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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2014-06-17 kl. 9.00- 12.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 42-55 

 
 
Beslutande 

 

 

Matz Athley (M), ordf. 

 

 

 
 Tomas Öhling (M)  
 Bengt-Olof Söderström (FP)  
 Suzanne Karlsson (M)  
 Lars-Olof Petersson (S)  
 Håkan Kuparinen (S)  
 Anna-Karin Bjuvsjö Johansson (S)  
 Bengt Gustavsson (S)  
 Kent Andersson (C)  
 Lars-Erik Gustavsson (C)  
 Solveig Nilsson (AA)  
 Jan Johansson (AA)  
 Jan Franzén (AA)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Ulf Arvidsson § 42-55 

Magnus Wigren § 42, 55 

Ulf Carlsson § 43-48 

Bertil Sandberg § 49,55 

Jan-Åke Nygren § 53,55 

Susanne Johansson § 50-52 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-06-23.   

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Matz Athley (M)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Lars- Olof Petersson (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 

Sammanträdesdatum 2014-06-17  

Anslaget under tiden 2014-06-23 -2014-07-14  

Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NFS § 42 Dnr 213/193 

Antagande av detaljplan 

Plats 

Del av kv. Vävaren 4 i Alvesta tätort 

Sökande 

Alvesta Energi AB, Blädingevägen 22, 342 80 Alvesta 

Beslutsunderlag 

Planförslag, upprättat 2014-05-28  

Särskilt utlåtande, 2014-05-28 

Redogörelse 

Ett förslag till detaljplan för del av kv. Vävaren 4 har upprättats. Syftet 

med planen är att ge Alvesta Energi AB möjligheter att uppföra en 

tryckhöjningsstation med reservpanna för att kunna säkra 

fjärrvärmeleveransen till östra delen av Alvesta tätort. 

Planen har varit föremål för samråd i ett enkelt planförfarande. Under 

samrådet har synpunkter inkommit bl.a. avseende förorenad mark som 

finns inom planområdet. Detta har lett till mindre komplettering och 

förtydliganden i planhandlingarna. 

Bedömning 

De gjorda ändringarna i planförslaget bedöms som små och bedöms 

inte vara av intresse för allmänheten.  

Förvaltningen för samhällsplanering bedömer att detaljplanen kan gå 

vidare till antagande. 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att anta detaljplanen för del 

av kv. Vävaren 4, upprättad 2014-05-28, enligt PBL 5 kap 27 § samt 

att detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Protokollet ska skickas till 

Alvesta Energi 
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NFS § 43 Dnr 2014/142 

Fastställande av lokal trafikföreskrift T 188:14 

Redogörelse 

Från den 19 juni 2014 till den 7 juli 2014 finns ett tillfälligt beslut om 

15 m lastplats längs Torggatan i Alvesta. Platsen är till för 

varutransporter.  

Det aktuella beslutet förändrar inte nuvarande situation utan gör 

endast det tillfälliga beslutet permanent. 

Beslutet lyder: 

På Torggatan, Alvesta, från en punkt ca 18 meter väster om 

korsningen Storgatan/Torggatan till en punkt ca 15 meter västerut, får 

fordon inte stannas eller parkeras vardagar mellan klockan 06:00-

09:00. Förbudet gäller inte varutransporter. 

Beredning 

NFS AU §38 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering besluta att permanenta beslut T 

188:14 

Protokollet ska skickas till 

Kerstin Björknert 
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NFS § 44 Dnr 2014/142 

Fastställande av lokal trafikföreskrift T 187:14 

Redogörelse 

Från den 19 juni 2014 till den 7 juli 2014 finns ett tillfälligt beslut om 

tillåten parkering om fem minuter i anslutning till stationen längs 

Järnvägsgatan. Parkeringen är avsedd för av- och pålastning av 

resande med tåg och buss.   

Det aktuella beslutet förändrar inte nuvarande situation utan gör 

endast det tillfälliga beslutet permanent. 

