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Justeringsmännens sign 
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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2016-04-26 kl. 13.30- 17.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
§ 22-35 

 
 
Beslutande 

 
 
Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. 

 
 
 

 Bengt Gustavsson (S)  
 Jessica Madsen (S)  
 Hagart Valtersson (C) ordf.  
 Andreas Nilsson (C)  
 Per-Anders Nordahl (S) tjg ers  
 Matz Athley (M) 2e vice ordf.  
 Björn Tisjö (M) tjg ers  
 Jan Franzen (AA) tjg ers  
 Sten-Åke Karlsson (KD) Jäv § 28  
 Fredrik Johansson (SD) 

Dumitru Drugas (V) tjg ers § 28 
 

   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Nils–Gunnar Skoglund (C) 

Dumitru Drugas (VV) 
Magnus Wigren § 22-35 
Stefan Karlsson § 22-26,35 
Sofia Gustafsson § 22 
Patrik Karlsson § 23-26,35 
Karolina Bjers § 27 
Ulf Carlsson § 28-30 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-04-28.   

Sekreterare 
 

 
 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      
 Hagart Valtersson (C)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Jessika Madsen (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 
Sammanträdesdatum 2016-04-26  
Anslaget under tiden 2016-04-28    -2016-05-19  
Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 
Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NFS § 22 Dnr 2016/26 NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2016-01-29 

Platsbesök, 2016-02-09 

Situationsplan, planritning & fasadritning, 2016-03-02 

Redogörelse 
En ansökan om strandskyddsdispens för nytt fritidshus på fastigheten  
vid jön har inkommit. Av ansökan med tillhörande ritningar och 
situationsplan framgår att sökanden vill bygga ett nytt fritidshus på en 
plats där ett fritidshus tidigare stod men brann ned under hösten 2015. 
Det nya fritidshuset ska vara 55 m2 vilket är något större än det 
tidigare huset. 

Platsen där åtgärden är planerad vid sjön. Aktuell sjö har strandskydd 
på 100 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 2016-02-09. Fastighetens storlek 
är 2700 m2.  

Beredning 
Nämnden bedömer att det särskilda skäl som sökanden angett i 
ansökan är tillämpbart för den planerade åtgärden. Särskilt skäl för att 
meddela dispens är att ”Området har redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte”. 

En nedbrunnen byggnad ska ersättas med en i huvudsak likadan 
byggnad för samma ändamål.  
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En fri passage finns idag mellan tomtplats och strandkant. 
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. 

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

Tomtplatsen är idag ca 1000 m2 vilket bedöms som rimlig tomtplats. 
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat 
zon, eller hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. 

NFS AU § 21 

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

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 och 
2015-11-24 § 156 tas en timavgift ut för handläggningen av ärendet. 
Då handläggningen har tagit 3 timmar kommer en avgift på 2643 kr 
att tas ut. Denna avgift kommer på separat faktura senare. 

Information 
Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att 
överklaga. Ni uppmanas att avvakta utgången av tiden för 
överklagande innan åtgärden vidtas. Tiden 3 veckor räknas från den 
dag då ärendet inkommer till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar er 
resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när ett 
sådant besked erhållits, om det inte ändrar beslutet.  

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år 
eller inte har avslutats inom 5 år efter beslutsdatum. 

Överklagan 
Den som vill överklaga nämndens beslut ska göra det skriftligt till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, inom tre veckor från 
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den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur du överklagar, se 
bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttagna 
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NFS § 23 Dnr 2015/184. NFS 

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

Plats 
Alvesta 

Beslutsunderlag  
1. Plankarta 

2. Planbeskrivning 

3. Samrådsredogörelse 

Redogörelse 
Nämnden för samhällsplanering beslutade den 1 september 2015 att 
uppdra åt förvaltningen för samhällsplanering att upprätta ny 
detaljplan för del av Alvesta 15:1, Lyckegårdsvägen. Ett planförslag 
var föremål för samråd mellan 2016-03-01 – 2016-03-22. 

Under samrådstiden har 11 yttranden inkommit. Yttranden har 
sammanställts i samrådsredogörelsen och planförslaget har bearbetats. 

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

Beredning 
NFS AU § 22 

Yrkanden 
Matz Athley (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att 

1. Förslag till detaljplan, upprättad 2016-04-18, ställs ut för 
granskning, enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen 

 

Protokollet ska skickas till 

 

Patrik Karlsson 
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NFS § 24 Dnr 2016/28.NFS 

Förhandsbesked för nybyggnation av bostadshus och 
garage 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan, karta och skiss, 2016-02-22 

Yttranden, inga med synpunkter 

Bullerutredning NFS 2015/131, 2015-07-06 

Utsnitt ortofoto 

Foton 

Redogörelse 
Namn borttaget och Namn borttaget har ansökt om förhandsbesked 
om lokalisering av ett enbostadshus med tillhörande garage på 
fastigheten. Fastigheten ligger i centrala delarna av Namn borttaget, 
strax öster om kyrkan. Berörd plats ligger i anslutning till kommunalt 
vatten- och avloppsledningsnät. 

