
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-10-11 1(18) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2016-10-11 kl. 13.30- 16.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 59-68 

 
 
Beslutande 

 

 

Anita Lindstedt (S) ordf. 

 

 

 
 Bengt Gustavsson (S)  
 Jessica Madsen (S)  
 Nils Gunnar Skoglund (C)   
 Andreas Nilsson (C)  
 Hanna Evelyndotter (MP)  
 Matz Athley (M) vice ordf.  
 Tomas Öhling (M) § 59-62, 64-67  
 Jan Johansson (AA)  
 Sten-Åke Karlsson (KD)  
 Fredrik Johansson (SD)  
 Per Anders Nordahl (S) § 63 tjg ers.  
   
   
   
Övriga deltagare Stefan Karlsson § 59-68 

Magnus Wigren § 59-68 

Per Anders Nordahl (S) 

Dumitru Drugas (V) 

Patrik Karlsson § 59 

Elinor Bjärnborg § 60-61,68 

Sofia Gustavsson § 62-63,68 

Jan-Åke Nygren § 65,68 

Karolina Bjers § 68 

Helene Pettersson Länsstyrelsen § 68 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-10-14.   

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Anita Lindstedt (S)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Matz Athley (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 

Sammanträdesdatum 2016-10-11  

Anslaget under tiden 2016-10-14    -2016-11-04  

Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NFS § 59 Dnr 2016/138. NFS 

Detaljplan för Båten 7 m.fl., Sjöparken reseparkering E2 

Plats 

Fastigheten Båten 7 m.fl. i Alvesta tätort 

Beslutsunderlag 

1. Föreslaget planområde 

Redogörelse 

2011 färdigställdes Sjöparkens reseparkering (detaljplan A209). 

Belastningen på parkeringsplatserna har tidvis varit hård, även efter 

införandet av parkeringsavgift för långtidsparkeringen (t.o.m. 14 

dygn). 

I budget 2017 (antagen av KF 2016-06-20, s. 16) finns anläggande av 

ny parkering i Sjöparken med och i fördjupad översiktsplan för 

Alvesta har avgränsning av ny parkering föreslagits. Syftet med 

framtagande av ny detaljplan är att pröva möjligheten för parkering på 

platsen. 

Beredning 

NFS Au § 55  

Yrkanden 

Matz Athley (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att 

ett förslag till detaljplan kan upprättas och samrådas 

Protokollet ska skickas till 

Patrik Karlsson 
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NFS § 60 Dnr 2014/120  

Detaljplan för Kulturen 1 – avsluta planarbetet 

Plats 

Del av fastigheten Kulturen 1, Alvesta 

Redogörelse 

Allbohus Fastighets AB ansökte 2014-04-16 om ändring av detaljplan 

A 53 gällande del av Kulturen 1 (grusplan/parkering norr om ICA) 

med anledningen att pröva möjligheten att uppföra handel och 

bostäder i ett centralt läge. Nämnden för Samhällsplanering beslutade 

2014-05-16 att detaljplan kan upprättas och samrådas. Alvesta 

alternativet lämnade in en gruppreservation mot beslutet. 

Sedan planuppdraget gavs har bullerreglerna ändrats, dels genom 

samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och 

bygglagen (gäller fr o m 2 januari 2015), dels ny bullerförordning 

(gäller fr o m 1 juni 2015). För att kunna tillämpa de nya 

bullerreglerna får inte ärendet ha påbörjats före 2 januari 2015.  

Fr o m 2 januari 2015 gäller även nya planförfaranden. För att 

gällande lagstiftning ska vara möjlig att använda i planärendet krävs 

ett nytt beslut att en detaljplan kan upprättas för området. Därför 

föreslås att planärendet läggs ned för att ge möjlighet att starta upp ett 

nytt planärende.  

Beredning 

NFS Au 56 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att avsluta planarbetet. 

Protokollet ska skickas till 

Förvaltningen för Samhällsplanering 

Allbohus Fastighets AB 
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NFS § 61 Dnr 2016/134. NFS  

Detaljplan för Kulturen 1 – nytt planuppdrag 

Plats 

Del av fastigheten Kulturen 1, Alvesta 

Redogörelse 

Allbohus Fastighets AB ansökte 2014-04-16 om ändring av detaljplan 

A 53 gällande del av Kulturen 1 (grusplan/parkering norr om ICA) 

med anledningen att pröva möjligheten att uppföra handel och 

bostäder i ett centralt läge. Föregående planuppdrag enligt ovan 

föreslås i parallellt beslut (dnr. NFS 2014/120) avslutas för att 

möjliggöra nytt uppdrag med bredare inriktning. 