Beslutet lyder: 

På Järnvägsgatan, Alvesta, från korsningen Centralplan/Järnvägsgatan 

till 56 meter österut från korsningen Centralplan/Järnvägsgatan, får 

fordon parkeras under högst 5 min i följd. 

Beredning 

NFS AU § 39 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att permanenta beslut T 

187:14 

Protokollet ska skickas till 

Kerstin Björknert 
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NFS § 45 Dnr 2014/142 

Fastställande av lokal trafikföreskrift T 186:14 

Redogörelse 

Från den 11 juni 2014 till den 7 juli 2014 finns ett tillfälligt beslut om 

hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Tingsgatan vid förskolan 

Lekbacken. Enligt kommunstyrelsebeslut Ks § 69 nr 112/98 ska 30 

km/tim gälla utanför skolor och förskolor. Av den anledningen bör det 

tillfälliga beslutet permanentas. 

Beslutet lyder: 

På Tingsgatan, Alvesta, från korsningen Hjortsbergavägen/Tingsgatan 

till ca 84 meter söder om korsningen Gästgivaregatan/ Tingsgatan, får 

fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/tim. Förbudet gäller 

vardagar mellan kl. 07:00-17:00. 

Beredning 

NFS AU § 40 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att permanenta beslut T 

186:14 

Protokollet ska skickas till 

Kerstin Björknert 
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NFS § 46 Dnr 2014/142 

Fastställande av lokal trafikföreskrift T 185:14 

Redogörelse 

Från den 11 juni 2014 till den 7 juli 2014 finns ett tillfälligt beslut om 

hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Gästgivaregatan i Alvesta vid 

förskolan Lekbacken. Enligt kommunstyrelsebeslut Ks § 69 nr 112/98 

ska 30 km/tim gälla utanför skolor och förskolor. Av den anledningen 

bör det tillfälliga beslutet permanentas. 

Beslutet lyder: 

På Gästgivaregatan, Alvesta, delen från korsningen 

Gästgivaregatan/Tingsgatan och till ca 40 meter österut på 

Gästgivaregatan, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 

km/tim. Förbudet gäller vardagar mellan kl. 07:00-17:00. 

Beredning 

NFS AU §41  

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att permanenta beslut T 

185:14 

Protokollet ska skickas till 

Kerstin Björknert 
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NFS § 47 Dnr 2014/142 

Fastställande av lokal trafikföreskrift T 238:13 

Redogörelse 

Från den 25 januari 2014 till den 25 juni 2014 finns ett tillfälligt beslut 

om hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Torpvägen i Vislanda vid 

förskolan Tallbacken. Enligt kommunstyrelsebeslut Ks § 69 nr 112/98 

ska 30 km/tim gälla utanför skolor och förskolor. Av den anledningen 

bör det tillfälliga beslutet permanentas. 

Beslutet lyder: 

På Torpvägen Vislanda, hela gatan, får fordon inte föras med högre 

hastighet än 30 km/tim. Förbudet gäller vardagar mellan kl. 07:00-

17:00. 

Beredning 

NFS AU § 42 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att permanenta beslut T 

238:13 

Protokollet ska skickas till 

Kerstin Björknert 
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NFS § 48 Dnr 2014/142 

Fastställande av lokal trafikföreskrift T 239:13 

Redogörelse 

Från den 25 januari 2014 till den 25 juni 2014 finns ett tillfälligt beslut 

om hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Östra Esplanaden i 

Vislanda vid förskolan Tallbacken. Enligt kommunstyrelsebeslut Ks § 

69 nr 112/98 ska 30 km/tim gälla utanför skolor och förskolor. Av den 

anledningen bör det tillfälliga beslutet permanentas. 

Beslutet lyder: 

På Östra Esplanaden, Vislanda, delen Husebyvägen och norrut, får 

fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/tim. Förbudet gäller 

vardagar mellan kl. 07:00-17:00. 

