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Plats och tid Brandstationen Hjortsbergavägen 57 Alvesta 2015-09-01 kl. 13,00-16,00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
§43-48,50-51 

 
 
Beslutande 

 
 
Anita Lindstedt (S) Ordf. 

 
 
 

 Jessica Madsen (S)  
 Dumitru Drugas (V)  
 Nils-Gunnar Skoglund (C).  
 Andreas Nilsson (C)  
 Hanna Evelyndotter (MP)  
 Matz Athley (M) 1e vice ordf.  
 Anders Malmqvist (M)  
 Jan Johansson (AA)  
 Sten-Åke Karlsson (KD)  
 Fredrik Johansson (SD)  
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Magnus Wigren § 43-51 

Jonny Sällin § 43-51 
Susanne Johansson § 43-46 
Bertil Sandberg § 51 
Ulf Carlsson § 51 
Bo Blomkvist § 51 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-09-03.   

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 2015-09-01  
Anslaget under tiden 2015-09-03    -2015-09-24  
Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 
Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NFS § 43 Dnr 2015/123.NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2015-06-09 

Bilder från besök på platsen, 2015-07-02 

Redogörelse 
En ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad på 
fastigheten vid sjön har inkommit. Av ansökan med tillhörande 
ritningar och karta framgår att man vill bygga en komplementbyggnad 
på ca 17,5 kvm. Huset kommer att användas som förråd och 
övernattningsrum. Huset byggs på betongplintar nedgrävda och ingen 
direkt markberedning behövs. Ett par björkar kommer att tas ner.  
 
Platsen där åtgärden är planerad är 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”.  

Bygg & Miljö besökte platsen 2015-07-02. Sökanden är inte 
fastighetsägare till fastigheten men ombesörjer byggnationen. Ett 
fritidhus finns på fastigheten idag samt fem uthus av olika storlekar. 

Fastighetens storlek är 3 563 kvm och är hävdad sedan tidigare ända 
ner till sjö. Det finns björkar på tomten, någon enstaka ek och tall. 
Närmast sjön slås gräset. Det finns ingen tidigare dispens för 
fritidshuset och heller ingen utpekad tomtplats i något beslut.  

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 även i Naturvårdsprogrammet klass 2 (områden med 
mycket stora naturvärden) på grund av landskapet, geologin och 
biologin.  

Beredning 
Nämnden bedömer att det särskilda fallet som angetts i ansökan är 
tillämpbart. Komplementbyggnad kommer att placeras inom befintlig 
tomtplats och i närheten av befintligt fritidshus.   

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

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

Tomtplatsen följer idag fastigheten och 3 563 m2 bedöms som rimlig 
tomtplats. 

NFS Au § 26 

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 hela fastigheten hävdas.  

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 tas en 
timavgift ut för handläggningen av ärendet. Då handläggningen har 
tagit 3 timmar kommer en avgift på 2 190 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 
och avslutats inom 5 år efter beslutsdatum. 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 5(19) 

Nämnden för samhällsplanering 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

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 § 44 Dnr 2015/114.NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2015-05-22 

Bilder från besök på platsen, 2015-06-08 

Redogörelse 
En ansökan om strandskyddsdispens för förråd på fastigheten  vid sjön 
har inkommit. Av ansökan med tillhörande ritningar och karta framgår 
att man bygga ett förråd på ca 22 m2.  

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”.  

Bygg & Miljö besökte platsen 2015-06-08. Sökanden har fritidshus på 
fastigheten samt ett mindre förråd och behöver nu mer förrådsyta och 
vill därför bygga ett nytt förråd mellan fritidshuset och befintligt 
förråd.  

Fastighetens storlek är 1 265 kvm och är idag inhägnad med stolpar 
med rep dock ej i väster ner mot sjön. Strax söder om befintligt förråd 
är enstaka träd sparade på fastigheten. Det finns ingen tidigare dispens 
för fritidshuset och heller ingen utpekad tomtplats i något beslut.  