Sedan planuppdraget gavs har bullerreglerna ändrats, dels genom 

samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och 

bygglagen (gäller fr o m 2 januari 2015), dels ny bullerförordning 

(gäller fr o m 1 juni 2015). För att kunna tillämpa de nya 

bullerreglerna får inte ärendet ha påbörjats före 2 januari 2015.  

Fr o m 2 januari 2015 gäller även nya planförfaranden. För att 

gällande lagstiftning ska vara möjlig att använda i planärendet krävs 

ett nytt beslut att en detaljplan kan upprättas för området.  

Gällande detaljplan anger användningen ”allmänt ändamål” inom 

Kulturen 1. Det finns bland annat befintlig skolverksamhet, parkering, 

bibliotek och Kulturens hus. Detaljplanen föreslås utöver handel och 

bostäder utreda i vilka delar gällande plan bör ligga kvar eller förnyas 

för att möta kompletterande behov i verksamheterna. 

Beredning 

NFS Au § 57 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att nytt planförslag ska 

upprättas och samrådas. 

Protokollet ska skickas till 

Förvaltningen för Samhällsplanering 

Allbohus Fastighets AB 
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NFS § 62 Dnr 2016/124. NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan om strandskyddsdispens, 2016-08-18 

Platsbesök, 2016-08-30 

Redogörelse 

En ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av gäststuga på 

fastigheten vid namn borttaget har inkommit. Av ansökan med 

tillhörande ritningar och karta framgår att sökanden vill uppföra en 

gäststuga/friggebod på ca 4 x 3 m i anslutning till befintligt fritidshus.  

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

på 200 meter. 

Platsen där åtgärden är planerad 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 2016-08-30. Fastigheten är stor 

och består av ett större antal fritidshus. Tomtplats för aktuellt hus är ca 

800 m
2
. 

Området ingår även i Naturvårdsprogrammet klass 2 på grund av 

biologiska och landskapsmässiga värden samt friluftslivet. 

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.  
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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 fri passage nedanför tomtplatsen och den kvarstår. 

Tomtplats för aktuellt hus är ca 800 m
2
 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 § 58 

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. 

Reservation 

Hanna Evelynsdotter (MP) reserverarar sig mot beslutet 

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. 
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Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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NFS § 63 Dnr 2016/125. NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 

Agnäs 1:8 

Sökande• 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2016-09-01 

Reviderad ansökan, 2016-09-07 

Bedömning av Skogsstyrelsen, 2016-09-07 

Beskrivning av åtgärder, 2016-09-07 

Platsbesök, 2016-09-13 

Komplettering, 2016-09-21 

Redogörelse 

En ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Agnäs 1:8 vid sjön 

Åsnen har inkommit. Av ansökan med tillhörande ritningar och karta 

framgår att sökanden inom strandskyddat område vill anlägga: 

 en körbar gångväg 

 en parkeringsplats och vändplats 

 en toalett- och förrådsbyggnad 

 nya gångvägar 

 en träskärm för information 

 ett väderskydd 

 ett bryggdäck 

 en kanotrastplats 

 ett vindskydd för övernattning 

 en tältplats 

 en mindre toalett/dassbyggnad  

 tre sittgrupper 

 tre grillplatser 

Anläggandet sker i samband med nybyggnad av entréplats till 

nationalparken Åsnen. Ytterligare en parkeringsplats kommer att 

anläggas utanför strandskyddat område. 

Platsen där åtgärderna är planerade är vid sjön Åsnen. Aktuell sjö har 

ett strandskydd på 200 meter. 
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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 behövs för en 

anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 

kan inte tillgodoses utanför området” samt ”Området behöver tas i 

anspråk för att tillgodose ett angeläget intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området”. Angett allmänt intresse: Del i 

nationalparkens entréområde. 

FSP Bygg & Miljö besökte platsen 2016-09-13. Området ligger strax 

söder om Hulevik samhälle. En del av det tänkta området kallas 

Trollberget och har stora natur- och kulturvärden och är skyddat av 

Skogsstyrelsen som biotopskyddsområde. Området ramas in av väg 

643 och den nedlagda järnvägsbanken. En befintlig gångstig finns 

idag från väg 643 ner till Trollberget och vidare till strandkanten. Nere 

vid sjön finns idag en rastplats/grillplats för passerande på banvallen. 