Beredning 

NFS AU § 43 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att permanenta beslut T 

239:13 

Protokollet ska skickas till 

Kerstin Björknert 
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NFS § 49 Dnr 2011/243 

Fastställande av Va-taxa för 2015 

Beslutsunderlag 

Gällande Va-taxa 2014 daterad 2011-10-25 

Bilaga D: Framtida VA-avgifter 

Redogörelse 

Nuvarande Va-taxa är antagen av kommunfullmäktige 2010-12-16 

§ 147. Enligt Va-taxan § 10 samt § 22 skall Nämnden för 

samhällsplanering årligen reglera avgiftsbeloppen i taxan vid 

årsskiftet enligt förändringen i konsumentprisindex, KPI. 

Nu gällande taxa, från 2012-01-01, är beräknat utifrån indextal 311,23 

(2011-08). Avgifterna som reglerades är avgifter omnämnda i §§ 5-6, 

§§ 14-15 samt § 18 i Va-taxan.  

Under 2012, 2013 och 2014 gjordes ingen indexreglering av 

avgiftsbeloppen, då förändringen av KPI ansågs vara för liten för att 

regleras. Justering till följd av indexförändringen beslutades kunna 

anstå till kommande år. 

Senaste publicerade indextal är 313,89 (2014-04), vilket medför en 

ökning av Va-taxan med 0,85 % sedan senaste justeringen 2011. 

För närvarande pågår ett arbete med en övergripande Va-plan för  

Alvesta kommun. Arbetsgruppens samlade bedömning är att denna 

Va-plan kommer att generera ökade kostnader för VA-kollektivet.  

I VA-planens bilaga D – Framtida VA-avgifter behandlas både 

framtida investerings- och driftkostnader. Där framgår att behovet av 

en ökad investeringstakt är nödvändig. Förslaget är en årlig 

investeringsnivå om cirka 14 mkr per år under de närmaste tio åren. 

Detta motsvarar en taxehöjning om 2,8 % om året utöver KPI. 

För att klara av det ökade investeringsbehovet krävs en resursökning 

vilken genererar en ökad driftkostnad om cirka 2 %. 

Under året höjer Växjö kommun avgiften med cirka en halv miljon kr 

för leverans av renvatten till Alvesta. Detta motsvarar cirka 1,5 % av 

den totala driftkostnaden. 

Sammantaget genererar ovan beskrivna kostnadsökningar ett behov av 

en taxehöjning om drygt 4 %. Med utgångspunkt från bilaga D i VA-

planen behövs en årlig höjning med 2,8 % under flera år för att klara 

av det planerade investeringsbehovet. FSP anser att Va-taxan för 2015 

bör höjas med 0,85 % (indexreglering utifrån basmånad 2014-14) 

samt 2,8 % på grund av det ökade investeringsbehovet, totalt 3,65 %.  
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Yrkanden 

Kent Andersson (c) yrkar bifall till arbetsutskottetsförslag. 

Beredning 

NFS AU § 44 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att indexreglera taxan vilket 

innebär en höjning om 0,85 % från 2015-01-01. Där utöver föreslå KF 

att höja taxan med 2,8 %, från 1 januari – 31 december 2015 

Protokollet ska skickas till 

Bertil Sandberg 

Kommunstyrelsen 
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NFS § 50 Dnr 2012/177 NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens  

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen  

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Besök, 2011-08-25 

Ansökan om strandskyddsdispens, 2014-04-24 

Besök, 2014-05-07 

Kommunikation - telefonsamtal, 2014-05-23, 2014-05-27, 2014-05-28 

Redogörelse 

Sökanden kontaktade FSP Bygg & Miljö redan 2011 för att diskutera 

sina planer. Området vid fastighetsbeteckning bortagen kom därför 

med i LIS-planen (Landsbygdsutveckling I Strandnära läge). 2014-04-

24 kom en ansökan om strandskyddsdipens in.  