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 (områden med 
särskilt stora naturvärden) på grund av landskapet, geologin och 
friluftslivet. I boken Kronobergs natur beskrivs området så här: 
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”Namn borttagetn har klapperstens- och sandstränder. Vass och säv 
växer i skyddade lägen. Det växer blandad hedbarrskog och lövskog. 
Värden kan bestå med ett starkt naturvårdsanpassat skogsbruk. 
Enartade bestånd och stora ytor med enbart barrträd bör motverkas. 
Sjön ingår även i naturvårdsklass 1. Åsnen är en för friluftslivets mest 
attraktiva sjöar. Ur biologisk, landskapsmässig och geovetenskaplig 
synpunkt är den särskilt värdefull”.  

Området kommer ingå i den planerade nationalparken i Åsnen. 
Kontakt har tagit med Länsstyrelsen (Helene Pettersson, 2015-06-04). 
Det finns inga synpunkter gällande nationalparkens intressen förutsatt 
att åtgärder sker inom befintlig hemfridszon/tomt.  

Beredning 
Nämnden bedömer att det särskilda fallet som angetts i ansökan är 
tillämpbart. Förrådet kommer att placeras mellan befintligt förråd och 
fritidshus.  

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

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

Tomtplatsen följer idag fastigheten och 1 265 m2 bedöms som en 
rimlig storlek på tomtplats. Tomtplatsen är redan inhägnad i norr, 
öster och söder men ej i väster, vilket den borde göras. Hela 
fastigheten upplevs som hävdad sedan tidigare som tomtplats även om 
inte hela fastigheten är anlagd gräsmatta. Närmast sjön finns enstaka 
träd. Sökanden äger inte mark ända ner till sjön utan en remsa på ca 3 
m (mot norr) och 16 m (i riktning mot söder) är idag en fri passage.  

NFS Au § 27 

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 hela fastigheten hävdas. Avgränsning av tomtplats 
ska ske mot stranden.  

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 tas en 
timavgift ut för handläggningen av ärendet. Då handläggningen har 
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tagit 3 timmar kommer en avgift på 2 190 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 
och 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 § 45 Dnr 2015/179.NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens samt anmälan för 
uppläggning av muddermassa 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget  

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2015-08-13 

Inspektion med tillhörande bilder, 2015-08-13 

Redogörelse 
Sökanden har 2015-08-13 ansökt om strandskyddsdispens för 
muddring/rensning av gungfly och uppläggning av muddermassor på 
fastigheten nere vid sjön Några träd behöver tas ner intill strandkanten 
för att få plats med grävmaskinen samt massorna som ska läggas upp. 
Sökanden har varit i kontakt med Länsstyrelsen och kommer anmäla 
vattenverksamhet. Sökanden är informerad om att tillstånd krävs från 
Länsstyrelsen innan åtgärder får vidtas. Syftet med muddringen är att 
sökandens båt går i sjöbottnen samt är det så igenväxt att det inte går 
att vända båten inne vid strandkanten.  

Åtgärden är planerad vid sjön. Aktuell sjö har strandskydd på 100 
meter upp på land och 100 m ut i sjön. 

Muddringen kommer att ske inom sökandens fastighet. Växtmaterialet 
som ska muddras bort består av vitmossa, bredkaveldun, pors, tuvull 
samt har mindre träd av björk kommit ut på myren. Området som 
berörs är ca 200 m2 och max 1 m djup. Muddringen sker inom ett 
område som från strandkanten är ca 20 m ut och ca 10 m brett. 
Området kan bli lite större samt mindre vilket beror på hur långt ut 
grävmaskinen kommer. Massorna består av mycket vatten och 
kommer när de läggs upp vara ca 70- 100 m3. Sökanden tänker sig att 
sprida ut massorna jämnt längs med land, en 10 m lång sträcka i direkt 
anslutning till strandkanten. Vattnet är vid högflöde ca 30 cm längre 
upp än vid normaltillstånd. Vatten kan därför vid högflöde på hösten 
eller våren att ha en utlakningseffekt på muddermassorna. Sökanden 
anger att det är möjligt att lägga upp massorna ca 5 m bort från 
vattenlinjen, mer in mot skogen. Vid den platsen når inte vattnet från 
sjön upp vid högflöden. Massorna som består främst av rotklumpar 
och dy kommer troligen att ha förmultnat inom ett år.   
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För att kunna komma intill med grävmaskinen behöver ett fåtal träd 
tas ner, ca 5-8 st. Det växer björk, tall, asp och gran längs med sjön. 
Grävmaskinen är tät och sökanden kommer att införskaffa utrustning 
med länsar och absol om något spill/olycka uppstår.  