Berörda sakägare och myndigheter har beretts möjlighet att yttra sig. 
Inga yttrande med erinran har inkommit. 

Bedömning 
Översiktsplan 
Kommunen har i gällande översiktsplan (2008) pekat ut området i 
föreliggande ansökan för komplettering med en (1) bostadstomt. 

Krav på detaljplan 
Namn borttaget är ett område som inte omfattas av detaljplaner. Det 
anses inte råda sådan stor efterfrågan på mark för bebyggelse som 
avses i proposition 2009/10:170 (s. 191) och området har tillgång till 
kommunalt vatten- och avloppsledningsnät. Som nämnts är föreslagna 
tomten särskilt utpekad i kommunens översiktsplan. 

Med hänsyn till att motstridiga markanvändningsintressen inte 
förekommer och området inte får anses ha ett starkt bebyggelsetryck 
bedöms kraven i 4 kap. 2 § PBL om detaljplan inte vara uppfyllda. 
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Riksintresset för kulturmiljö 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har i rapporten Fördjupad 
riksintressebeskrivning (meddelande 2012:01) utvecklat och preciserat 
riksintressets värden samt redovisat riktlinjer vid handläggning av 
ärenden. Dessa riktlinjer är sammanfattningsvis att respektera den 
öppna anblicken mot kyrkan, bevara och ta hänsyn till vägnätet, vårda 
och bevara offentliga byggnader samt respektera Namn borttaget 
öppna jordbruksmark längs åskrönet och bebyggelsens belägenhet 
längs sluttningen mot vägen. Där framgår även uttryckligen att icke-
agrar bebyggelse bör placeras invid vägen. 

Föreslagen placering av ny bostadsbyggnad ligger strax nordväst om 
kyrkan. Med en placering av bostadsbyggnad bakom den befintliga 
ladugården kan anblicken mot kyrkan i stort bevaras, Anblickarna mot 
kyrkan kan i framtiden inskränkas till följd av att föreslagna tomten 
kan förtätas med andra byggnadsverk eller vegetation som skymmer 
sikten. Med en god placering av bostadshuset kan dock påverkan 
begränsas. Därför föreslås ett villkor till förhandsbesked, som 
begränsar möjligheten att placera bostadshus eller garage i södra delen 
av den föreslagna tomten. Det säkerställs genom en geografiskt 
refererad gränslinje; byggnader inte får placeras söder om linjen. 
Gränslinjen utgår från takfoten på kyrkans mittskepp och cirka 5 
meter ut från ladugården på berörd fastighet. 

 
Nämnden för samhällsplanering (NFS) gör bedömningen att ett 
genomförande, i enlighet med det uppställda villkoret om 
byggnadsplacering, därmed inte riskerar att medföra påtaglig skada på 
riksintresset. 
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Påverkan från omgivningsbuller 
Ansökan om förhandsbesked har inkommit efter 2015-01-02 och 
därmed är förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader tillämplig. I förordningen fastställs riktvärdet för 
ekvivalent nivå till 55 dB(A) Leq vid fasad. Dock får värdet 
överskridas vid bostadshusets fasad om minst hälften av 
bostadsrummen är vända mot en sida där 55 dB(A) Leq inte 
överskrids och inte heller 70 dB(A) Lmax överskrids nattetid. 

NFS har låtit kartlägga utbredningen buller från väg och järnväg i 
Lekaryd (NFS 2015/131). Föreslagen byggnadsplacering är enligt 
kartläggningen berört av ca 45 dB(A) Leq (ekvivalent) vid en 
prognostiserad situation 2030. Maxnivåer är för järnvägstrafik ca 55 
dB(A) Lmax. Samtliga bullerkällor är lokaliserade åt väster. 

NFS anser att föreslagna byggnationen bedöms klara riktvärden för 
buller. 

Övrigt 
Bedömningen är att ett bostadshus på föreslagen plats inte riskerar att 
medföra negativ påverkan för pågående jordbruksverksamhet. 
Lekaryd är ett jordbruksintensivt område och brukande av marken är 
ett naturligt inslag i landsbygd. 

Beredning 
NFS AU § 23 

Yrkanden 
Matz Athley yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att lämna positivt 
förhandsbesked med följande villkor: 

- Byggnader får uppföras i högst två våningar 
- Byggnader ska följa byggnadstradition med sadeltak 
- Byggnader ska placeras norr om en rak linje mellan koordinaterna 

(referenssystem Sweref991500) 
o 124309,787 – 6312240,855 
o 124383,337 – 6312288,277 

För handläggning av detta ärende kommer en avgift på 5 847 kr att tas 
ut, i enlighet med beslutad taxa (Kommunfullmäktige 2011-06-15 § 
87). Denna avgift kommer på separat faktura senare. 
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Hur man överklagar 
Om ni är missnöjd med beslutet kan ni överklaga det genom skrivelse 
till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Ni skall dock skicka skrivelsen till 
FSP Bygg & Miljö i Alvesta kommun, 342 80 Alvesta. 