Sökanden vill anlägga: 5 övernattningsstugor på ca 40 – 80 m
2
, 

tillfartsväg, ett båthus, 5 bryggor, bredda en befintlig iläggningsplats 

för båt samt utföra röjning för att underlätta att ta sig till bryggorna. 

Syftet är att bedriva fiske- och naturturism. Dusch, vatten och avlopp 

ska dras in till stugorna. Kontakt ska tas med Länsstyrelsen för att 

diskutera om åtgärderna kräver anmälan för vattenverksamhet. 

Stugorna är tänkta att placeras ca 30 m i sydlig riktning och 16 m i 

västlig riktning från strandkanten. Till- och utfartsväg planeras från 

befintlig grusväg norr om tänkt placering. Fri passage mot stranden 

lämnas på 20 m.  

Avloppet planeras med gemensam infiltrationsanläggning. Det finns 

två olika lösningar på frågan som får utredas i ett senare skede. En 

lösning i skogen, intill tillfartsvägen, och en uppe vid befintligt 

avlopp. FSP Bygg & Miljö bedömer att avloppsfrågan går att lösa. 

Båtshuset kommer läggas intill befintlig pir. Storlek blir ca 5 x 6 m, ca 

30 m
2
. Två båtar ska få plats i båtshuset. Båtshuset är tänkt till 

uthyrning. Tre träd kommer att behöva tas ner.  

Den befintliga iläggningsplatsen för båt behöver breddas då den är för 

smal. Stenar och jord behöver tas bort ca 2 m för att en båt ska kunna 

läggas i utan problem.  
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Sökanden vill anlägga fem bryggor med storleken 6 – 8 m långa och 

1,5 m breda. Bryggan ute vid holmen är tänkt som badbrygga och 

kommer förankras direkt i berget/stenen och ligger ute året om. 

Övriga fyra bryggor är tänkta att användas som båt/kanotbryggor samt 

att människor ska komma närmare vattnet. En brygga ska läggas 

utmed den befintliga piren och en bit utanför. En viss röjning för att 

anlägga bryggorna behöver göras. 

FSP Bygg & Miljö kontaktade de sökanden 2014-05-23 och fick en 

rangordning på i vilken ordning bryggorna är viktigast.  

Fastighetsbeteckning borttagen ligger intill Åsnens östra sida. Sjön 

Åsnens strandskydd är utökat till 200 m. Fastigheten ligger i direkt 

anslutning till ett naturreservat (även Natura 2000-område) som utgörs 

av en stor bokskog och som är ett av kärnområdena i den planerade 

nationalparken. Hela sjön Åsnen är klassat som riksintresseområde för 

naturvården samt utpekat som klass 1 i länets naturvårdsprogram. 

Åsnenområdet är också riksintresse för friluftslivet. 

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 tre särskilda skäl: 

 Området har redan tagit 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 genomföras utanför 

området.  

 Inom område för strandnära läge – bidrar till utvecklingen av 

landsbygden.  

Området ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 

Miljöbalken 3 kap 6 § och 4 kap 1-2§. Enligt 4 kap 1 § miljöbalken får 

exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön få komma tillstånd 

endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar natur- och 

kulturvärden. Området ligger även inom riksintresse för naturvård.  

Området ingår även i Naturvårdsprogrammet klass 3 på grund av stora 

landskapsmässiga och biologiska värden. Bokskog, hagmarker med ek 

samt intressant lavflora och insektsfauna. Flera fågelarter däribland 

fiskgjuse, bivråk, skogsduva, kattuggla, mindre hackspett, stenknäck 

och mindre flugsnappare uppträder eller häckar. Området har särskilt 

stora biologiska värden som bäst bevaras om det lämnas till fri 

utveckling. I anslutning till gården finns en fornlämning.  

