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Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet Mandarin garden, Alvesta 2018-10-02 kl. 13.30- 17.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 63-72 

 
 
Beslutande 

 

 

Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. 

 

 

 
 Per Anders Nordahl (S)  
 Martina Lundström (S)  
 Hagart Valtersson (C) ordf.  
 Nils Gunnar Skoglund (C) ersätter 

Andreas Nilsson (C) 

 

 Hanna Evelyndotter (MP)  
 Matz Athley (M) 2e vice ordf.  
 Tomas Öhling (M)  
 Jan Franzen (AA) ersätter Jan Johansson 

(AA) 

 

 Sten-Åke Karlsson (KD)  
 Jens Arnebert (SD) ersätter Fredrik 

Johansson (SD) 

 

   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Patrik Karlsson § 63-72 

Sofie von Elern § 66,68 

Bengt Johansson § 69 

Mikael Wirdelo § 72 

Jan-Åke Nygren § 72 

David Johansson (C) 

Veronika Kobak (M) 

Dumitru Drugas (V) 

Peter Öhman Danforth (S) 

Fredrik Johansson 
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Justering tid och plats Alvesta 2018-10-08.   

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Hagart Valtersson (C)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Matz Athley (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 

Sammanträdesdatum 2018-10-02  

Anslaget under tiden 2018-10-08    -2018-10-29  

Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NFS § 63 Dnr 2018/128. NFS 

Beräknat utfall vid försäljning av tomter på Solhemsvägen 
Moheda 

Plats 

Solhemsvägen Moheda-Ryd 

Beslutsunderlag 

Beräknade tomtpriser för Solhemsvägen 

Redogörelse 

Kostnader för exploatering av Solhemsvägen i Moheda bör fördelas ut 

på den mark som är benämnd B (Bostäder) i detaljplanen. Mark som 

utgör bostäder i detaljplanen  är 14040  m2 

Kostnaderna för att anlägga gata, belysning ,avvattningssystem är 

beräknade till C:a 1200000 kr. 

Kostnader för detaljplan är 150000 kr 

Kostaderna för tomtmark (ej terrasserad) och avstyckning beräknas till 

1024920 kr 

Tomtpriset kommer då att bli c:a 180 kr/ m2 

Därtill kommer anslutningsavgifter för VA, el och bredband. 

Beredning 

NFS Au § 55 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering besluta att godkänna det beräknade 

utfallet för tomtpriser på Solhemsvägen i Moheda 

Protokollet ska skickas till 

Roger Wilsborn 
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NFS § 64 Dnr 2018/106. NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2018-08-13 

Platsbesök, 2018-07-10 samt 2018-08-28 

Komplettering, 2018-08-26 

Redogörelse 

En ansökan om strandskyddsdispens för brygga på fastigheten har 

inkommit. Av ansökan med tillhörande karta framgår att sökanden vill 

ersätta befintlig brygga som finns på fastigheten idag. Den befintliga 

bryggan har måtten 21,5 x 1 meter, med en plattform på sidan som är 

5 x 3,45 meter, samt en flytbrygga i främre änden som är 4 x 2 meter. 

Den nya bryggan beräknas ha samma mått, förutom längden som 

sökanden vill ha till 31,5 meter istället för 21,5 meter på grund av de 

stora skiftningarna i vattenstånd som förekommer. Den befintliga 

bryggan ligger vid dagens låga vattenstånd inte i vattnet.  

Bryggan ska vara tillverkad i trä med betongstolpar. 

Platsen där åtgärden är planerad ligger 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 2018-07-10 samt 2018-08-28. 

Fastigheten är 3726 m
2
 stor.  

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 §. 
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Området ingår i Naturvårdsprogrammet klass 1 (särskilt stora 

naturvärden) på grund av landskapet, biologin och friluftslivet. 

Beredning 

Nämnden bedömer att 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.  

Stora delar av bryggan kommer att ligga på redan ianspråktagen mark. 

Bryggan kommer att ta ytterligare ca 10 m
2
 i anspråk av vattnet. 

