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Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2018-06-20 kl. 13.30- 18.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 30-36,39-41,43-49 

 
 
Beslutande 

 

 

Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Jäv§40  

 

 

 
 Per Anders Nordahl (S)  
 Martina Lundström (S)  
 Hagart Valtersson (C) ordf.  
 Andreas Nilsson (C)  
 Hanna Evelyndotter (MP)  
 Matz Athley (M) 2e vice ordf. Jäv§33  
 Tomas Öhling (M)  
 Jan Franzen (AA) tjg ers, utgår i §33    
 Sten-Åke Karlsson (KD)  
 Nils Gunnar Skoglund (C) tjg ers 

Veronika Kobak (M) tjg ers § 33 

Peter Öhman Danforth (S) tjg ers §40  

 

   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Magnus Wigren § 30-36,39-41,43-49 

Sofia Gustavsson § 30-31 

Emil Malm § 32-34 

Sofie von Elern § 36 

Karolina Bjers § 39 

Patrik Karlsson § 30-41 

Ulf Carlsson § 34,44 

Bengt Johansson § 44 

Gunnar Hopstadius § 49 

Veronika Kobak (M) 

Peter Öhman Danforth (S) 

Dumitru Drugas (V)  

David Johansson (C) 

Hjalmar Oskarsson § 30-39 
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Justering tid och plats Alvesta 2018-06-27.   

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Hagart Valtersson (C)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Tomas Öhling (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 

Sammanträdesdatum 2018-06-20  

Anslaget under tiden 2018-06-27    -2018-07-18  

Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NFS § 30 Dnr 2018/67. NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan om strandskyddsdispens, 2018-05-22 

Platsbesök, 2018-05-29 

Redogörelse 

En ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av altandäck och 

brygga på fastigheten har inkommit. Av ansökan med tillhörande 

ritningar och karta framgår att de sökande vill anlägga ett altandäck av 

trä vid strandkanten, 6 x 4 m stor. De sökande vill därtill anlägga 2 st 

flytbryggor på vardera 2 x 4 m ut från altandäcket.  

Platsen där åtgärden är planerad ligger vid sjön Furen. Aktuell sjö har 

strandskydd på 200 meter. 

Platsen där åtgärden är planerad är belägen inom ett område som 

omfattas av bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 och 16 §§ 

miljöbalken. Enligt 18 § miljöbalken får dispens från bestämmelserna 

lämnas om det finns särskilda skäl. 

I ansökan anges det särskilda skälet att ”Området har redan tagits i 

anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syfte”. 

FSP Bygg & Miljö besökte platsen 2018-05-29. Fastigheten är 1757 

m
2
 stor, och har i tidigare dispensärende från 2013 pekats ut som helt 

ianspråktagen.  

Området ingår i Naturvårdsprogrammet klass 2 på grund av 

landskapet, biologin och friluftslivet. 

Beredning 

Nämnden bedömer att särskilda skäl att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna föreligger i detta fall då området har 

tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
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Altandäcket kommer att ligga på redan ianspråktagen mark. Bryggan 

kommer att ta ca 16 m
2
 i anspråk av vattnet. Denna yta, med denna 

ringa area kan inte anses hindra eller avhålla allmänheten från att 

beträda området i större utsträckning än idag. Ytan på land närmast 

vattnet är öppen och huset syns tydligt från sjön, vilket verkar 

avhållande redan idag.  

Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. Åtgärderna 

genomförs inom tomtplatsen. Påverkan på växt- och djurliv blir 

acceptabel.  

Dispensen får dock inte leda till att den privata zonen utvidgas med 

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

för växt- och djurliv väsentligt förändras utanför hemfridszonen. 

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

sjön, och så kommer det att fortsätta vara. 

Tomtplatsen följer idag fastigheten och 1757 m
2
 bedöms som en 

rimlig storlek på tomtplats. Tomtplats är det område där markägaren 

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

inte gäller. 