Där finns också ett utedass samt några informationsskyltar.  

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 

lanskapet, biologin, geologin och friluftslivet. 

Tillstånd för byggande i vattenområde har erhållits av Länsstyrelsen i 

Kalmar län. Skogsstyrelsen har gjort bedömningen att de planerade 

åtgärderna inte bedöms skada naturvärdena i biotopskyddsområdet. 

Den sökande redogör för att allmänheten kommer att störas till viss 

del under arbetstiden eftersom arbetsredskap kommer att finnas på 

plats och en del områden kommer att disponeras för byggnads- och 

anläggningsarbete. Vid färdig byggnation kommer dock platsen att 

vara mer tillgänglig för allmänheten än tidigare. 

Vidare redogör den sökande för att de planerade åtgärderna inte 

kommer att ge stor påverkan på naturmiljön. Den parkeringsplats som 

läggs innanför strandskyddat område läggs i en ungskog/hygge där 

naturvärden saknas. Kanotrastplatsen, vindskyddet samt tältplatsen 

kommer ligga på ett ”Gudrunhygge” där det inte finns stora 

naturvärden. Två andra kanotrastplatser längs Åsnen har tagits bort, 

och därför finns ett behov för en ny sådan.  

Vid stranden och i lövskogen tas stor hänsyn vid anläggandet så att 

endast ett fåtal träd ska behöva tas ner. I stor grad kan anläggningarna 

läggas på ställen där befintliga stigar, rastplats och utedass finns redan 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-10-11 11(18) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

idag. Extra hänsyn har tagits för att även de som är rörelsehindrade 

ska få samma tillgång till området som övrig allmänhet. Bryggan ger 

möjlighet för dem som inte kan komma ut i båt att komma nära 

vattnet. Vindskyddet vid kanotrastplatsen görs fullt tillgänglig för 

övernattning även med rullstol.  

Eftersom naturvärdena i den blivande nationalparken är kopplade till 

sjön och fågellivet behöver anläggningen ligga vid vattnet. 

Nationalparken och denna entré kommer enligt sökanden i sin helhet 

bidra till landsbygdsutveckling på ett betydande sätt. 

Beredning 

Åtgärderna är en del av nybyggnation av entréplats för nationalpark. 

Nämnden bedömer att särskilda skäl att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna föreligger i detta fall. Området behövs 

för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet, och 

området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse. Behovet för detta kan inte tillgodoses utanför det 

strandskyddade området. 

Allmänhetens tillträde till det strandskyddade området blir bättre 

jämfört med idag. Påverkan på växt- och djurliv blir acceptabel i 

förhållande till nyttan med ingreppen. Dispensen får dock inte leda till 

att påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt förändras. 

NFS Au § 59 

Yrkanden 

Matz Athley (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

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 behövs för en anläggning som för 

sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses 

utanför området samt 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 6 timmar kommer en avgift på 5286 kr 

att tas ut. Denna avgift kommer på separat faktura senare. 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-10-11 12(18) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Information 

Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen i Kalmar 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 i Kalmar. Länsstyrelsen i 

Kalmar 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 ska göra det skriftligt genom 

besvär hos Länsstyrelsen i Kalmar län, inom tre veckor från den dag 

då klaganden fått del av beslutet. Hur du överklagar, se bifogat 

formulär. 

Protokollet ska skickas till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö  

(1 ex till sökande och 1 ex som ska skickas vidare till Länsstyrelsen i 

Kalmar län för möjlighet till överprövning) 
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NFS § 64 Dnr 2016/139. NFS 

Medborgarförslag angående ny lekplats i Sjöparken 

Handlingar i ärendet 

Medborgarförslag, 9 juni 2016  

Beslut KF § 64 2016-06-20 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag ställt av Kim Lindstedt föreslås att en lekplats 

anläggs i Sjöparken vid Salens norra strand. Förvaltningen för 

Samhällsplanering fick, 2016-09-06 NFS § 56, uppdrag att utreda 

förutsättningarna för ett utegym och lekplats i Sjöparken. Utredningen 

ska presentera lämplighet och lokalisering. 