Denna yta, med denna ringa area kan inte anses hindra eller avhålla 

allmänheten från att beträda området i större utsträckning än idag. 

Ytan på land närmast vattnet är öppen och huset syns tydligt från sjön, 

vilket verkar avhållande redan idag.  

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 med 

mer än den yta som bryggan upptar, eller att påverkan på livsvillkoren 

för växt- och djurliv väsentligt förändras utanför hemfridszonen. 

Fri passage finns inte idag då tomtplatsen sträcker sig ända ner till 

sjön, och så kommer det att fortsätta vara. 

Tomtplatsen följer idag fastigheten och 3726 m
2
 bedöms som en 

rimlig storlek på tomtplats. Tomtplats är det område där markägaren 

har rätt att hävda en privat zon, eller hemfridszon, där allemansrätten 

inte gäller. 

NFS Au § 56 

Yrkanden 

      

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 att området redan har tagits i anspråk på ett 

sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2017-12-19 § 136 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. 
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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 inte ändrar beslutet.  

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år 

eller inte har avslutats inom 5 år efter beslutsdatum. 

För åtgärden kan det eventuellt också krävas anmälan om 

vattenverksamhet till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Kontakta 

Länsstyrelsen för mer information; kronoberg@lansstyrelsen.se eller 

010-223 70 00. 

Överklagan 

Den som vill överklaga nämndens beslut ska göra det skriftligt till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, inom tre veckor från den dag då 

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

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 

  

mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
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NFS § 65  Dnr 2018/129. NFS 

Företagsmark/park, Orrakullen 

Plats 

Orrakullen 

Bakgrund 

Diskussion har förts om Orrakullens framtida efterled i namnet ska 

vara industriområde eller företagspark. Området ska marknadsföras 

och Trafikverket framför att det är aktuellt med vägvisning från väg 

25. 

Beredning 

NFS Au § 57 

Yrkanden 

Matz Athley (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med  

ändringsyrkande med följande text till beslut: 

Namnet på området blir Orrakullens företagspark. 

Jan Franzen (AA) och Tomas Öhling (M) yrkar bifall till Matz Athley 

(M) ändringsyrkande. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra. Lyssnar och konstaterar att 

nämnde beslutar enligt Matz Athley (M) ändringsyrkande.  

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att namnet på området blir 

Orrakullens företagspark.      

 

Protokollet ska skickas till 

Magnus Wigren 
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NFS § 66 Dnr 2017/68. NFS 

Detaljplan för del av Lekaryd 9:2 m.fl. (Trafikplats Lekaryd) i 
Alvesta tätort, antagande 

Plats 

Del av Lekaryd 9:2 m.fl. i Alvesta tätort 

Beslutsunderlag 

1. Utlåtande 

2. Plankarta  

3. Planbeskrivning 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutade den 2017-05-30 (NFS § 39) 

att upprätta och samråda förslag till detaljplan för en 

drivmedelsstation vid trafikplats Lekaryd. Detaljplanen syftar till att 

möjliggöra för drivmedelsförsäljning i ett ändamålsenligt läge med 

närhet till väg 25. 

Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2018-05-28 – 

2018-06-11. Efter samrådet har planförslaget reviderats och inkomna 

synpunkter har sammanställts.  

Nämnden för samhällsplanering beslutade den 2018-08-28 (NFS § 51) 

att planförslaget ska ställas ut för granskning. Detaljplanen var utställs 

för granskning under tiden 2018-08-30 – 2018-09-13. Under 

granskningstiden har 7 yttranden utan synpunkter och 2 yttranden med 

synpunkter inkommit.  

En synpunkt som inkommit har berört önskemål om ett tillägg av 

information om dagvattenhantering i plankartan. Den andra 

synpunkten har berört skyltningen vid väg 25, vilken inte kan hanteras 

i aktuell detaljplan.  

Inkomna synpunkter har inte lett till några förändringar av 

planförslaget inför antagandet och i övrigt har enbart ändringar av 

redaktionell karaktär utförts. 