NFS Au § 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 redan har 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 4 timmar kommer en avgift på 3524 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. 
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Överklagan 

Den som vill överklaga nämndens beslut ska 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 du 

överklagar, se bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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NFS § 31 Dnr 2018/7.NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Platsbesök, 2018-04-10 

Ansökan om strandskyddsdispens, 2018-05-15 

Redogörelse 

En ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av en 

ekonomibyggnad på fastigheten har inkommit. Av ansökan med 

tillhörande karta framgår att sökanden vill bygga en ca 90 m
2
 stor 

ekonomibyggnad med öppen framsida. Byggnaden kommer att 

användas som förvaringsutrymme för redskap och maskiner. Avlopp 

samt vatten kommer ej att anslutas till byggnaden. Sökanden bedriver 

dels skogsbruk men också en mindre verkstadsverksamhet som är 

tänkt att utvecklas genom denna åtgärd. 

Platsen där åtgärden är planerad ligger 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 behövs för att 

utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte 

genomföras utanför området” samt ”Inom område för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge: Bidrar till utveckling av 

landsbygden”.  

FSP Bygg & Miljö besökte platsen 2018-04-10. Fastigheten är totalt 

58615 m
2
 stor. Åtgärden är planerad i anslutning till övriga 

ekonomibyggnader på fastigheten, där verksamheten i övrigt bedrivs. 

Fastigheten ligger precis mellan LIS-områdena (landsbygdsutveckling 

i strandnära läge) Namn borttagna, och angränsar till de båda.  

Området ingår inte i något särskilt skyddsvärt naturområde. 
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Beredning 

Nämnden bedömer att särskilda skäl att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna föreligger i detta fall då området behövs 

för att utvidga en pågående verksamhet, och utvidgningen kan inte 

genomföras utanför området. Nämnden gör bedömningen att det inte 

finns någon lämplig plats för byggnationen utanför strandskyddat 

område.  

De båda LIS-områdena bedöms kunna åberopas, och åtgärden bedöms 

bidra till utveckling av landsbygden. 

Påverkan på växt- och djurliv blir acceptabel.  

Runt en ekonomibyggnad finns ingen hemfridszon på samma sätt som 

runt ett bostadshus. Byggnaden tar endast den mark i anspråk som den 

består av, vilket bedöms bli en marginell påverkan på strandzonen. 

Allmänhetens tillträde blir därför något försämrat men det bedöms 

som acceptabelt. 

Dispensen får dock inte leda till att den privata zonen utvidgas med 

mer än byggnadens yta eller att påverkan på livsvillkoren för växt- 

och djurliv väsentligt förändras utanför hemfridszonen. 

Fri passage finns vid strandkanten idag och kommer att finnas även 

efter åtgärden. 

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 behövs för att utvidga en 

pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför 

området” samt ”Inom område för landsbygdsutveckling i strandnära 

läge: Bidrar till utveckling av landsbygden”. 

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 4 timmar kommer en avgift på 3524 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 
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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 genom 

besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, inom tre 

veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur du 

överklagar, se bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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NFS § 32 Dnr 2018/62. NFS 

Parkeringsavgift på Sjöparkens reseparkering 

Beslutsunderlag 

Konsekvensanalys angående förslag på förändring av parkeringsregler 

på Sjöparkens reseparkering daterad 2018-05-31 

Redogörelse 

FSP har fått i uppdrag att göra en omvärldsanalys av 

parkeringsavgifternas storlek i jämförelse med Alvesta samt att utreda 

lämplig avgift vid Sjöparkens reseparkering. Efter att FSP erhöll 

uppdrag har gratisparkeringen skyltats om, parkeringsövervakningen 

utökats samt att en ny del av reseparkeringen med 120 långtidsplatser. 

I konsekvensanalys framgår att i jämförda orter är de kommunala 

parkeringsplatserna avgiftsfria eller med en avgift om 10 kr/dygn. 

En avgiftsbeläggning av den avgiftsfria delen skulle troligtvis öka 

intäkterna från parkering och öka tillgången på parkeringsplatser på 

den del av reseparkeringen som ligger närmst stationen. 

Det är dock sannolikt att vissa konsekvenser kan komma från att hela 

Sjöparken blir en betalparkering. Förutsättningarna för handeln i 

centrum kan bli sämre och antalet resenärer med kollektivtrafik från 

Alvesta kan komma att minska. 

Behovet av mer och/eller högre parkeringsavgifter kan längre fram i 

tiden öka. Vid det tillfället bör även behovet av betalparkering på 

västra sidans dygnsparkeringar utredas. 