Beredning 

NFS Au § 60 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering förslår Kommunfullmäktige att  

förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till ovan  

beskriven pågående utredning.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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NFS § 65 Dnr 2016/140. NFS 

Motion (AA) angående den planerade rondellen vid 
Värnamovägen/Odlingsvägen 

Beslutsunderlag 

Motion, 24 februari 2016 

Beslut KF § 17 2016-03-01   

Redogörelse 

Den 22 februari inkom Alvestaalternativet med en motion angående 

gångtunnel under Värnamovägen i höjd med Odlingsvägen. 

Alvestaalternativet vill behålla gångtunneln under Värnamovägen. Det 

är inte möjligt att flytta cirkulationen så långt österut att befintlig 

gångtunnel kan bevaras. Efter det att motionen ställts har beslut om 

genomförande av ny cirkulation och rivning av gångtunnel tagits av 

KS. Entreprenadarbetet pågår och ska vara färdigställd i början av 

november 2016.  

Beredning 

NFS Au § 61 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att hänvisa till  

Kommunstyrelses beslut om genomförandet av  

cirkulationen vid Värnamovägen/Odlingsvägen. 

Reservation 

Jan Johansson(AA) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

Jan Franzen (AA) 
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NFS § 66  Dnr 2016/12. NFS 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande 
till handlingarna: 

a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2016-08-30– 2016-10-04 
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NFS § 67 

VA-taxa 2017 

Handlingar i ärendet 

Gällande VA-taxa 2016 antagen av KF 2015-11-24 §157 

Va-plan antagen av KF 2015-04-28 §43, Bilaga D: VA-avgifter i 

framtiden 

Redogörelse 

Nuvarande VA-taxa är antagen av kommunfullmäktige 2015-11-24 

§157 att gälla fr.o.m. 2016-01-01. 

Enligt VA-taxan § 10 samt § 22 får Nämnden för samhällsplanering 

årligen reglera avgiftsbeloppen i taxan vid årsskiftet enligt föränd-

ringen i konsumentprisindex, KPI. 

Avgifterna i antagen VA-taxa baserades på indextalet 313,43 

(2015-07) i konsumentprisindex, KPI (1980=100). Senast publicerade 

indextal är 316,38 (2016-08), vilket innebär en ökning med +0,94 %.  

En VA-plan för Alvesta antogs av kommunfullmäktige 2015-04-28. 

Genomförandet av VA-planen kommer att generera ökade kostnader 

för VA-kollektivet. 

I VA-planens bilaga D – VA-avgifter i framtiden behandlas både 

framtida investerings- och driftkostnader och dess påverkan på taxan. 

Där framgår att en årlig investeringsnivå om cirka 14 mkr per år under 

de närmaste tio åren motsvarar en taxeökning om +2,8 % om året 

utöver KPI.  

Under innevarande år har KPI gått upp med +0,94 %. I samband med 

taxehöjningen görs även en indexjustering av taxan vilket innebär en 

taxehöjning om +3,74%. 

Bedömning 

I enlighet med antagen VA-plan finns ett behov av höjning av VA-

taxan med +2,8 % utöver KPI på grund av ökad investering. Då KPI 

har ökat med +0,94 % sedan föregående justering är det sammantagna 

behovet en taxehöjning om +3,74%.  

 

Beredning 

NFS AU § 61 
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Yrkanden 

Bengt Gustavsson (S)yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Nämnden för samhällsplanering beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att indexreglera VA-taxan, vilket innebär en 

ökning om +0,94 %, samt att höja taxan därutöver med +2,8 %. Den 

nya VA-taxan, som sammantaget innebär en höjning med +3,74 %, 

ska gälla från 2017-01-01.  

Protokoll skickas till 

Kommunstyrelsen 
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NFS § 68 Dnr 2016/19 NFS 

Information och diskussionsärende 

 

Följande ärenden informerandes/diskuterades  

 Helene Pettersson från Länsstyrelsen redogjorde för projekt 

bildande Åsnens nationalpark. 

 Information om Norra infarten. 

 Information uppföljning av ekonomin  

 Sjukfrånvarostatistik redovisades  

 Förvaltningschefen informerade om verksamheten.   

 På www.strandskyddsdelegationen.se går att läsa och få svar 

ang strandskydd.  

 

 

http://www.strandskyddsdelegationen.se/