Sjön sänktes på 1930-talet för att lämna plats åt odlingsmark. Det är 
främst produktionsskog i närheten av sjön. Sjön kalkas i dagsläget 
genom tillflöden (kalkdoserare i namn borttaget och namn borttaget) 
där målet också är sjön, vilken ligger nordöst om sjön. Det finns fisk i 
sjön bl.a. gädda och abborre. Sjön kalkas i dagsläget med totalt 95 
ton/år. Motivet för kalkningen är mört. Innan kalkstart var pH 5,2 och 
nu är det 5,9 (november 2014). Det finns ett rikt fågelliv på platsen. 
Det finns änder, svanar, gäss och tranor bl.a. Inga bon finns på den 
ytan som ska muddras. Tvärsöver sjön finns mycket and-bon och ca 
100 m bort finns ett tran-par som återkommer varje år som har ett bo.  

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. 

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

Området ingår i Naturvårdsprogrammet klass 2 (mycket höga 
naturvärden) på grund av att sjön har mycket stora biologiska och 
landskapsmässiga värden. Värdena kan bevaras, om stora 
naturvårdshänsyn visas vid skogsbruk i omgivningen och ytterligare 
vattenbortledning inte sker.  

Området ligger inom riksintresse för Mörrumsån avrinningsområde.  

Platsen besöktes 2015-08-13. Sökanden har en båt som han drar upp 
på land (det finns ingen brygga). Det är en smal kanal med öppet 
vatten där sökanden drar in sin båt. Det går inte att vända båten då 
gungflyet är i vägen. Sökanden nyttjar sjön för fiske samt rekreation. 
Sist sjön muddrades var någon gång på 70-talet enligt sökanden. Då 
muddrades den kanalen som de använder till båten upp. Kanalen växer 
alltjämt igen.  De badar inte i sjön då den är så väldigt rik på humus 
och man blir så brun. Sjökanten ligger > 500 m från sökandens 
bostadshus. Det finns en fri passage för allmänheten som inte kommer 
att förändras.  

Muddermassorna kommer att läggas upp jämnt på land. Enligt 
Miljöprövningsförordningen (2013:251) är det anmälningsplikt C och 
verksamhetsskod 90.280 för uppläggning av  
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1. Högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken endast är ringa, 
eller 
2. Inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.  

Beredning 
Nämnden bedömer att det särskilda fallet som angetts i ansökan är 
tillämpbart. ”Området behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför 
området”. Trädfällning och muddring är avsett just för de platserna 
och kan inte göras utanför området.  

Åtgärden innebär ingen tomtplatsavgränsning då bostadshuset ligger > 
500 m bort.  

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

Nämnden bedömer att det är ok att ta ner 5-8 träd. Bedömningen för 
djur- och växtliv är att omfattningen är relativt liten och därmed inte 
bedöms ha någon större påverkan på djur- och växtlivet. Allmänhetens 
tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. Muddringen bedöms inte 
heller inte ha någon påverkan på allmänhetens tillträde. Nämnden 
bedömer att risken för skada på miljön (växt-och djurliv) är liten om 
sökanden genomför den tänkta vattenverksamheten (muddringen) 
enligt de villkor som Länsstyrelsen kommer att besluta om samt följer 
försiktighetsmåtten i detta beslut.  

Om det finns risk för att mark eller vatten förorenas eller att det redan 
skett, bör lämpliga åtgärder vidtas snarast möjligt och FSP Bygg & 
Miljö kontaktas. Lämplig skyddsutrustning bör därför finnas med på 
platsen.  

NFS Au § 28 

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”.  

För muddringen gäller följande försiktighetsmått: 
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1. Muddringen ska följa Länsstyrelsens beslut vad gäller 
vattenverksamhet.  