Beredning 

NFS Au § 28 

Yrkanden 

Anita Lindstedt (S) och Per Anders Nordahl (S) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslagsbeslut. 

Matz Athley (M) och Tomas Öhling (M) yrkar avslag till 

arbetsutskottets förslag med att delen med gratisparkering ska kvarstå.   

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot 

avslagsyrkandet. Lyssnar och konstaterar att nämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslagsbeslut.   

Votering begärd och ska verkställas. 

Propositionsordningen ställs så att Ja röst innebär arbetsutskottets 

förslag och Nej röst avslagsyrkande på arbetsutskottets förslag. 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-06-20 10(28) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Resultat: 

Ja röst: Anita Lindstedt (S), Per Anders Nordahl (S), Martina 

Lundström (S), Hagart Valtersson (C), Andreas Nilsson (C), Hanna 

Evelynsdotter (MP), Jan Franzen (AA), Sten-Åke Karlsson (KD) och 

Nils–Gunnar Skoglund (C).   

Nej röst: Matz Athley (M) och Tomas Öhling (M) 

Ordförande finner att Nämnden för samhällsplanering antar 

arbetsutskottets beslutsförslag.     

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att göra samtliga 

parkeringsplatser på Sjöparkens reseparkering till långtidsparkering 

(14 dygn) med dygnstaxan 30 kr. Det ska i samband med denna 

ändring bli möjligt att köpa månadsbiljett via mobilapplikationen 

Parkster för 300 kr. 

Både Sjöparken 1 & Sjöparken 2 kommer få samma zon-kod, detta 

kommer göra att betalande inte kan välja fel område, och 

månadsbiljetten kommer gälla båda parkeringarna. 

I och med detta beslut skrivs en ej tidsbegränsad lokal trafikföreskrift 

gällande taxan. 

Protokollet ska skickas till 

Emil Malm 
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NFS § 33 Dnr 2018/20. NFS 

Ändring av högsta tillåtna hastighet på Växjövägen 

Beslutsunderlag 

Dokument gällande trafiksituationen på Växjövägen och effekten av 

de åtgärder som redan vidtagits. 

Redogörelse 

Första oktober 2014 höjdes hastighetsgränsen på Växjövägen, 

Alvesta, mellan infarten till Engaholm och 115 meter norr om 

Vimpelgatan, till 60 km/h från 50 km/h. I samband med detta har 

medborgarförslag om förändringar på vägen lämnats in till nämnden. 

Som svar på detta har en tätortsport anlagts vid södra infarten, en 

åtgärd som närboende inte anser tillräcklig. 

Beredning 

NFS Au § 29 

Jäv 

Ordförande ställer frågan till Matz Athley om han anser sig vara jäv i 

ärendet. Matz Athley (M) bedömer att så ej är fallet. 

Ordförande ställer frågan till nämnden om de anser att Matz Athley är 

jäv. Lyssnar och konstaterart att Matz Athley är jäv.  

Votering begärd. 

Resultat: 

Ja röst innebär att Matz Athley är jäv och Nej röst innebär att han inte 

är jäv i detta ärende.  

Ja röst: Anita Lindstedt (S), Per Anders Nordahl (S), Martina 

Lundström (S), Hagart Valtersson (C), Hanna Evelynsdotter (MP), 

och Nils–Gunnar Skoglund (C).   

Nej röst: Matz Athley (M), Tomas Öhling (M), Andreas Nilsson (C) 

och Jan Franzen (AA) 

Ordförande finner att Nämnden för samhällsplanering anser att Matz 

Athley (M) är jäv i ärendet.  

Matz Athley lämnar rummet och är ej med på beslutet.  

 

Yrkanden 

Anita Lindstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-06-20 12(28) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Tomas Öhling (M) yrkar på tilläggsyrkande från Tomas Öhling (M). 

Se bifogad fil. 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att anta 

arbetsutskottets förslag. Ordförande frågar om det är nämndens 

mening att anta Tomas Öhling (M) tilläggsyrkande. Lyssnar och 

konstaterar att man antar arbetsutskottets förslag till beslut. 

Votering begärd och ska verkställas. 

Jan Franzen (AA) är ej med på voteringen och lämnar rummet. 

Propositionsordningen ställs så att Ja röst innebär arbetsutskottets 

förslag och Nej tilläggsyrkande från Tomas Öhling (M). 