Inga rödlistade fåglar, småkryp eller svampar har noterats i området.  
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Bygg & Miljö besökte platsen 2014-05-07. Området utgörs av 

bokskog, med inslag av ek, alm, lind och lönn. Några askar har 

askottssjuka och kommer därför att tas ner.  

Beredning 

LIS-planen tar fasta på att området redan idag har många besökare och 

i och med bildandet av nationalparken kommer det troligen att öka. 

Genom etablering av övernattningsmöjligheter, bad- och båtbryggor 

m.m. kan området stärkas ytterligare som besöksmål, både i sig själv 

och som östlig angöringspunkt till reservat och nationalpark. Vidare 

säger LIS-planen att det är viktigt vid framtida exploatering ta stor 

hänsyn till naturvärdena i området, i synnerhet i anslutning till 

naturreservatet. Ny bebyggelse bör placeras i direkt anslutning till 

befintlig så att exploatering i anslutning till strandlinjen undviks. 

Alternativa placeringar av stugorna har diskuterats med sökanden, 

men det är inget alternativ utan de ser läget som avgöranden för 

tursitverksamheten. 

Vid prövning av bryggor ska hänsyn tas till hur behovet kan uppnås 

utanför området. Enligt sökanden är det mycket besökare i området. 

En del människor ska till intilliggande reservat men stannar på 

fastigheten då det är både lättillgängligt och naturskönt. Sökanden har 

angett att de vill anlägga 5 bryggor. En brygga är tänkt som badbrygga 

då det är så långgrunt och övriga är tänkta som båtbryggor. Nämnden 

anser att det kan vara grund för 5 bryggor då det troligen kommer att 

bli en ökad mängd folk i området.  

Nämnden bedömer att för att säkerställa fri passage måste stugorna 

flyttas upp närmare skogen. Då behöver en del träd (ädellövträd) tas 

ner. I handboken för strandskydd säger man att den fria passagen 

måste vara minst ett tiotal meter och enligt praxis innebär det minst 20 

m. Nämnden anser att den fria passagen bör vara minst 30 m. Då 

räknar man från tomtplatsavgränsningen. Bedömingen är att stugorna 

får en gemensam tomtplats och att tomtplatsen inte sträcker sig längre 

än 10 m ut från stugorna. Då får man också plats med lite utebord. För 

att möjliggöra fem stugor på platsen är bedömningen att de inte bör 

vara större än 40 m
2
. Avståndet mellan stugorna bör ligga minst på 8 

m (brandskyddssynpunkt). Den gemsamma ytan för stugorna med 

tomtplats blir då ca 2 400 m
2
. Ytan är beräknad som en kvadrat även 

om det är 3 stugor på en rad och två stugor på en rad.  

Enligt 12 kap 6 § miljöbalken; Kan en verksamhet eller en åtgärd som 

inte omfattas av tillstånds-eller anmälningsplikt enligt andra 

bestämmelser enligt denna balk komma att väsentligt ändra 

naturmiljön, ska anmälan för samråd göras hos den myndighet som 

utövar tillsynen. 
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Yrkanden 

Lars-Olof Petersson (s), Lars- Erik Gustafsson (c), Kent Andersson 

och Bengt Gustavsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ge sökanden dispens från 

bestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken, för att få bygga 5 bryggor, 

5 övernattningsstugor, tillfartsväg, båthus och för att bredda befintlig 

iläggningsplats för båt.  

Som särskilt skäl anges att området behövs för en anläggning som för 

sin funktion måste ligga vid vattnet och att området behövs för att 

utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte 

genomföras utanför området samt att området är inom område för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge.  

Tomtplatsen som får hävdas sträcker sig 10 m ut från stugorna. 

Tomtplatsen får vara max 2 400 m
2
. Tomtplatsen ska tydligt avgränsas 

mot strandskyddat område enligt bifogad situationsplan. Fri passage 

till stranden ska vara minst 30 m. 