Tala om vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets 
diarienummer eller datum för beslut. Tala också om hur Ni vill att 
beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och uppge namn, 
postadress och telefonnummer. Skicka gärna sådana handlingar som 
Ni anser har betydelse för ärendet. 

Nämnden för samhällsplanering skickar Ert överklagande vidare till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, för prövning om inte nämnden själv 
ändrar beslutet. Nämnden för samhällsplanering måste ha fått Ert 
överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick ta del av beslutet, 
annars kan inte Länsstyrelsen pröva ärendet. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttagna 
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NFS § 25 Dnr 2016/30.NFS 

Förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttagna 

Beslutsunderlag 
Ansökan, karta och exempelbyggnad, 2016-02-26 

Yttranden, inga med synpunkter 

Utsnitt höjddata och ortofoto 

Foton 

Redogörelse 
Namn borttagna har ansökt om förhandsbesked om lokalisering av ett 
fritidshus på fastigheten. Området ligger i nära sjön, mellan namn 
borttagna. I området finns inget kommunalt vatten- och 
avloppsledningsnät. 

Berörda sakägare och myndigheter har beretts möjlighet att yttra sig. 
Inga yttrande med erinran har inkommit. 

Bedömning 
Översiktsplan 
Kommunen har i gällande översiktsplan (2008) inga särskilda 
riktlinjer för området. Området omfattas av riksintresse för dels 
kulturmiljövård och dels naturvård. 

Riksintresse för kulturmiljövård 
Namn borttaget(G22) motiveras som ”odlingslandskap med 
småskaliga byar i marginalbygd på gränsen mellan Värend, Njudung 
och Finnvedens folkland”. Vidare preciseras uttrycket för Strömhult 
som ”oregelbundet placerad bebyggelse” och ”laga skiftespräglat 
landskap med bevarade odlingsrösen, stenmurar och äldre 
stenbunden åker”. 

Föreslagen byggnation ligger i anslutning till byn och föreslås 
placeras i skogsmark, cirka 70 meter från byvägen. Fritidshuset är av 
begränsad storlek och avskilt från byvägen med en bred naturbuffert. 
Byggnation enligt föreslagen placering bedöms inte medföra risk för 
påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövård. 
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Riksintresse för naturvård 
Namn borttaget (NRO07015) ”utgörs av ett representativt 
odlingslandskap bestående av byar med ålderdomlig prägle från olika 
tidsperioder”. ”Naturtyperna är många och växtsamhällena är art- 
och individrika”. Vidare anges specifikt om Namn borttaget att det ”i 
odlingslandskapet kring […] Strömhult […] framträder stenrika, 
oregelbundna åkrar, många rösen och stengärdesgårdar samt 
lövskogsdungar […]”. 

Förutsättningar för bevarande bedöms i huvudsak kopplat till fortsatt 
brukande av åker- och ängsmarker. Även olämpligt placerad 
bebyggelse nämns. 

Skogsmarken som tas i anspråk är tät slyig skog med främst asp och 
ung ek. Byggnationen är av begränsad storlek och placeras utanför 
strandskyddat område i utkanten av ett större slyskogsområde. 

Bedömning görs att föreslagen byggnation inte riskerar medföra 
påtaglig skada på riksintresset för naturvård. 

Avlopp 
Nämnden för myndighetsutövning har yttrat sig och gör bedömningen 
att enskild avloppsanläggning går att lösa. Med hänsyn till närheten 
till sjön kan det bli tal om att tillämpa hög skyddsnivå. Även 
näraliggande enskilda vattentäkter ska tas med i bedömningen vid 
anläggandet av ny avloppsanläggning. 

Strandskydd 
Sjön omfattas av strandskydd 100 meter upp på land. I ansökan om 
förhandsbesked har sökande placerat föreslagen byggnad och 
avloppsanläggning utanför strandskyddat område. Vid 
tomtavgränsning ska påverkan på strandskyddet beaktas. 

Beredning 
NFS AU § 24 

Yrkanden 
Matz Athley (M) och Anita Lindstedt (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att lämna positivt 
förhandsbesked. 
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För handläggning av detta ärende kommer en avgift på 5 139 kr att tas 
ut, i enlighet med beslutad taxa (Kommunfullmäktige 2011-06-15 § 
87). Denna avgift kommer på separat faktura senare. 