Beredning 

NFS AU § 58 
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Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att förslag till detaljplan för 

del av Lekaryd 9:2 m.fl. (Trafikplats Lekaryd) antas, med stöd av 

plan- och bygglagen 5 kap 27§.  

Protokollet ska skickas till 

Sofie von Elern 
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NFS § 67 Dnr 2018/104. NFS 

Ändring av del av detaljplan A139 för del av kvarteret 
Pepparriskan, Alvesta, uppdrag 

Plats 

Fastigheterna Pepparriskan 1-3, i Alvesta tätort 

Beslutsunderlag 

Föreslaget planområde 

Redogörelse 

En ansökan om ändring av detaljplan har inkommit från 

fastighetsägaren till Pepparriskan 1,2 och 3. Idag reglerar detaljplanen 

(A139) byggrätten till fristående bostadshus i ett våningsplan med 

maximalt en bostadslägenhet per fastighet. Önskemålet om 

planändring syftar till att möjliggöra för nybyggnation av bostäder i 

två våningar, med möjlighet även till flerbostadshus. Föreslagen 

reglering samspelar väl med omgivande variation av småhus och 

flerbostadshus i 1-2 plan. 

Förslag till ändring av del av detaljplan syftar till öka byggrätten och 

möjliggöra nybyggnation av fler bostäder i ett centrumära läge. 

Beredning 

NFS Au § 59 

Yrkanden 

Anita Lindstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslagsbeslut.  

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att 

ett förslag till ändring av detaljplan A139 upprättas och samråds 

Protokollet ska skickas till 

Patrik Karlsson 
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NFS § 68 Dnr 2016/184.NFS 

Grönstrukturprogram för Vislanda och Moheda tätorter, 
uppdrag 

Plats 

Moheda och Vislanda tätort med omnejd. 

Beslutsunderlag 

Projektplan för LONA-projekt, 2017-04-27, rev 2018-09-19 

Redogörelse 

Länsstyrelsen beslutade den 2017-04-05 att bevilja Alvesta kommuns 

ansökan om statligt bidrag med max 50 %, dock högst 210 000, till det 

lokala naturvårdsprojektet ”Inventering av grönstrukturen i Vislanda 

och Moheda tätorter, Alvesta kommun.  

Nämnden för samhällsplanering beslutade den 2017-08-29 att ge 

förvaltningen i uppdrag att inventera grönstrukturen i Vislanda och 

Moheda tätorter.  

Projektets inledande syfte var att inventera och dokumentera underlag 

för kommande grönstrukturprogram för tätorterna Vislanda och 

Moheda. Under år 2018 genomförs inventering av naturvärden av 

konsulter och inventering av sociala värden genomförs av kommunens 

tjänstemän.  

Bedömningen är att inom den ekonomiska ramen för projektet finns 

möjlighet att göra grönstrukturprogram för Moheda och Vislanda. 

Grönstrukturprogrammet ska utgöra ett kunskaps- och 

planeringsunderlag i den fysiska planeringen. Det ska också definiera 

ett gemensamt förhållningssätt avseende den kommunägda 

grönstrukturen i tätorterna med närområden, samt definiera 

grönstrukturens möjligheter ur samhällsbyggnadssynpunkt. 

Projektet ska slutredovisas senast december 2019. 

Beredning 

NFS Au § 60 

Yrkanden 

Anita Lindstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslagsbeslut.  
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Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ge förvaltningen i 

uppdrag att upprätta grönstrukturprogram för Vislanda och Moheda  

tätorter.  

Protokollet ska skickas till 

Sofie von Elern 

Karolina Bjers 
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NFS § 69  Dnr 2018/130. NFS 

VA- taxa 2019 

Beslutsunderlag 

Gällande VA-taxa 2018 antagen av KF 2017-12-19 § 138 

Förslag VA-taxa 2019 daterad 2017-11-08  

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

framtiden 

Redogörelse 

Nuvarande VA-taxa är antagen av kommunfullmäktige KF 2017-12-

19 §138 att gälla fr.o.m. 2018-01-01. 

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 323,18 

(2017-08) i konsumentprisindex, KPI (1980=100). Senast publicerade 

indextal är 329,63 (2018-08), vilket innebär en ökning med +2,00 %.  