Sökanden ska inför byggandet (anläggandet) av tillfartsvägen kontakta 

Nämnden för Myndighetsutövning. 

Bygglov och ansökan om enskild avloppsanläggning ska sökas separat 

hos Nämnden för Myndighetsutövning.  

Enligt taxa antagen av Nämnden för Samhällsplanering 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. 

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.  

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 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö 
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NFS § 51 Dnr 2014/133. NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2014-05-07 

Besök på platsen, bilder daterade 2014-05-27 

Redogörelse 

Ansökan om strandskyddsdispens för att bygga en friggebod på max 

15 m
2
 på fastigheten Fastighetsbeteckning borttagen. Friggeboden 

kommer ligga minst 4,5 m från tomtgränsen och därmed som längst 9 

meter från huvudbyggnaden. Avståndet till strandkanten är ca 35 m. 

Fastighetens storlek uppgår till ca 1 600 m
2
 och hela fastigheten är 

hävdad sedan tidigare. Friggeboden kommer rymma en toalett och en 

dusch som ska kopplas in på befintligt avlopp.  

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 skälet att området redan har tagits i anspråk på ett sätt 

som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 

Beredning 

I handboken 2009:4, strandskydd – en vägledning för planering och 

prövning finns undantag från dispensplikten. Det gäller då 

komplementbyggnader som förläggs inom 15 m från huvudbyggnaden 

och minst 25 m från stranden. Om en fastighet har fler än en 

huvudbyggnad gäller begränsningarna för varje huvudbyggnad. Då det 

redan finns en större komplementbyggnad på plats så krävs dispens.  

Nämnden bedömer att det särskilda skälet som angetts är tillämpbart.  

Särskilt skäl för att meddela dispens är att djur- och växtliv inte 

påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång tills 

strandområden inte försämras. Tomtplatsen är hävdad sedan tidigare 

och hela fastigheten är ianspråktagen. Allmänhetens tillträde blir 

därmed oförändrad jämfört med idag.  
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Påverkan på växt- och djurliv blir minimal då åtgärden är inom den 

hävdade tomtplatsen.  

Nämnden bedömer att dispens kan beviljas för sökta åtgärder. 

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 redan har tagits i anspråk på ett 

sätt som saknar betydelse för strandskyddets syfte.  

Som tomtplats får hela fastigheten hävdas. 

Enligt taxa antagen av Nämnden för Samhällsplanering tas en 

timavgift ut för handläggningen av ärendet. Då handläggningen har 

tagit 1 timme kommer en avgift på 730 kr att tas ut. Denna avgift 

kommer på separat faktura senare. 

 

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.  

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 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö 
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NFS § 52 Dnr 2014/105. NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan med tillhörande handlingar, 2014-05-06 

Bilder, 2014-05-27 

Redogörelse 

En ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av ett stolphus 

samt muddring på fastigheten vid Nedre Nävsjön har inkommit. Av 

ansökan med tillhörande ritningar och karta framgår att man vill 

bygga ett mindre, enkelt stolphus. Stolphuset kommer att vara max 2 

m över marknivå med en plattform på max 5 x5 m med ett mindre rum 

i mitten. Tanken är att 2 personer ska kunna sova över (samt barn) för 

att i tidig gryning och natt kunna studera djurlivet. Gäster ska även 

kunna studera djuren under dygnets mörka timmar. Området är relativt 

djurrikt, och en del av Åsnens mer allmänt förekommande fåglar 

häckar här. Älg, rådjur och vildsvin rör sig relativt frekvent i området.  

Den yttre delen av stolphuset, plattformen, kommer också var 

tillgänglig för allmänheten när inte huset inte är upptaget av 

övernattande gäster. Uthyrningen är tänkt kväll/natt/morgon. Det finns 

inget definierat klockslag, men det är inte tänkt att någon ska bo där 

dagtid. En vändbar skylt vid piren ska visa när det är upptaget eller 

inte. Allmänheten kommer ändå kunna gå sin promenad på 

intilliggande skogsväg. Gästerna kommer ha tillgång till gästhus 

toalett, tvätt och kök. Eventuellt kommer en torrtoalett installeras i 

stolphuset.  

