett steg vidare att skapa den första helt 
tillgänglighetsanpassade badplatsen i Alvesta Kommun. 

NFS Au § 37 

Beredning 
Nämnden bedömer att det särskilda skäl att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna föreligger i detta fall då området redan 
har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte, området behövs för en anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses 
utanför området, området behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området 
samt området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.  

Allmänhetens tillträde till badplatsen kommer att bli bättre jämfört 
med idag. Påverkan på växt- och djurliv blir acceptabel.  

Dispensen får dock inte leda till att påverkan på livsvillkoren för växt- 
och djurliv väsentligt förändras. 

 

Yrkande 
Anita Lindstedt (S) och Tomas Öhling (M) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-06-14 14(30) 

Nämnden för samhällsplanering 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

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 bland annat att området behövs för en 
anläggning som funktion måste ligga vid vattnet samt att området 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området.  

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. Ni 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 er 
resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när ett 
sådant besked erhållits, om det 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 
genom besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, 
inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur 
man överklagar, se bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 
Alvesta Kommun, Centralplan 1, 342 80 Alvesta  
att: Martin Sallergård 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö 
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NFS § 40 Dnr 2016/82.NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 
Fastighetsbeteckningen borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2016-05-18 

Platsbesök, 2016-05-25 

Redogörelse 
En ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad på 
fastigheten fastighetsbeteckning borttagen vid Namn borttaget har 
inkommit. Av ansökan med tillhörande ritningar och karta framgår att 
sökanden vill bygga en ny komplementbyggnad till sitt fritidshus. På 
platsen har det för ett antal år sedan stått en gammal 
komplementbyggnad. Fritidshuset är nybyggt sedan några år och har 
ersatt ett gammalt fritidshus. 

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

Platsen där åtgärden är planerade är belägen 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 ”Inom område för 
landsbygdsytveckling i strandnära läge: Byggnad i anslutning till 
befintligt bostadshus”.  

FSP Bygg & Miljö besökte platsen 2016-05-25. Fastighetens storlek 
är 265500 m2 och omfattar många fritidshus och mindre tomter samt 
även en del annan mark.  
Området ingår även i Naturvårdsprogrammet klass 2 på grund av 
biologiska och landskapsmässiga värden. 

Beredning 
Nämnden bedömer att det särskilda skäl som fastighetsägaren angett 
inte är tillämpbart men att det finns ett annat särskilt skäl, nämligen 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-06-14 16(30) 

Nämnden för samhällsplanering 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

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

En komplementbyggnad ska uppföras i närheten av bostadhus inom 
tomtplats. Komplementbyggnaden ersätter en äldre 
komplementbyggnad.  

Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. 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. 

Idag finns en mindre fri passage mellan tomtplatsen och strandlinjen. 

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

Tomtplatsen är idag ca 500 m2 vilket bedöms som rimlig tomtplats. 
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat 
zon, eller hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. 

NFS Au § 38 

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”.  

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. Ni 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 er 
resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när ett 
sådant besked erhållits, om det inte ändrar beslutet.  

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år 
eller inte har avslutats inom 5 år efter beslutsdatum. 
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Överklagan 
Den som vill överklaga nämndens beslut skall göra det skriftligt 
genom besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, 
inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur 
man överklagar, se bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NFS § 41 Dnr 2016/22.NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Anonym anmälan, 2015-06-24  
Meddelande till fastighetsägaren, 2015-07-01 
Svar på meddelande, 2015-08-14 
Inspektion, 2015-09-09 
Föreläggande att inkomma med en ansökan, 2015-12-15 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2016-02-05 

Redogörelse 
En ansökan om strandskyddsdispens för en brygga på fastigheten 
Fastighetsbeteckning borttagen har inkommit. Nämnden hade förelagt 
fastighetsägaren att inkomma med en ansökan efter ett tillsynsärende 
med en anonym anmälan. Bryggan är sedan tidigare uppförd.  

Platsen där åtgärden är planerad vid sjön. Aktuell sjö har strandskydd 
på 200 meter. Bryggan ligger ca 350 meter från fastighetsägarens hus.  

Platsen där åtgärden är planerade är belägen 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”.   

Bygg & Miljö besökte platsen 2015-09-09. Bryggan är redan uppförd. 
Det är oklart när bryggan uppfördes. Enligt inkommet klagomål 
uppfördes den 1997 och enligt fastighetsägaren är den ditflyttad på 
1980-talet. Flygbildsfoton från år 2009 och 2011 visar att bryggan 
byggts ut mellan åren. Det är framförallt tvärslån på bryggan som 
tillkommit, vilken är på ca 7 meter. Längden på bryggan är ca 33,5 
meter. Bryggan löper ca 8 meter på land (vid aktuellt besök) och 
därefter 26, 3 meter ut i vattnet och en tvärslå på 7,2 meter. 
Vattenståndet varierar kraftigt och det är anledningen till att bryggan 
behöver den aktuella längden.   
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Området ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 
Miljöbalken 4 kap 2§. Området ligger inom riksintresse för naturvård, 
kulturvärden eller friluftslivet enligt Miljöbalken 3 kap 6§. 

