
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-09-06 1(15) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2016-09-06 kl. 13.30- 17.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 49-54-56-58 

 
 
Beslutande 

 

 

Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. 

 

 

 
 Bengt Gustavsson (S)  
 Per Anders Nordahl (S)  
 Hagart Valtersson (C) ordf.  
 Andreas Nilsson (C)  
 Hanna Evelyndotter (MP)  
 Matz Athley (M) 2e vice ordf.  
 Tomas Öhling (M)  
 Jan Johansson (AA)  
 Dumitru Drugas (V)  
 Fredrik Johansson (SD)  
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Stefan Karlsson § 49-58 

Magnus Wigren § 49-58 

Ingrid Salomonsson (C)§ 49-58 

Nils Gunnar Skoglund (C)§ 49-58 

Pia Petersen § 58 

Patrik Karlsson § 49-50 

Ulf Carlsson § 51-53 

Karolina Bjers § 58 

Bertil Sandberg § 58 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-09-09.   

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Hagart Valtersson (C)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Hanna Evelyndotter (MP) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 

Sammanträdesdatum 2016-09-06  

Anslaget under tiden 2016-09-09    -2016-09-30  

Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NFS § 49 Dnr 2016/88.NFS 

Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan, karta och skiss, 2016-05-31 

Yttranden, inga med erinran 

Bullerberäkning, 2016-07-06 

Foton 

Redogörelse 

Namn borttaget och Namn borttaget har ansökt om förhandsbesked 

om lokalisering av ett enbostadshus på fastigheten. Fastigheten ligger 

utmed allmän väg namn borttaget i centrala delarna av namn borttaget, 

strax väster om kyrkan. Berörd plats ligger i direkt anslutning till 

kommunalt vatten- och avloppsledningsnät. 

Berörda sakägare och myndigheter har beretts möjlighet att yttra sig. 

Bedömning 

Översiktsplan 

Kommunen har i gällande översiktsplan (2008) pekat ut området i 

föreliggande ansökan för komplettering med bostadstomter. 

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. 

Riksintresset för kulturmiljö 

Länsstyrelsen i Kronobergs län har i rapporten Fördjupad 

riksintressebeskrivning (meddelande 2012:01) utvecklat och preciserat 
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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 bostadshus utgör en komplettering mellan två 

befintliga bostadshus utmed vägen, drygt 100 meter väster om och 5 

höjdmeter nedanför kyrkan. Väster om vägen finns ingen del av namn 

borttaget som riskerar försämrad anblick mot kyrkan. En 

byggnadsplacering på lucktomten innebär en naturlig komplettering i 

bebyggelsestrukturen och är i enlighet med riktlinjer i fördjupad 

beskrivning.. 

Nämnden för samhällsplanering (NFS) gör bedömningen att ett 

genomförande inte riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresset. 

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 beräkna buller från väg och järnväg för ett bostadshus på 

platsen. Föreslagen byggnadsplacering är enligt beräkningen berört av 

ca 68 dB(A) Leq (ekvivalent) och ca 88 dB(A) Lmax (maxnivå) vid 

en prognostiserad situation 2030. Samtliga bullerkällor är lokaliserade 

åt väster. 

Enligt beräkningen kan riktvärdena för buller uppnås vid minst en 

fasad av ett bostadshus på föreslagen tomt oavsett form på byggnaden. 

Byggnaden bör dock formas som ett L eller ett U och vara placerad så 

att byggnadens fasad löper parallellt med vägen och Södra Stambanan. 

NFS anser att föreslagna byggnation bedöms klara riktvärden för 

buller. Vid ett bygglov bör beräknade bullervärden anges i beslutet för 

respektive fasad. Det krävs att minst hälften av bostadsrummen ska 

placeras mot en sida där 50 dB(A) Leq och 70 dB(A) Lmax kan 

uppnås, vilket i denna beräkning är byggnadens östra fasad. 

Övrigt 
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Bebyggelsetraditionen i namn borttaget är splittrad. Ett utmärkande 

drag är dock sadeltaken. Förhandsbeskedet villkoras med att 

byggnader ska utformas med sadeltak. 

Norr och söder om platsen ligger två registrerade gårdstomter 

(fornlämningar). Platens har inte varit bebyggd på historiska kartor, 

men kontakt med länsstyrelsen sker lämpligen inför schaktarbeten. 

Kommunala vatten- och avloppsledningar finns dragna längs med 

vägen. Byggnad ska placeras på behörigt avstånd så att ledningarna 

inte riskerar att skadas. 

Ny utfart till allmän väg behöver tillstånd av Trafikverket. 