Sedan tidigare har fastighetsägaren öppnat upp området genom en 

skogsväg. Sumpskogen vid namn borttaget är därmed mer tillgängligt. 

En pir vid sjön beviljades dispens för två år sedan (2012-10-23 NFS § 

65). Piren är ca 35 m lång. Stolphuset kommer att läggas i slutet av 

piren. Kontakt har tagits med Länsstyrelsen för att diskutera 

vattenverksamheten (muddring mm). Innan åtgärder får vidtas måste 

tillstånd för vattenverksamhet erhållas om så krävs innan man kan 

börja muddra m.m.  

Nedre Nävsjön har strandskydd på 100 m. 
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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 tre särskilda skäl:  

 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  

 Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 

utvidgningen kan inte genomföras utanför området. 

Sökanden har även angett att området ligger inom område för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Enligt LIS-planen 

(antagen av KF 2013-06-18, § 81) ingår namn borttaget tätort intill 

Åsnens strand, men inte området vid Nävsjön. Det är ca 750 – 800 

meter från Nävsjön till gränsen för LIS-området. I LIS-planen nämner 

man möjligheten att etablera nya anläggningar kopplade till friluftsliv 

och rekreation. Det skulle stärka namn borttaget roll som baspunkt för 

turismen och friluftslivet och dess roll som angöringspunkt till den 

kommande nationalparken. LIS-planen tar även fasta på LIS utanför 

utpekade områden. Åtgärder i strandnära läge som har koppling till 

dessa mål ska därför kunna prövas som LIS även om det inte är inom 

ett utpekat LIS-område. 

Området ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 

Miljöbalken 4 kap 2§.  

Området ingår även i Naturvårdsprogrammet klass 3 på grund av stora 

landskapsmässiga, geovetenskapliga och biologiska värden, som 

främst är kopplade till jordbruket och lövskogen i området. Aktuell 

plats ingår i ett område som är utmärkt som sumpskog enligt 

skogsstyrelsens inventeringar. Sumpskogen har enligt skogsstyrelsen 

naturvärdesklass 4, vilket är den lägsta klassningen och innebär att 

området är starkt påverkat av ingrepp. 

Inga rödlistade fåglar, småkryp eller svampar har noterats i området.  

Bygg & Miljö besökte platsen 2014-05-27. Området utgörs av ung 

sumpskog med övervägande glasbjörk, men även al, asp och gran. 

Utmed stranden finns relativt mycket död ved. Området har öppnats 

upp mot sjön och sökanden säger att människor som bor i namn 

borttaget ofta tar sin kvällspromenad här. Tidigare har området varit 

näst intill otillgängligt.  
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Stolphuset kommer att var uthyrt i perioder och då kan inte 

allmänheten utnyttja huset. Allmänheten kan gå på intilliggande 

skogsväg och ut på piren.  

Beredning 

Nämnden bedömer att dispens inte kan beviljas för sökta åtgärder.  

Nämnden bedömer att allmänhetens tillgång till strandområdet 

försämras då stolphuset inte kommer att vara tillgängligt för 

allmänheten då det är uthyrt. Upplevelsen för allmänheten är att det 

blir för privat.  

Yrkanden 

Lars-Olof Petersson (s) yrkar bifall till ansökan för att åtgärden bidrar 

till att utveckla bygden och som en del i att få nytta med den blivande 

nationalparken. Åtgärden bör prövas av dessa skäl. 

Lars –Erik Gustafsson (c) och Kent Andersson (c) yrkar bifall till 

Lars-Olof Peterssons förslag.  