Området ingår även i Naturvårdsprogrammet klass 1 vad gäller 
Åsnenområdet på grund av landskapet, biologin, geologin och 
friluftslivet. Namn borttaget ingår även som område klass 2 i 
Naturvårdsprogrammet på grund av biologin och landskapet. Det finns 
bok, lind, ask, lönn, al och äldre gran i området. Strandlinjen markeras 
av tydliga blockbildningar.  

Beredning 
Nämnden bedömer att det särskilda skäl som fastighetsägaren angett 
inte är tillämpbart men att det finns ett annat särskilt skäl, nämligen: 
”Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga 
vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området”. 

Nämnden bedömer att behovet av en lång brygga finns då 
vattenståndet varierar kraftigt. Vid inspektionen var det väldigt 
långgrunt.  

Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. 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. Allmänhetens tillträde får inte 
försämras.  

Åtgärden innebär ingen tomtplatsavgränsning då avståndet upp till 
fastighetsägarens hus är > 350 meter. Fri passage finns i området. 

NFS Au § 39 

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

Som särskilt skäl gäller att: ”Området behövs för en anläggning som 
för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte 
tillgodoses utanför området”.  

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 5 timmar kommer en avgift på 3 650 kr 
Denna avgift kommer på separat faktura senare. 
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Information 
Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att 
överklaga. Ni 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 er 
resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när ett 
sådant besked erhållits, om det 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 
genom besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, 
inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur 
man överklagar, se bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget  
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NFS § 42 Dnr 2016/80. NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2016-05-16 
Platsbesök, 2016-05-25 

Redogörelse 
En ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus på 
fastigheten Fastighetsbeteckning borttagenvid Namn borttaget har 
inkommit. Av ansökan med tillhörande ritningar och karta framgår att 
sökanden vill bygga till befintligt bostadshus västerut samt inreda 
kvarnbyggnad med sovplatser.  

Platsen där åtgärden är planerad vid ån Namn borttaget. Aktuellt 
vattendrag har strandskydd på 100 meter. Ån leder vidare ut i Namn 
borttaget. 

Platsen där åtgärden är planerade är belägen 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 2016-05-25. Fastighetens storlek 
uppgår till 69630 m2.  

Beredning 
Nämnden bedömer att det särskilda skäl att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna föreligger i detta fall då området redan 
har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddet syfte.  

Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. Åtgärderna 
genomförs inom tomtplatsen. Påverkan på växt- och djurliv blir 
acceptabel.  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-06-14 22(30) 

Nämnden för samhällsplanering 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

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

En fri passage finns idag mellan tomtplatsen och vattendraget och den 
passagen får inte förändras. Bostadshuset ska byggas till med 40,5 m2 
västerut, bort från vattendraget. Kvarnbyggnaden ska endast inredas 
invändigt. Något yttre förändring på till exempel fasaden får inte 
göras. 

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

Tomtplatsen är idag ca 1800 m2. Nämnden bedömer att något större 
mark kommer tas i anspråk då huset byggs ut lite bakåt, men max 
2000 m2 vilket bedöms som rimlig tomtplats. Tomtplats är det område 
där markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller hemfridszon, där 
allemansrätten inte gäller. 

NFS Au § 40 

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”.  

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. Ni 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 er 
resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när ett 
sådant besked erhållits, om det 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 
genom besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, 
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inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur 
man överklagar, se bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NFS § 43 Dnr 2015/184. NFS  

Detaljplan för del av Alvesta 15:1 m.fl. (Lyckegårdsvägen), 
antagande 

Plats 
Alvesta 

Beslutsunderlag  
1. Plankarta 

2. Planbeskrivning 

3. Utlåtande 

Redogörelse 
Nämnden för samhällsplanering beslutade den 1 september 2015 att 
uppdra åt förvaltningen för samhällsplanering att upprätta ny 
detaljplan för del av Alvesta 15:1, Lyckegårdsvägen. Ett planförslag 
var föremål för samråd mellan 2016-03-01 – 2016-03-22. Nämnden 
för samhällsplaneringen beslutade den 26 april 2016 att ställa ut 
förslag till detaljplan för granskning. Granskningstiden var 2016-05-
02 – 2016-05-23. 

Granskningsförfarandet har sammanställts i ett granskningsutlåtande. 
Under granskningstiden har 5 yttranden utan erinran inkommit.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra anläggande av en ny sträckning 
av Lyckegårdsvägen samt nya busshållplatser vid Fabriksgatan. Ny 
avgränsning av allmän platsmark medför möjlighet till anpassning av 
angränsande kvartersmark. 