Hur man överklagar 
Om ni är missnöjd med beslutet kan ni överklaga det genom skrivelse 
till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Ni skall dock skicka skrivelsen till 
FSP Bygg & Miljö i Alvesta kommun, 342 80 Alvesta. 

Tala om vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets 
diarienummer eller datum för beslut. Tala också om hur Ni vill att 
beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och uppge namn, 
postadress och telefonnummer. Skicka gärna sådana handlingar som 
Ni anser har betydelse för ärendet. 

Nämnden för samhällsplanering skickar Ert överklagande vidare till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, för prövning om inte nämnden själv 
ändrar beslutet. Nämnden för samhällsplanering måste ha fått Ert 
överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick ta del av beslutet, 
annars kan inte Länsstyrelsen pröva ärendet. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttagna 
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NFS § 26 Dnr 2016/38.NFS 

Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och 
stall 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan, följebrev och skiss, 2016-03-08 

Yttranden, ingen med erinran 

Utsnitt ortofoto 

Foton 

Redogörelse 
Namn borttaget har ansökt om förhandsbesked om lokalisering av ett 
enbostadshus med tillhörande stall på del av fastigheten. Området 
ligger i västra delen av Namn borttaget, utmed väg 722. Berörd plats 
ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Berörda sakägare och myndigheter har beretts möjlighet att yttra sig. 
Inga yttrande med erinran har inkommit. 

Bedömning 
Översiktsplan 
Kommunen har i gällande översiktsplan (2008) inga särskilda 
riktlinjer för området. 

Avlopp 
Kommunen har i VA-plan (antagen 2015-04-28) bedömt utbyggnad 
av kommunalt vatten- och avloppsledningsnät till Forsa till period 
efter 2025 och prioriteringsklass C. Anslutning av enskilda fastigheter 
till kommunalt vattenledningsnät är möjligt idag. Eventuell framtida 
anslutning av Namn borttaget till kommunalts avloppsledningsnät 
(överföringsledningen mellan Namn borttaget och Alvesta) är 
avhängigt av uppgradering med ny pumpstation i närheten av Namn 
borttaget. En sådan anläggning krävs när kapaciteten i överföringen 
behöver stärkas. I dagsläget är såväl tidshorisonten för ett eventuellt 
anläggande som avgränsning av presumtivt kommunalt 
verksamhetsområde oviss. 
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Bedömningen är att ett förhandsbesked för byggnation kan beviljas 
med principen att anlägga enskilt avlopp. 

Påverkan från omgivningsbuller 
Ansökan om förhandsbesked har inkommit efter 2015-01-02 och 
därmed är förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader tillämplig. I förordningen fastställs riktvärdet för 
ekvivalent nivå till 55 dB(A) Leq vid fasad. Dock får värdet 
överskridas vid bostadshusets fasad om minst hälften av 
bostadsrummen är vända mot en sida där 55 dB(A) Leq inte 
överskrids och inte heller 70 dB(A) Lmax överskrids nattetid. 

Avståndet till väg 25 är cirka 600 m, från väg 722 cirka 120 m och 
från järnvägen kust-till-kustbanna cirka 350 m. NFS gör bedömningen 
att bostadsbyggnaden inte påverkas av buller från väg eller järnväg. 

Kraftledning 
En kraftledning löper i nord-sydlig riktning cirka 35 meter öster om 
föreslagen byggnation. Ledningshavaren (Alvesta Energi AB) 
kommer att markförlägga kraftledningen. 

Kulturmiljö 
Öster om väg 722 ligger Namn borttaget. Mangårdsbyggnaderna i 
karolinsk stil uppfördes troligen under 1600-talet. Sedan 1962 äger  
hembygdsförening fastigheten, som idag fungerar som hembygdsgård. 
Vid byggnadsplacering och tomtavgränsning bör påverkan på 
kulturmiljön; exempelvis utblickar från hembygdsgården, beaktas. 
Med hänsyn till närliggande kulturmiljöer får byggnad uppföras med 
sadeltak och i maximalt två våningar. Även val av kulör på fasadfärg 
bör beaktas i samband med bygglovshandläggning. 

Nära föreslagen tomt ligger även en äldre gårdstomt. 

Beredning 
NFS AU§ 25 

Yrkanden 
Anita Lindstedt yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att lämna positivt 
förhandsbesked med följande villkor: 

- Byggnader får uppföras i högst två våningar 
- Byggnader ska följa byggnadstradition med sadeltak 
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För handläggning av detta ärende kommer en avgift på 5 874 kr att tas 
ut, i enlighet med beslutad taxa (Kommunfullmäktige 2011-06-15 § 
87). Denna avgift kommer på separat faktura senare. 

Hur man överklagar 
Om ni är missnöjd med beslutet kan ni överklaga det genom skrivelse 
till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Ni skall dock skicka skrivelsen till 
FSP Bygg & Miljö i Alvesta kommun, 342 80 Alvesta. 