Bedömningen är att en anslutning är möjlig, men tillstånd bör sökas 

inför ansökan om bygglov. 

Beredning 

NFS Au § 46  

Yrkanden 

Anita Lindstedt (S) 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 

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. 

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 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-09-06 6(15) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick ta del av beslutet, 

annars kan inte Länsstyrelsen pröva ärendet. 

Protokollet ska skickas till 

Patrik Karlsson, FSP/plan 

Namn borttaget 
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NFS § 50 Dnr 2016/38.NFS 

Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och 
garage 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan, följebrev och skiss, 2016-05-31 

Yttranden, ingen med erinran 

Utsnitt ortofoto 

Foton 

Redogörelse 

Namn borttaget och Namn borttaget har ansökt om förhandsbesked 

om lokalisering av ett enbostadshus med tillhörande garage på del av 

fastigheten. Området ligger i sydvästra delen av Namn borttaget, 

utmed enskild väg mellan namn borttaget. Berörd plats ligger utanför 

kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp men i direkt 

anslutning till Namn borttaget VA-samfällighets förenings 

ledningsnät. 

Berörda sakägare 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. 

Vatten och avlopp 

Namn borttaget ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för 

vatten och avlopp. I Benestad finns gemensamhetsanläggning i Namn 

borttaget VA-samfällighetsförenings försorg. Om en ny fastighet 

önskar ansluta till nätet gäller samfällighetens föreskrifter. För mer 

information hänvisas till Namn borttaget VA-samfällighetsförenings 

yttrande. Bedömningen är att vatten- och avloppshantering kan lösas. 

Kulturmiljö 
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Vid skisserad väganslutning till enskild väg ligger en torpruin, som 

inte utgör fornlämning enligt kulturmiljölagen. Hänsyn ska dock tas 

till kulturmiljön vid planering av vägdragning. 

Bebyggelsetraditionen i Namn borttaget är splittrad. Ett utmärkande 

drag är dock sadeltaken. Förhandsbeskedet villkoras med att 

byggnader ska utformas med sadeltak. 

Beredning 

NFS Au § 47 

Yrkanden 

Matz Athley (M) 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 

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 

Patrik Karlsson, FSP/plan 

Namn borttaget  
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NFS § 51 Dnr 2016/120.NFS 

Medborgarförslag om hastighet på Fornvägen 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 26 juli 2015 

Beslut KF § 103, 2015-09-29  

Redogörelse 

I ett medborgarförslag, av Bengt-Olof Göransson, redogörs för att 

hastighetsbegränsningen inte följs på Fornvägen i Alvesta. 

Förslagsställaren rekommenderar en höjning till åtminstone 50 km/tim 

på aktuell vägsträcka. 

Fornvägen är en matargata som ska betjäna östra sidan av Alvesta. 

Gatan har en stor betydelse för t ex arbetspendlare till Växjö. Det har 

även visat sig att ett flertal oskyddade trafikanter använder den, i 

första hand för rekreationsändamål.  

I Alvesta kommuns hastighetsplan framgår att hastigheten på gator i 

tätort där blandtrafik (fordon och oskyddade trafikanter) sker skall 

uppgå till maximalt 40 km/tim. Detta ställningstagande vilar på de 

nationella riktlinjer som Trafikverket utarbetat i sitt 

trafiksäkerhetsarbete. Det finns även nationella rekommendationer att 

fasa ut 50 km/tim för att inte ha för många olika hastighetsgränser i ett 

samhälle. 

Det är inte förenligt med riktlinjerna i kommunens hastighetsplan att 

höja hastighetsgränsen till 60 km/tim utifrån trafiksäkerhetsskäl. 

Beredning 

NFS Au § 48 

Yrkanden 

Anita Lindstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering föreslå Kommunfullmäktige att  

förklara medborgarförslaget besvarat med ovanstående redogörelse.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kerstin Björknert 
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NFS § 52 Dnr 2016/122. NFS 

Medborgarförslag om hastighet vid skolor sommartid 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 26 juli 2015 

KF § 103, 2015-09-29 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag ställt av Bengt-Olof Göransson föreslås att 

hastighetsbegränsningen 30 km/tim borde höjas till 40 km/tim 

sommartid utanför skolor.  

Alvesta kommun har tidigare provat med en höjning av hastigheten 

under skolornas sommarlov. På grund av att skolorna oftast även har 

förskoleverksamhet för barn mellan ett och fem år beslutades att 

frångå höjningen sommartid.  