Resultat: 

Ja röst: Anita Lindstedt (S), Per Anders Nordahl (S), Martina 

Lundström (S), Hagart Valtersson (C), Andreas Nilsson (C), Hanna 

Evelynsdotter (MP) och Nils–Gunnar Skoglund (C).   

Nej röst: Tomas Öhling (M), Veronika Kobak (M) Sten- Åke Karlsson 

(KD)  

Ja röst: 7 

Nej röst: 3  

Ordförande finner att Nämnden för samhällsplanering antar 

arbetsutskottets beslutsförslag.      

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att sänka hastighetsgränsen 

från 60 km/h till 40 km/h från Vimpelgatan till 115 meter norr om 

Vimpelgatan. I samband med detta byggs också en avsmalning av 

vägen vid den punkt hastigheten ändras. Vid denna avsmalning 

kommer två fordon inte kunna passera samtidigt. 

I och med detta beslut skrivs en lokal trafikföreskrift gällande 

hastigheten på Växjövägen som ersätter nuvarande (0764 2014:74). 

Reservation 

Jan Franzen (AA) reserverar sig mot beslutet 

Protokollet ska skickas till 

Emil Malm 
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NFS § 34 Dnr 2018/76. NFS 

Höjning av felparkeringsavgifter i Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 

Lista över parkeringsöverträdelser och motsvarande 

felparkeringsavgifter 

Redogörelse 

Sedan 2006-01-01 har Alvesta kommun haft en felparkeringsavgift 

som är 300 kr för samtliga överträdelser förutom parkering utan 

tillstånd på plats anvisad för rörelsehindrad som har varit 700 kr. 

Nuvarande felparkeringsavgifter ligger i förhållande till andra 

kommuner i regionen något lägre.  

Beredning 

NFS Au § 30 

Yrkanden 

Matz Athley (M) och Tomas Öhling (M) yrkar avslag till 

arbetsutskottets beslutsförslag. Anser att höjningen av avgifterna är 

för hög. 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om en höjning av 

felparkeringsavgifterna i Alvesta kommun i enlighet med bifogad 

lista. 

Höjning skulle innebära: 

 400 kronor om avgift inte är betald, parkeringsskiva saknas, 

eller parkering längre än tillåten tid 

 1000 kronor vid parkering utan tillstånd på plats anvisad för 

rörelsehindrad 

 700 kronor för övriga överträdelser 

Protokollet ska skickas till 

Emil Malm 

Kommunfullmäktige 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-06-20 14(28) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NFS § 35 Dnr 2017/186. NFS 

ANTAGANDE AV FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV DETALJ-
PLAN/BYGGNADSPLANER INOM TORPSBRUKS 
SAMHÄLLE 

Plats 

Byggnadsplaner inom Torpsbruks samhälle. 

Sökande 

Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 

Förslag till ändring av detaljplan, tillägg till beskrivning/bestämmelser 

och genomförandebeskrivning, upprättat 2017-09-11. 

Redogörelse 

Syftet med ändring av detaljplaner, i detta fall byggnadsplaner 

upprättade före 1987 inom Torpsbruk där vägförening svarat för drift 

och underhåll av allmän platsmark, är att omvandla ett planområde 

från enskilt till kommunalt huvudmannaskap. Kommunen tar över 

skötsel och drift och den enskilda vägföreningen avvecklas. Genom 

denna ändring tillförs ovan nämnda byggnadsplaner en bestämmelse 

som fastställer att det är kommunen som är huvudman för allmän 

plats, gator, torg m. m. Berörda byggnadsplaner fortsätter således att 

gälla med de tillägg som ändringen tillför av ändrat huvudmannaskap. 

Förslaget har varit ute på samråd 2017-09-11—2017-10-09. 

Synpunkter har inkommit från: 

Länsstyrelsen: Inga synpunkter på själva ändringen eller 

samrådsförfarandet.  På respektive plankarta ska antecknas att 

kommunen är huvudman samt tydlighet på planbeskrivningen ange 

vilka ändringar som gjorts. 

Lantmäteriet – ingen erinran. 

Trafikverket: Bra att frågan om huvudmannaskap tydliggörs så att det 

formella ansvaret för väghållningen överensstämmer med hur 

väghållningen praktiskt fungerat under lång tid.  