Tala om vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets 
diarienummer eller datum för beslut. Tala också om hur Ni vill att 
beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och uppge namn, 
postadress och telefonnummer. Skicka gärna sådana handlingar som 
Ni anser har betydelse för ärendet. 

Nämnden för samhällsplanering skickar Ert överklagande vidare till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, för prövning om inte nämnden själv 
ändrar beslutet. Nämnden för samhällsplanering måste ha fått Ert 
överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick ta del av beslutet, 
annars kan inte Länsstyrelsen pröva ärendet. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NFS § 27 Dnr 2014/93.NFS 

Detaljplan för Björklövet 1 m.fl., antagande  

Plats 
Fastigheterna Björklövet 1, 4 och 7. Centrala delen av Alvesta tätort, 
området mellan Stenlyckegatan och Sköldstavägen.  

Sökande 
Allbohus Fastighets AB 

Beslutsunderlag 
Plankarta, 2016-01-15 

Planbeskrivning, 2016-04-08 

Granskningsutlåtande, 2016-04-08 

Redogörelse 
Ansökan inkom den 2014-04-02 från fastighetsägare rörande ny 
detaljplan för fastigheten Björklövet 1, så att bostadsbebyggelse i 
punkthus i sex våningar möjliggörs. Nämnden för samhällsplanering 
beslutade den 2014-05-06 att förslag till detaljplan kan upprättas och 
samrådas. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för attraktiva bostäder 
genom förtätning inom befintligt flerbostadshusområde i centrala 
Alvesta. Nämnden för Samhällsplanering beslutade den 2016-02-02 
att förslag ska ställas ut på granskning och att förslag inte bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan. Förslag har varit föremål för 
granskning under tiden 2016-02-15 – 2016-03-07. Inkomna 
synpunkter från granskningen har berört brandpostbehovet och 
teleledningar inom området. Synpunkter har även inkommit angående 
den föreslagna bebyggelsens höjd och placering, liksom om 
skuggkastning, parkering och grönytor inom området. Inkomna 
synpunkter har föranlett mindre kompletteringar i planbeskrivningen 
vad gäller information om teleledningar och brandposter inom 
planområdet.  

Beredning 
NFS AU § 26 

Yrkanden 
Anita Lindstedt (S), Bengt Gustavsson (S) och Per-Anders Nordahl 
(S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Jan Franzen (AA) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag med 
följande text:   

Alvesta Alternativet anser att större hänsyn bör tagas till de som redan 
bor i området. Bygghöjden skall inskränks till 2 våningar. 
Cirka 24 lägenheter bör kunna inrymmas i den planerade  
utbyggnaden. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra. Ordförande lyssnar och 
konstaterar att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.    

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att med stöd av plan- och 
bygglagen 5 kap 27 §, anta detaljplanen  
upprättad 2015-05-21, reviderad 2016-01-15. 

Protokollet ska skickas till 
Karolina Bjers 

Allbohus Fastighets AB 
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NFS § 28 Dnr 2012/44.NFS 

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillavlopp  

Plats 
Silkesnäs, Torne 

Sökande 
VA-huvudmannen 

Beslutsunderlag 
• Karta 1 (översikt) och karta 2 (närbild) som visar förslag på 

utökning av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten i 
Silkesnäs, 2016-02-25 

• Redogörelse över samråd om utökning av verksamhetsområde i 
Sjöatorp  

Redogörelse 
Under 2012 antogs en detaljplan för Silkesnäs, ett exploateringsavtal 
tecknades under och Kommunfullmäktige tog ett beslut om att ett 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten skulle upprättas i det 
detaljplanstyrda området i Silkesnäs. FSP tekniks arbete med att 
verkställa beslutet om verksamhetsområde i Silkesnäs går framåt. 
Anlägganingsarbetet beräknas kunna starta i sommarn 2016 och att 
vara färdigställt vintern 2016. 
FSP Teknik har sett över gränsdragningen för verksamhetsområdet i 
Silkesnäs. Ett utredningsområde, som inkluderade alla fastigheter i 
närheten av befintligt verksamhetsområde, samt ett förslag på hur 
verksamhetsområdet bör utökas har tagits fram. Förslaget om 
utökning av verksamhetsområdet i Silkesnäs behandlades i NFS 15/3.   
NFS ansåg inte att någon ytterligare utredning behövdes och beslutade 
därför att FSP Teknik skulle samråda med fastighetsägarena i 
Silkesnäs om det förslag på verksamhetsområde som fanns. FSP 
Teknik har genomfört ett samråd och en redogörelse över det finns 
bifogat. 