Beredning 
NFS Au § 41 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att: 

Förslag till detaljplan för del av Alvesta 15:1 m.fl. (Lyckegårdsvägen) 
antas enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 

 

Protokollet ska skickas till 
Patrik Karlsson 
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NFS § 44 Dnr 2016/84.NFS 

Återvinningsstation Vislanda 

Plats 
Vislanda 

Beslutsunderlag 
Orienteringskarta, 2016-05-25 

Redogörelse 
Under år 2014 påbörjades arbetet att finna en ny plats för en 
återvinningsstation i västra Vislanda då den tidigare platsen idag har 
övergått till industrimark. Två planärenden påbörjades, först detaljplan 
för del av Vislanda 21:28 (Brända tomten) och därefter detaljplan för 
Vislanda 46:1 (Kupan). Båda planärendena lades ner med grund i att 
platserna inte bedömdes som lämpliga för återvinningsstation. I 
samband med beslutet (2015-10-27 § 61) att lägga ner 
detaljplaneärendet för Vislanda 46:1 (Kupan) tog Nämnden för 
Samhällsplanering även beslut att ge förvaltningen i uppdrag att 
bevaka om det finns efterfrågan av två återvinningsstationer i 
Vislanda. Om så är fallet ska en ny plats för återvinningsstation 
eftersökas.  

Nu har det gått en tid och reaktioner på att återvinningsstationen har 
tagits bort har börjat komma in. Enligt ARAB får de samtal varje 
vecka angående bristen på återvinningsstation i västra och centrala 
Vislanda. FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen) har däremot 
inte fått in större klagomål och de ser att mängden insamlat material 
har ökat med nästan hälften på den återstående stationen vid 
Husebyvägen.  

På den östra sidan om Fabriksgatan har en plats lokaliserats som 
tidigare inte har varit under diskussion, vilken bedöms kunna vara 
lämplig för uppförande av återvinningsstation.  

Beredning 
NFS Au § 42 

Yrkanden 
Anita Lindstedt (S), Matz Athley (M) och Sten-Åke Karlsson ( KD) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ge förvaltningen för 
 samhällsplanering i uppdrag att undersöka förutsättningarna att 
uppföra en återvinningsstation inom fastigheten Vislanda 4:1 samt vid  
behov upprätta och samråda detaljplan för området.   

Protokollet ska skickas till 
Karolina Bjers 

Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI AB) 

ARAB 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-06-14 27(30) 

Nämnden för samhällsplanering 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NFS § 45 Dnr 2015/278 .NFS 

Projektplan för parkeringspolicy 

Beslutsunderlag 
Projektplan 

Redogörelse 
Syftet med en parkeringspolicy med parkeringsnorm är att den ska 
beskriva parkeringens roll i samhällsplaneringen samt redovisa 
kommunens vilja i parkeringsfrågor. Vidare ge klara och tydliga regler 
vid nybyggnation och bygglovhandläggning.  

Beredning 
NFS Au § 43 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering besluta att fastställa projektplan för 
parkeringspolicy. 

Protokollet ska skickas till 
Bo Blomkvist 

Kommunledningskontoret  

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-06-14 28(30) 

Nämnden för samhällsplanering 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NFS § 46 Dnr 2016/87. NFS 

Fastställelse internkontrollplan för Nämnden för 
Samhällsplanering 
 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 

Redogörelse 
Gällande reglemente för intern kontroll beslutades av KF i juni 2008 
(KF §71/2008). Det syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Av reglementet 
framgår bland annat ansvarsfördelning och organisation av intern 
kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har dock det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. 

Nämnden ska varje år i samband med fastställande av internbudget 
anta en särskild plan för den interna kontrollen och resultatet av 
genomförd intern kontroll ska rapporteras till nämnden i den 
omfattning som fastställs i planen. I samband med årsredovisningens 
upprättande är nämnden skyldig att till kommunstyrelsen rapportera 
fel/brister som konstaterats vid uppföljningen av kontrollplanen. 

Beredning 
NFS Au § 44 

Beslut 
Att Nämnden för Samhällsplanering godkänner förslag till 
internkontrollplan för 2016 

Protokollet ska skickas till 
Magnus Wigren 

 

 

 
Bifogas: Förslag till internkontrollplan 2016 för NFS 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-06-14 29(30) 

Nämnden för samhällsplanering 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NFS § 47  Dnr 2016/12. NFS 

MEDDELANDE 

Redogörelse 
Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande 
till handlingarna: 

a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2016-04-19– 2016-06-07 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-06-14 30(30) 

Nämnden för samhällsplanering 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NFS § 48 Dnr 2016/19 NFS 

Information och diskussionsärende 
 

Följande ärenden informerandes/diskuterades  

• Information om DP Alvesta 14:4 (Norra infarten) 

• Information om Investeringsprojekt- VA 

• Uppföljning av ekonomin  

• Sjukfrånvarostatistik redovisades  

• Förvaltningschefen informerade om verksamheten.   
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