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 +2,00 %. I samband med 

taxehöjningen görs även en indexjustering av taxan vilket innebär en 

taxehöjning om +4,80 %. 

I föreslagen VA- taxa erfordras även några redaktionella förändringar 

vilka framgår som markerade i det föreslagna taxedokumentet som  

bifogas. 

Beredning 

NFS Au § 61 
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Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att indexreglera VA-taxan, vilket innebär en 

ökning om +2,00 %, samt att höja taxan därutöver med +2,8 %. Den 

nya VA-taxan, som sammantaget innebär en höjning med +4,80 %, 

ska gälla från 2019-01-01.  

Protokollet ska skickas till 

Fullmäktige 

Bengt Johansson 
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NFS § 70 Dnr 2018/133.NFS 

Upphävande av detaljplan B1 och B2, Blädinge, uppdrag 

Plats 

Blädinge f.d. stationssamhälle 

Beslutsunderlag 

Föreslaget planområde 

Redogörelse 

Blädinge stationssamhälle planlades med byggnadsplaner under 1957-

1964. Byggnadsplanerna realiserades dock ej som planerat och år 

1983 upphävde Länsstyrelsen stora delar av de planlagda 

byggrätterna. Blädinge station lades ner på 1970-talet. 

En byggrätt i detaljplan (inklusive byggnadsplan) ger förutsägbarhet, 

men medför begränsning till fastställda bestämmelser. Förfrågan 

rörande planändring har kommit in till kommunen och skulle innebära 

en ändring för enbart två småhusfastigheter. Eftersom kommunen ej 

har huvudmannaskap för allmänna platser i Blädinge och 

utbyggnadsmöjlighet i området saknas bör de gamla detaljplanerna 

(byggnadsplaner) istället upphävas som helhet. 

Beredning 

NFS Au 62 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att 

ett förslag till upphävande av detaljplan B1 och B2 i Blädinge 

stationssamhälle kan upprättas och samrådas 

Protokollet ska skickas till 

Patrik Karlsson 
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NFS § 71  Dnr 2018/17. NFS 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande 
till handlingarna: 

a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2018-08-21– 2018-10-01  
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NFS § 72  Dnr 2018/11. NFS 

Information och diskussionsärende 

Följande ärenden informerandes/diskuterades  

 Fredrik Johansson exploateringsingenjör är ny på 
förvaltningen, presenterade sig för nämnden  

 Ola Agemark (näringslivsansvarig) och Jonas Tenje 
(kommunikationssamordnare) informerade om hur man 
når ut till bla allmänheten, pressen och företag vid olika 
händelser.  

 Sofie von Elern presenterade vad arbetsgruppen kommit 
fram till om parkytorna vid Hagarondellen.  

 Orrakullen   

 Ekonomi 

 Sjukfrånvarostatistik    

 

Ledamöter 

 Hagart Valtersson informerade från tillgänglighetsrådet att 
han lyssnat på Lars Prick från Alvesta Golf Klubb om deras 
verksamhet och dess tillgänglighet inom området.   

 Jan Franzen tog upp en fråga angående framtida beslut 
om strandskyddärenden när det gäller solcellsanläggningar 
i kommunen.    
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NFS § 72 Dnr 2018/11. NFS 

Information Orrakullen 

Plats 

Orrakullens industriområde, Alvesta 

Informationsunderlag 

Bilaga prognos 

Redogörelse 

Entreprenören har begärt tidsförlängning för färdigställande av 

projektet Orrakullen. Kontraktstiden för färdigställande är 2018-11-30 

men den kommer inte att kunna hållas pga omfattande mängd berg. 

Flertalet ändrings och tilläggsarbeten har kantat projektet. Prognos 

med kostnader för Orrakullen etapp 1 är 44,3 miljoner kr. Den 

budgeterade summan om 35 miljoner kr. överskrids i nuläget med 9,3 

miljoner.   

Beredning 

NFS AU § 63 

Protokollet skickas till 

Kommunstyrelsen    

 

 

 

 