Ordförande Matz Athley (m), Suzanne Karlsson (m) och Jan Franzen 

(aa) yrkar att arbetsutskottets förslag ska beslutas.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra. Lyssnar och konstaterar att 

nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Votering begärd och ska verkställas. 

Propositionsordningen ställs så att ja röst innebär bifall till 

arbetsutskottets beslutsförslag och nej röst innebär bifall till Lars- 

Olof Peterssons (s) förslag. 

Resultat: 

Ja röst:7 st 

Nej röst: 6 st 

Ja röster: Matz Athley (m), Thomas Öhling (m), Bengt-Olof 

Söderström (fp), Suzanne Karlsson (m), Jan Johansson (aa), Jan 

Franzen (aa) och Solveig Nilsson (aa). 

Nej röst: Lars-Olof Petersson (s), Håkan Kuparinen (s), Anna-Karin 

Bjuvsjö Johansson (s), Bengt Gustavsson (s), Kent Andersson (c) och 

Lars- Erik Gustavsson (c). 

Ordförande finner att Nämnden för Samhällsplanering antar 

arbetsutskottets förslag.  
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Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att avslå sökandens dispens 

från bestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken, i enlighet med 

inkomna handlingar.  

Enligt taxa antagen av Nämnden för Samhällsplanering tas en 

timavgift ut för handläggningen av ärendet. Då handläggningen har 

tagit 2 timmar kommer en avgift på 1 460 kr att tas ut. Denna avgift 

kommer på separat faktura senare. 

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.  

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. 

Reservation 

Socialdemokraterna lämnar gruppreservation till beslutet. 

Centern lämnar gruppreservation till beslutet med följande text: 

Kommunen kunde bifallit ansökan till dispens för ansökta åtgärder 

som led till utvecklingen i området, enligt det landsbygdsprogram som 

finns i kommunen. Allmänhetens intresse till området kommer enligt 

vår uppfattning inte att begränsas. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 22(24) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NFS § 53 Dnr 2014/144 

Arbete på väg 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Arbete på väg 

Redogörelse 

Alvesta kommun saknar idag regler för hur arbeten på våra gator ska 

utmärkas. Trafikverket, tidigare Vägverket har haft regler kring detta 

sedan många år som vi ibland har hänvisat till men dessa regler är inte 

alltid applicerbara på kommunala gator. 

Vi har nu tillsammans med de övriga kommunerna i Kronobergs län 

tagit fram en gemensam handbok ”Arbete på väg” med regler som är 

mer anpassade till kommunala gator. Varje kommun har även några 

specifika bilagor i denna handbok för respektive kommun. 

Handboken innehåller även en avgift som ska användas där avvikelser 

från handboken påträffas. Gäller arbetsplatser där kommunen är 

huvudman för vägen.  

Beredning 

NFS AU § 43 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att handboken ”Arbete på 

väg” ska gälla för arbeten på all gatumark inom detaljplanelagt 

område och att förseslå Kommunfullmäktige att anta avgiftsuttaget där 

avvikelser från handboken påträffas. Gäller arbetsplatser där 

kommunen är huvudman för vägen. Taxan ska tillämpas från 2016-07-

01 efter en prövotid på 2 år. 

Förvaltningen för Samhällsplanering ska löpande uppdatera och hålla 

denna handbok aktuell. 

Protokollet ska skickas till 

Ulf Carlsson 

Kommunstyrelsen 
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NFS § 54   Dnr 2014/ 26  

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande 
till handlingarna: 

a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2014-04-29 – 2014-06-09 
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NFS § 55 Dnr 2014/27 NFS 

Information och diskussionsärende 

Följande arbeten kommer att påbörjas under 2014: 

 Rastplats Sjöatorp, Hjortsberga 

 Moheda –Ryd nytt VA för villa 

 Hemköpsrundellen, Alvesta 

 Västergårdsvägen, Hjortsberga 

 Åredavägen, Hjortsberga 

 Moheda G/C - väg  

 

 