Den föreslagna utökningen av verksamhetsområdet visas i bifogad 
karta. Området inkluderar bostadshus på fastigheterna Silkesnäs 1:28, 
Silkesnäs 1:24, Silkesnäs 1:33. Fastigheten Silkesnäs 1:31 (Silkesnäs 
Sjöbo 1) har mark inom det föreslagna verksamhetsområdet. 
Områdets sjönära läge i kombination med att bostadshusen i området 
är belägna i en sammanhängande bebyggelse tätt intill befintligt 
verksamhetsområde och framtida bebyggelse där medför att FSP 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-04-26 20(29) 

Nämnden för samhällsplanering 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

Teknik bedömer att det är en kommunal skyldighet att upprätta 
verksamhetsområde i området.   

Övriga fastigheter som ligger i närheten av befintligt 
verksamhetsområde i Silkesnäs och som har ingått i 
utredningsområdet är Silkesnäs 1:25, Silkesnäs 1:5, Silkesnäs 1:26, 
Silkesnäs 1:23, Silkesnäs 1:31(Silkesnäs gård) och Silkesnäs 1:32. 
FSP Teknik bedömer att avståndet till dessa fastigheter är för långt för 
att VA-kollektivet ska kunna prioritera en utbyggnad av ledningsnätet 
dit. De här fastigheternas bebyggelse anses inte, ur ett kommunalt 
VA-perspektiv, ingå i övrig samlad bebyggelse i Silkesnäs och de 
ligger inte heller så tätt att de saknar förutsättningar för att anlägga 
enskilt vatten och avlopp.    

Beredning 
NFS AU § 27 

Beslut 

Nämnden för samhällsplanering föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta om en utökning av verksamhetsområdet i Silkesnäs enligt 
bifogad karta.  

Jäv 
Sten-Åke Karlsson (KD) deltog ej under överläggningen och ej i 
beslutet. 

Dumitru Drugas (V) deltog som ersättare i detta beslut efter beslut av 
nämnden. 

Protokollet ska skickas till 
Ulf Carlsson 

Johanna Valtersson 
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NFS § 29 Dnr 2012/79.NFS 

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillavlopp 

Plats 
Sjöatorp, Hjortsberga 

Sökande 
VA-huvudmannen 

Beslutsunderlag 
• Karta som visar föreslagen utökning av verksamhetsområdet (VO) 

i Sjöatorp, 2016-02-25. 
• Redogörelse över samråd om utökning av verksamhetsområde i 

Sjöatorp  

Redogörelse 
2012 tog Kommunfullmäktige ett beslut om att ett verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten skulle vara verkställt i detaljplanlagt område 
i Sjötorp den 1 maj 2017. Verksamhetsområdet i Sjöatorp var en 
förutsättning för att en detaljplan med utbyggnad av 21 enfamiljshus 
på det tidigare campingområdet i Sjöatorp skulle kunna antas. 
Detaljplanen, och verksamhetsområdet för vatten- och spillvatten, i 
Sjöatorp omfattar även ett fritidshusområde intill campingen. 
Fritidshusområdet har 37 tomter varav 28 är bebyggda.  
VA-planen har gett kommunen en nödvändig översikt och 
prioriteringsordning över kommunens långsiktiga arbete med 
kommunal VA. Arbetet med VA-planen har medfört en ökad kunskap 
och känsla om var rättspraxis ligger om var vi som kommun har 
skyldighet att tillhandahålla allmänna vattentjänster. I samband med 
att VA-planen genomförs och ledningar projekteras till nya områden 
är det klokt att se över verksamhetsområdets gränser i mer detalj. Det 
finns samordningsvinster att hämta om en utbyggnad av 
verksamhetsområdet i ett område planeras och genomförs samtidigt 
för alla fastigheter i området som enligt vattentjänstlagen sannolikt har 
rätt att ingå i verksamhetsområdet.   

I samband med att förprojektering av kommunala vatten och 
spillvattenledningar till Sjötorp påbörjades gjorde FSP Teknik en 
översyn av verksamhetsområdets gränsdragning i Sjöatorp. Ett 
utredningsområde, som inkluderade alla fastigheter i närheten av 
befintligt verksamhetsområde, samt ett förslag på hur 
verksamhetsområdet bör utökas togs fram. Förslaget om utökning av 
verksamhetsområdet i Sjöatorp behandlades i NFS 15/3.  
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NFS ansåg inte att någon ytterligare utredning behövdes och beslutade 
därför att FSP Teknik skulle samråda med fastighetsägarena i Sjöatorp 
om det förslag på verksamhetsområde som fanns. FSP Teknik har 
genomfört ett samråd och en redogörelse över det finns bifogat. 

De bebyggda fastigheterna som enligt förslaget ska ingå i kommunens 
verksamhetsområde för vatten och spillavlopp är Hårestorp 1:21, 
Hårestorp 1:20, Hårestorp 1:19, Hårestorp 1:18, Hårestorp 1:17. 
Fastigheten Hårestorp 1:23 har mark inom det föreslagna 
verksamhetsområdet. Det sjönära läget i kombination med att 
bostadshusen i området är belägna i en sammanhängande bebyggelse 
tätt intill befintligt verksamhetsområde medför att FSP Teknik 
bedömer att det är en kommunal skyldighet att upprätta 
verksamhetsområde vid dessa fastigheter.   