Beredning  

NFS Au § 31  
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Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att, med stöd av PBL 5 kap 

29 §, ”äldre PBL (SFS 1987:10 ) , anta förslaget med ändring av  

detaljplaner, upprättad  2017-09-11. 

Protokollet skickas till 

Lisbeth Fransson 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

NFS § 36 Dnr 2015/63. NFS  

Detaljplan för del av Lekaryd 3:21 m.fl. i Lekaryd,  
godkännande inför antagande 

Plats 

Del av Lekaryd 3:21 m.fl. i Lekaryd 

Beslutsunderlag 

1. Utlåtande 

2. Plankarta  

3. Planbeskrivning med bilagor 

Redogörelse 

NFS gav 2015-04-07 i uppdrag att utarbeta och samråda förslag till 

detaljplan för ny bostadsbebyggelse i Lekaryd. Detaljplanen syftar till 

att möjliggöra nybyggnation av småhus i ett attraktivt läge och som är 

anpassade till kulturlandskapets förutsättningar.  

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2017-10-02 – 2017-

10-23. Under samrådstiden har 2 yttranden utan synpunkter och 13 

yttranden med synpunkter inkommit. Efter samrådstiden har 1 

yttrande utan synpunkter och 1 yttrande med synpunkter inkommit. 

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört säkerställande av 

väghållarskapet för Hanaslövsvägen, störningar från Hanaslövs 

skidanläggning, brandvattenförsörjning, omfattning av föreslagen 

bebyggelse, avskärmning mot befintliga bostäder, natur- och 

rekreationsvärden med mera. 

Inkomna synpunkter har föranlett ändringar och kompletteringar i 

planhandlingarna. Planområdet har utökats för att in till att inkludera 

delar av Hanaslövsvägen för att ändra tidigare markreglering från 

kvartersmark till allmän platsmark. Störningar från Hanaslövs 

skidanläggning har utretts och redovisats. Förtydliganden har gjorts 

vad gäller exempelvis strandskydd och brandvattenförsörjning.  

 

Förändringar i den södra delen av planområdet har också gjorts med 

anledning av att markförhållandena ej var tillfredsställande. Dessa 

påvisades i den geotekniska undersökning som genomfördes efter 

samrådet. 
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Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Nämnden för samhällsplanering tog den 2018-04-10 beslutet att 

planförslag för del av Lekaryd 3:21 m.fl. (Lekaryd) skall ställas ut för 

granskning enligt PBL 5 kap § 18. 

Planen har varit utställd för granskning under tiden 2018-04-23 – 

2018-05-14. Under granskningstiden har nio yttranden utan 

synpunkter och tre yttranden med synpunkter inkommit.  

Inkomna synpunkter har berört buller och övriga störningar från 

Hanaslövs friluftsområde samt cykelkommunikation från centralorten 

till Lekaryd. 

Inkomna synpunkter har inte föranlett några förändringar av 

planförslaget inför antagandet. 

 

Beredning 

NFS Au§ 32 

Yrkanden 

Matz Athley (M), Sten Åke Karlsson (KD) och Anita Lindstedt (S) 

yrkar bifall till arbetsutskottets förslagsbeslut. 

Jan Franzen (AA) yrkar avslag på AUs förslag till beslut att anta  

detaljplanen för Lekaryd 3:21 med hänvisning till vårt yttrande i  

samband med granskningen. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jan Franzens (AA) 

tilläggsyrkande mot varandra. Lyssnar och konstaterar att nämnden  

beslutar enligt arbetsutskottets förslagsbeslut.       

 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering besluta att föreslå 

Kommunfullmäktige att: 

- Förslag till detaljplan för del av Lekaryd 3:21 m.fl. (Lekaryd) 

antas med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27§.  

Protokollet ska skickas till 

Sofie von Elern 

Fullmäktige 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

NFS § 39 Dnr 2018/72. NFS 

Detaljplan för del av Moheda 4:206 (Mäster Skölds väg), 
planuppdrag 

Plats 

Fastigheten Moheda 4:206, belägen söder om Växjövägen, i sydvästra 

Moheda.  