Beredning 

NFS AU § 49 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering föreslå Kommunfullmäktige förklara 

medborgarförslaget besvarat med att förskoleverksamhet bedrivs även 

sommartid på många skolor och därmed ska hastighetsgränsen 30 

km/tim gälla året om. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kerstin Björknert 
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NFS § 53 Dnr 2016/121.NFS 

Medborgarförslag om G/C-väg längs väg 610 vid Aplamon 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 24 juli 2016 

Beslut KF § 4, 2016-03-01 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag, av Joakim Svensson, redogörs för att det 

saknas möjlighet att gå och cykla längs väg 610 förbi 

Brånan/Aplamon utanför Vislanda. Sträckan som avses är ca 1,5 km 

lång. 

Väg 610 är en väg som förvaltas av Trafikverket. Det är därmed 

Trafikverket som ansvarar för säkerheten och förbättringsarbeten på 

vägen samt i första hand tar ställning till behoven. 

Frågan om G/C-väg längs den aktuella sträckningen tas lämpligen upp 

vid de samtal som kommunen har med Trafikverket. Frågan om G/C-

väg längs väg 610 behandlas lämpligtvis även i den kommande 

regionala cykelvägsplanen som kommer att tas fram under närmaste 

året med regionförbundet som huvudman. 

Samordningsvinsterna med samförläggning med VA-utbyggnaden är 

inte av betydande slag. Sannorlikt kommer VA-ledningarna att 

förläggas norr om berörda fastigheterna och ej längs med väg 610. 

Beredning 

NFS Au § 50  

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering föreslå Kommunfullmäktige att 

medborgarförslaget förklaras besvarat med att frågan om cykelväg 

längs aktuell sträcka tas upp vid de samtal som kommunen har med 

Trafikverket. Frågan kommer även att bevakas i arbetet med den 

kommande regionala cykelvägsplanen utförd i Region Kronobergs 

regi. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kerstin Björknert 
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NFS § 54 Dnr 2016/123.NFS 

Motion (KD) angående offentlig information om  
dricksvatten  

Beslutsunderlag 

Motion, 2 februari 2016 

Beslut KF § 12, 2016-03-01  

Redogörelse 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Livsmedelsverket är Sveriges 

expert- och centrala kontrollmyndighet för dricksvatten och andra 

livsmedel. Verket utfärdar regler och föreskrifter bl.a. vad gäller 

dricksvatten och dricksvattenhantering. Alvesta kommun använder 

enbart för dricksvatten godkända processkemikalier. Förbrukning är 

dessutom tämligen blygsam, eftersom vi använder grundvatten i alla 

våra vattentäkter. Vattnet analyseras i föreskriven omfattning. 

Kvaliten kan generellt konstateras vara god. För de mest efterfrågade 

parametrarna (tex pH) anges värdena på kommunens hemsida. För 

övriga parametrar ger VA-verket besked på förfrågan. 

Beredning 

NFS Au §51 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar besvara motionen med att 

 information om vattenanalys saknar intresse från breda allmänheten 

med hänvisning till hur ofta förfrågan hittills gjorts och att VA-

enheten ger besked vid förfrågan.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kauko Antbacke (KD) 

Bertil Sandberg 
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NFS § 56 Dnr 2016/126.NFS 

Utredning utegym Sjöparken 

Beslutsunderlag 

Illustration och prisexempel 

Redogörelse 

Matz Athley föreslår att möjligheterna undersöks för ett utegym och 

en lekplats i Sjöparken. Utredningen presenterar lämplighet och 

lokalisering.  

Beredning 

NFS Au § 53 

Yrkanden 

Matz Athley (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Samhällsplanering beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för ett utegym och lekplats i Sjöparken.  

Reservation 

Anita Lindstedt (S) reserverar sig mot nämndens beslut med följande 

text: Att ärendet bör överlämnas till Kultur och fritid. 

Protokollet ska skickas till 

Kultur och Fritid 
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NFS § 57  Dnr 2016/12. NFS 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande 
till handlingarna: 

a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2016-06-07– 2016-08-30 
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NFS § 58 Dnr 2016/19 NFS 

Information och diskussionsärende 

 

Följande ärenden informerandes/diskuterades  

 Återvinningsstation i Vislanda 

 Förvaltning av skog och mark 

 Bertil Sandberg gav oss en berättelse om Klintaberget i 

Moheda. 

 Uppföljning av ekonomin  

 Sjukfrånvarostatistik redovisades  

 Sjöparkens reseparkering-utfall, redovisning  

intakter- kostnader. 

 Ledamöternas information: Bengt Gustavsson informerar om 

det låga vattenståndet i sjön Salen.   

 Förvaltningschefen informerade om verksamheten.   

 

 