2. Uppläggning av muddermassor ska spridas ut jämnt. 
Muddermassorna får inte läggas på sådant sätt att det väsentligt 
förändrar naturmiljöns utformning. Muddermassorna får inte 
läggas i direkt anslutning till sjön utan ska läggas upp minst 2 m 
ifrån. 

3. Utrustning med länsar och absol ska finnas med vid arbetet.   
4. Vid förorening eller risk av förorening av mark eller vatten ska 

FSP Bygg & Miljö kontaktas och lämpliga åtgärder vidtas.  

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige tas en timavgift ut för 
handläggningen av ärendet. Då handläggningen har tagit 3 timmar 
kommer en avgift på 2 190 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 
och 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 § 46 Dnr 2015/172.NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens – VA-ledning 

Plats 
Silkesnäs 1:2, 1:17, 1:28, 1:33, 1:2 samt Sundet 1:2  

Sökande 
Ulf Carlsson, Alvesta kommun, FSP Teknik  

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2015-07-07 

Rapport upprättad av WSP, 2015-07-07 

Planbeskrivning – Detaljplan för Silkesnäs 1:2 m.fl., 2015-07-07 

Redogörelse 
Sökanden har 2015-08-13 ansökt om strandskyddsdispens för en 
kabelnedläggning gällande en VA-ledning i sjön Åsnen mellan Torne 
och Silkesnäs. Ledningen ansluter till befintligt VA-nät i Torne. 

Ett nytt bostadsområde är planerat på Silkesnäs. Befintliga bostäder 
kommer att erbjudas möjlighet att koppla på sina enskilda avlopp till 
det planerade spillvattennätet samt att ansluta till kommunalt 
dricksvatten. Delar av dragningen läggs i en ny gång- och cykelstig 
parallellt med befintlig länsväg. Från vägen dras ledningarna över till 
västra sidan av näset och förläggs i sjön för att åter gå på land i Torne 
där den ansluter till det befintliga ledningsnätet. I strandkanten 
kommer grävning att ske för att få ner VA-ledningarna till ett djup på 
ca 1-1,5 m. Vid Silkesnäs handlar det om ca 10 meter ut i sjön medan 
det på Tornesidan rör sig om endast ett par meter ut i sjön. Ledningens 
längd i sjön är ca 800 meter. Tyngder kommer att förankra ledningen.  
I anslutning till ledningarna kommer det att bli förbud för ankring för 
att inte skada ledningarna. En anmälan är inskickad till Länsstyrelsen 
gällande vattenverksamhet.  

Pumpstationen kommer vara ansluten till ett övervakningssystem där 
man kommer att kunna notera eventuella läckage.  

Platsen där åtgärden är planerad är vid sjön Åsnen. Aktuell sjö har 
strandskydd på 200 meter. Åsnenområdet ligger inom riksintresset för 
det rörliga friluftslivet, naturvård och kulturminnesvård enligt 4 kap. 2 
§ och 3 kap 6 § Miljöbalken. Bestämmelserna i 4 kap 1 och 2 §§ 
Miljöbalken syftar för hela Åsnen-Mien området till skydd mot 
exploateringsföretag som genom sin landkapspåverkan försämrar 
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områdets natur- och kulturvärden och värde för turism och friluftsliv.  
Området ligger inom riksintresse för Mörrumsån avrinningsområde.  

 

Torne/Silkesnäs är utpekat i LIS-planen och reglerat med detaljplan. 
Syftet med utpekandet är att dels skapa förutsättningar för ny 
bebyggelse i attraktivt, strandnära läge och dels stärka Tornes roll för 
friluftlivet i området. 

Området ingår även i Naturvårdsprogrammet klass 1 på grund av 
landskapsmässiga och biologiska, geologiska värden och för 
friluftslivet. På Silkesnäs finns en rad nyckelbiotoper med ett stort 
inslag av senvuxna träd. Inga fornminnen finns registrerade.   

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. 
Den sökanden har som särskilt skäl angett att:  
”Området behöver tas i anspråk för att tillgogose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området”.   

”Området ligger inom landsbygdsutveckling i strandnära läge då det 
bidrar till utveckling av landsbygden”.   

Beredning 
Nämnden bedömer att de särskilda skäl som angetts i ansökan är 
tillämpbara. ”Området behöver tas i anspråk för att tillgogose ett 
angeläget intresse som inte kan tillgodoses utanför området”.   