Övriga fastigheter som ligger i närheten av befintligt 
verksamhetsområde i Sjöatorp och som har ingått i utredningsområdet 
är Sjöatorp 2:17, Sjöatorp 2:18, Sjöatorp 2:21, Sjöatorp 2:12, Sjötorp 
5:41, Sjöatorp 5:6, Hårestorp 1:24, Sjöatorp 1:22, Sjöatorp 1:26. FSP 
Teknik bedömer att avståndet till dessa fastigheter är för långt för att 
VA-kollektivet ska kunna prioritera en utbyggnad av ledningsnätet dit. 
De här fastigheternas bebyggelse anses inte, ur ett kommunalt VA-
perspektiv, ingå i övrig samlad bebyggelse i Sjöatorp och de ligger 
inte heller så tätt att de saknar förutsättningar för att anlägga enskilt 
vatten och avlopp.  

Beredning 
NFS AU § 28 

Beslut 

Nämnden för samhällsplanering föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta om en utökning av verksamhetsområdet i Sjöatorp enligt 
bifogad karta.  

Protokollet ska skickas till 
Ulf Carlsson 

Johanna Valtersson 
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NFS § 30 Dnr 2016/31.NFS 

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillavlopp  

Plats 
Aplamon, Vislanda 

Sökande 
VA-huvudmannen 

Beslutsunderlag 
• Karta som visar förslag på utökning av verksamhetsområdet för 

vatten och spillvatten i Aplamon 
• Redogörelse över samråd om utökning av verksamhetsområde i 

Aplamon  

Redogörelse 
Enligt Alvesta kommuns VA-plan ska kommunens 
verksamhetsområde för vatten- och spillavlopp vara utbyggt och 
upprättat i Aplamon senast under 2017. FSP Teknik har med hjälp av 
en konsultfirma genomfört en förprojektering av vatten- och 
avloppsledningar i Aplamon. En utredning kring var gränserna för 
verksamhetsområdet ska gå i Aplamon har pågått parallellt med 
förundersökningen och ett förslag på hur verksamhetsområdet ska 
utökas har tagits fram.  
Förslaget behandlades i NFS 15/3 och ett beslut fattades om att FSP 
Teknik skulle samråda med fastighetsägarena i Aplamon om det 
förslag på verksamhetsområde som fanns. FSP Teknik har genomfört 
ett samråd och en redogörelse över det finns bifogat.  

Följande fastigheter i Aplamon ska enligt befintligt förslag ligga inom 
kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten:  

BRÅNAN 1:12 
APLAMON 1:10 
APLAMON 1:3 
APLAMON 1:5 
APLAMON 1:13 
APLAMON 1:12 
APLAMON 1:4 
BRÅNAN 1:14 
BRÅNAN 1:4 
BRÅNAN 1:17 
BRÅNAN 1:10 
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BRÅNAN 1:13 
BRÅNAN 1:16 

 

Brånan 1:12 är trots sitt enskilda läge inkluderat i verksamhetsområdet 
eftersom genomförd förprojektering visar att bästa ledningsdragningen 
är mycket nära den fastigheten. Aplamon 1:11 som utgör en 
transformatorstation är inte inkluderat i verksamhetsområdet.  

Avståndet bort till bostadshusen på fastigheterna Spjutaretorp 1:11, 
Spjutaretorp 1:7, Spjutaretorp 1:13, Aplamon 1:6, Apelholm 3:1, 
Aplamon 1:14, Aplamon 1:1 är för långt för att kunna motivera att en 
kommunal utbyggnad ska prioriteras dit. De här fastigheternas 
bebyggelse anses inte ur ett kommunalt VA-perspektiv ingå i övrig 
samlad bebyggelse i Aplamon. De ligger inte heller så tätt att de 
saknar förutsättningar för att anlägga enskilt vatten och avlopp.  

Beredning 
NFS Au § 32 

Beslut 

Nämnden för samhällsplanering föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta om en utökning av verksamhetsområdet i Aplamon enligt 
bifogad karta.  

Protokollet ska skickas till 
Ulf Carlsson 

Johanna Valtersson 
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NFS § 31 Dnr 2016/52.NFS 

Rapportuppföljning ”Granskning av hantering av allmänna 
handlingar och arkivvård” 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport från PWC mars 2016 

Redogörelse 
På uppdrag av revisorerna har Pwc gjort en granskning av hantering 
av allmänna handlingar och arkivvård. Revisorerna har begärt in  
yttrande från Nämnden för Samhällsplanering. 