Sökande 

 

Beslutsunderlag 

Översiktskarta, 2018-06-01  

Redogörelse 

För att kunna erbjuda bostadsmark idag och i ett längre perspektiv 

krävs att Alvesta kommun har en planberedskap för mark för 

bostadsändamål. I Moheda finns idag efterfrågan på bostadstomter. 

Genomförande av detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 (Ryd) 

pågår och bedömningen är att tomtförsäljningen kommer att gå 

snabbt. Med grund i situationen har förvaltningen undersökt flera 

platser för att möjliggöra bostadsmark i Moheda. En av platserna är 

det föreslagna planområdet som är sluttande från väst mot öst och 

består idag av ett björkslyområde med inslag av större tallar.  

 

Beredning 

NFS Au § 35 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att förslag till detaljplan kan 

upprättas och samrådas.  

Protokollet ska skickas till 

Karolina Bjers 
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NFS § 40 Dnr 2017/176. NFS 

Detaljplan för del av Alvesta 14:1, Ekebogatan 
Trädgårdsgatan 

Plats 

Del av fastigheten Alvesta 14:1 i Alvesta tätort 

Beslutsunderlag 

4. Utlåtande 

5. Plankarta 

6. Planbeskrivning 

 

Redogörelse 

NFS gav 2017-09-26 i uppdrag att utarbeta och samråda förslag till 

detaljplan för ny bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Alvesta 

14:1 vid Ekebogatan/Trädgårdsgatan. Detaljplanen syftar till att 

möjliggöra nybyggnation av småhus eller lägenheter i flerbostadshus i 

ett attraktivt läge och närhet till natur- och parkmiljöer.  

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2018-01-22 – 

2018-02-12. Under samrådstiden har fem yttranden utan erinran och 

fem yttranden med synpunkter inkommit. Inkomna synpunkter 

redovisas och bemöts i samrådsredogörelsen. Inkomna synpunkter har 

inneburit ett antal mindre förändringar av planförslaget. Bland annat 

att planområdet minskats till 0,3 hektar och att plusmark lagts till i den 

norra delen av planen samt att en passage (Natur) avvarats för att 

tillgängliggöra naturområden, grillplats och pulkabacke norr om 

planområdet. 

Planförslaget har varit utställt på granskning under tiden 2018-04-23 – 

2018-05-14. Under samrådstiden har tre yttranden utan erinran och tre 

yttranden med synpunkter inkommit. Inkomna synpunkter redovisas 

och bemöts i samrådsredogörelsen. Inkomna synpunkter under 

granskningstiden har inte föranlett några förändringar av 

planförslaget.  

 

Beredning 

NFS AU § 36 
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Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Jäv 

Matz Athley (M) anser att Anita Lindstedt (S) är jävig i detta ärende 

då hon bor i området. 

Ordförande ställer frågan till nämnden om Anita Lindstedt (S) anser 

ha jäv i detta ärende. Nämnden anser att jäv föreligger. 

Anita Lindstedt (S)lämnar rummet och är inte med i beslutet i detta 

ärende.   

Yrkanden 

Andreas Nilsson (S) och Per Anders Nordahl (S) yrkar bifall till  

arbetsutskottets förslagsbeslut.  

Matz Athley (M) yrkar bifall med tillägg max 8 m i byggnadshöjd och 

max 2 våningar i suterräng. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot tillägg för 

ändrad byggnadshöjd. Ordförande lyssnar och konstaterar att 

arbetsutskottets förslag kvarstår. 

Votering begärd och ska verkställas. 

Propositionsordningen ställs så att Ja röst innebär att man behåller 

bygghöjd enligt arbetsutskottets förslagsbeslut och Nej röst innebär 

ändrad bygghöjd.  

Resultat: 

Ja röst: Per Anders Nordahl (S), Martina Lundström (S), Hagart 

Valtersson (C), Andreas Nilsson (C), Hanna Evelynsdotter (MP), 

Sten-Åke Karlsson (KD) Peter Öman Danforth (S) och Nils–Gunnar 

Skoglund (C).   

Nej röst: Matz Athley (M), Tomas Öhling (M) och Jan Franzen (AA) 

Ja Röster: 8 st 

Nej Röster 3 st 

Ordförande finner att Nämnden för samhällsplanering antar 

arbetsutskottets beslutsförslag.          