”Området ligger inom landsbygdsutveckling i strandnära läge då det 
bidrar till utveckling av landsbygden”.  

Åtgärden innebär ingen tomtplatsavgränsning.   

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

Bedömningen för djur- och växtliv är att påverkan är acceptabel. 
Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag.  

Exploateringen ska ta hänsyn till de regleringar som är gjorda i 
detaljplanen för området. Med beaktande av dessas natur- och 
kulturvärden är ingreppet förenligt med riksintressena.  

Nämnden bedömer att risken för skada på miljön (växt-och djurliv) är 
liten om sökanden genomför den tänkta vattenverksamheten 
(nedgrävning av kabel genom sjön) enligt de villkor som 
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Länsstyrelsen kommer att besluta om samt följer försiktighetsmåtten i 
detta beslut.  

Om det finns risk för att mark eller vatten förorenas eller att det redan 
skett, bör lämpliga åtgärder vidtas snarast möjligt och FSP Bygg & 
Miljö kontaktas. Lämplig skyddsutrustning bör därför finnas med på 
platsen vid grävning. Innan ledningen tas i drift bör rutiner gällande 
läckage och tillsyn av kabeln tas fram.  

Efter nedläggning av ledningarna kommer marken att återställas. Både 
människor och djur kan även vid föreslagen ledningsdragning 
fortfarande erhålla fri passage till och från strandkanten. 
Strandskyddets syfte motverkas inte och dispens kan ges.  

NFS Au § 29 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att överlämna ärendet till 
Nämnden för Myndighetsutövning för beslut.  

Protokollet ska skickas till 
Ulf Carlsson, Alvesta kommun, FSP Teknik  

Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö 
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NFS § 47 Dnr 2015/184 .NFS 

Begäran om ändring av detaljplan  

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Redogörelse 
Mellan Namn borttaget och Alvesta kommun har en avsiktsförklaring 
upprättats beträffande Namn borttaget framtida sträckning. Under 
förutsättning att kommunen kan förvärva mark av Namn borttaget 
prövas möjligheten att flytta Namn borttaget längre österut enligt 
bifogad kartskiss. 

Beredning 
NFS Au §30  

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ett förslag till detaljplan 
kan upprättas och samrådas. 

Protokollet ska skickas till 
Magnus Wigren 
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NFS § 48 Dnr 2015/181. NFS 

Begäran om upprättande av ny detaljplan  

Plats 
Del av Moheda-Ryd 5:122 

Sökande 
FSP/Mark Roger Wilsborn 

Redogörelse 
Intresse och förfrågningar att få bebygga ett markområde på del av 
Moheda-Ryd 5:122 har inkommit till markenheten. 

Tekniska enheten har projekterat och ska bygga ut vatten och 
avloppledningar till fastigheten väster om vägen. De kommer då även 
att dimensionera ledningarna för en utbyggnad av 5 till 6 byggnader 
öster om vägen. se bifogad kartskiss. 

För att möjliggöra bebyggelse inom markområdet enligt bifogad 
kartskiss krävs att en ny detaljplan upprättas. 

Beredning 
NFS Au §31 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ett förslag till detaljplan 
kan upprättas och samrådas. 

Protokollet ska skickas till 
Roger Wilsborn 
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NFS § 50   Dnr 2015/16.  

MEDDELANDE 

Redogörelse 
Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande 
till handlingarna: 

a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2015-06-03– 2015-08-24 
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NFS § 51 Dnr 2015/17 NFS 

Information och diskussionsärende 
• Mötet började kl 13,00 med rundvandring på brandstationen 

och information om verksamheten. 

• Bertil Sandberg och Ulf Carlsson informerade om ledningsnätet i 
Alvesta kommun.   

• Bo Blomkvist informerade om P-automater på parkeringen vid 
sjöparken 

• Information om sjölyckan 

• Tf. förvaltningschef Magnus Wigren informerade om  
verksamheten. 

• Ordförande Anita Lindstedt informerar om att invigning  
av solcellersanläggningen på kommunhuset ska invigas  
23 september kl 14,00. 
Alla är välkomna.  
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