Beredning 
NFS AU § 29 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att 

Nämnden antar tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef som 
sitt svar på revisorernas granskningsrapport.  

      

Protokollet ska skickas till 
Magnus Wigren  

Kommunfullmäktige 
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NFS § 32 Dnr 2016/21.NFS 

Rapportuppföljning ”Granskning av kommunens fysiska 
planering i förhållande till fullmäktiges vision och mål” 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport från PWC januari 2016 

Redogörelse 
På uppdrag av revisorerna har Pwc gjort en granskning av kommunens 
fysiska planering i förhållande till fullmäktiges vision och mål.  
Revisorerna har begärt in yttrande från Nämnden för 
Samhällsplanering. 

Beredning 
NFS AU § 30 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att: 

Nämnden antar tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef som 
sitt svar på revisorernas granskningsrapport.  

      

Protokollet ska skickas till 
Magnus Wigren  

Kommunfullmäktige 
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NFS § 33 Dnr 2016/56 .NFS 

Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig  
betydelse 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag från Sydarkivera 

Redogörelse 
Sydarkivera har utarbetat ett förslag om gallringsplan för handlingar 
av liten och kortvarig betydelse, som hjälp att ta beslut om gallring av 
exempelvis loggar, cookies och andra skräpfiler.    

Beredning 
NFS AU § 31 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering besluta att 

Anta Sydarkiveras förslag till gallringsplan för handlingar av liten och 
kortvarig betydelse  

      

Protokollet ska skickas till 
Susanne Frank  
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NFS § 34  Dnr 2016/12. NFS 

MEDDELANDE 

Redogörelse 
Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande 
till handlingarna: 

a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2016-01-25– 2016-04-19 
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Utdragsbestyrkande 
 

 

NFS § 35 Dnr 2016/19 NFS 

Information och diskussionsärende 
 

Följande ärenden informerandes/diskuterades  

• Ekonomin första kvartalet 2016 

• Tillgänglighetsplan för 2016-2018 

• Sjukfrånvarostatistik redovisades för året 

• Förvaltningschefen informerade om verksamheten.   

• FÖP ,Alvesta 
 

 


	NFS § 22 Dnr 2016/26 NFS
	Ansökan om strandskyddsdispens
	Plats
	Sökande
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Yrkanden
	Beslut
	Information
	Överklagan
	Protokollet ska skickas till


	NFS § 23 Dnr 2015/184. NFS
	Detaljplan för del av Alvesta 15:1 m.fl. (Lyckegårdsvägen), granskning
	Plats
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Yrkanden
	Beslut


	NFS § 24 Dnr 2016/28.NFS
	Förhandsbesked för nybyggnation av bostadshus och garage
	Plats
	Sökande
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Bedömning
	Beredning
	Yrkanden
	Beslut

	Hur man överklagar
	Protokollet ska skickas till


	NFS § 25 Dnr 2016/30.NFS
	Förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus
	Plats
	Sökande
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Bedömning
	Beredning
	Yrkanden
	Beslut

	Hur man överklagar
	Protokollet ska skickas till


	NFS § 26 Dnr 2016/38.NFS
	Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och stall
	Plats
	Sökande
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Bedömning
	Beredning
	Yrkanden
	Beslut

	Hur man överklagar
	Protokollet ska skickas till


	NFS § 27 Dnr 2014/93.NFS
	Detaljplan för Björklövet 1 m.fl., antagande
	Plats
	Sökande
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Yrkanden
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	NFS § 28 Dnr 2012/44.NFS
	Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillavlopp
	Plats
	Sökande
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Beslut
	Nämnden för samhällsplanering föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om en utökning av verksamhetsområdet i Silkesnäs enligt bifogad karta.
	Jäv
	Protokollet ska skickas till

	NFS § 29 Dnr 2012/79.NFS
	Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillavlopp
	Plats
	Sökande
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Beslut
	Nämnden för samhällsplanering föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om en utökning av verksamhetsområdet i Sjöatorp enligt bifogad karta.
	Protokollet ska skickas till

	NFS § 30 Dnr 2016/31.NFS
	Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillavlopp
	Plats
	Sökande
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Beslut
	Nämnden för samhällsplanering föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om en utökning av verksamhetsområdet i Aplamon enligt bifogad karta.
	Protokollet ska skickas till

	NFS § 31 Dnr 2016/52.NFS
	Rapportuppföljning ”Granskning av hantering av allmänna handlingar och arkivvård”
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	NFS § 32 Dnr 2016/21.NFS
	Rapportuppföljning ”Granskning av kommunens fysiska planering i förhållande till fullmäktiges vision och mål”
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	NFS § 33 Dnr 2016/56 .NFS
	Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig  betydelse
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	NFS § 34  Dnr 2016/12. NFS
	Meddelande
	Redogörelse


	NFS § 35 Dnr 2016/19 NFS
	Information och diskussionsärende