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att planförslag för del av  

Alvesta 14:1, Ekebogatan Trädgårdsgatan skall antas enligt PBL 5 kap 

§ 27.  

Protokollet ska skickas till 

Mario Jonjic 
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NFS § 41 Dnr 2018/.NFS 

Detaljplan för del av Lekaryd 3:24, öster om Lekaryds by 

Plats 

Del av fastigheten Lekaryd 3:24 i Lekaryd 

Sökande 

Fastighetsägare av Lekaryd 3:24 

Beslutsunderlag 

7. Föreslaget planområde 

Redogörelse 

Sökanden har hemställt om att få en del av sin befintliga fastighet 

Lekaryd 3:24(Östra delen, se bilagd karta) planlagd för bostäder. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av tre till fyra 

småhus i ett attraktivt läge och som är anpassade till kulturlandskapets 

förutsättningar. En förutsättning för upprättande och genomförande av 

detaljplanen är att detaljplan för Lekaryd 3:21 m.fl. antas och vinner 

lagakraft.  

Beredning 

NFS Au 37 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering besluta att 

ett förslag till detaljplan kan upprättas och samrådas 

Protokollet ska skickas till 

Mario Jonjic 
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NFS § 43 Dnr 2018/. NFS 

Medborgarförslag om att inrätta tjänst som kommunekolog 

Beslutsunderlag 

KF 2018 § 3 (bil.1) och Medborgarförslag (bil.2) 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag föreslås att en tjänst som kommunekolog 

inrättas. Förslagsställaren skriver att tjänsten behövs i arbetet för en 

hållbar kommun.  

 

Bedömningen är att det i en kommun av Alvestas storlek inte finns 

arbetsunderlag och inte heller ekonomiskt utrymme för att inrätta en 

heltidstjänst som kommunekolog. Kompetens inom naturvårds- och 

hållbarhetsområdet finns hos flera utbildade yrkeskategorier idag. Vid 

de tillfällen specialistkompetens behövs köps konsulttjänster in.   

 

Beredning  

NFS Au § 39 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att föreslå 

Kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska anses 

besvarat med ovanstående redogörelse. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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NFS § 44 Dnr 2017/39. NFS 

Startbesked Spåningslanda etapp 2 

Plats 

Fastigheten Spåningslanda 4:3 i norra delen av Högalundsvägen, öster 

om det nyetablerade bostadsområdet i Spåningsland.  

Beslutsunderlag 

Kartbilaga (bil.1) och projektplan (bil.2) 

Redogörelse 

Detaljplan för Spåningslanda etapp 2 vann laga kraft under 2017. 

Planen möjliggör för nyetablering av bostäder. Arkeologisk 

förundersökning har gjorts av del av fornlämning Aringsås 77:1. 

Lämningen bedömdes inte hysa några stora värden varför 

exploateringen kan genomföras. 

Utbyggnaden innebär en kostnad om ca 5 miljoner för VA-kollektivet. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 1,5 miljoner vilket innebär att en 

omfördelning av VA-kollektivets budget måste göras. 

Beredning 

NFS Au § 40 

Yrkanden 

Sten Åke Karlsson (KD), Andreas Nilsson (S), Anita Lindstedt (S), 

Matz Athley (M) och Per Anders Nordahl (S)    

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering ger startbesked, enligt bifogad 

projektplan, för iordningsställande av ca 25 tomter varav ett kvarter 

för flerbostadshus, inom befintlig detaljplan för Spåningslanda. För att 

investeringen ska kunna genomföras omfördelar VA-kollektivet sin 

investeringsbudget.  

Protokollet ska skickas till 

Ulf Carlsson 

Bengt Johansson 
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NFS § 45  Dnr 2018/39. NFS 

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER MAJ 2018 

Beslutsunderlag 

1. Förenklad ekonomisk månadsrapport per maj 2018 
2. NFS AU 2018-06-12 

 

Beslut 

Nämnden för samhällsplanering beslutar att godkänna  
ekonomisk månadsrapport per den 31 maj 2018. 
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NFS § 46 Dnr 2018/68. NFS 

Val av dataskyddsombud 

Redogörelse 

Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) träder 

i kraft inom EU:s samtliga medlemsländer den 25 maj 208. Genom att nya regler 

träder i kraft upphör nuvarande personuppgiftslag (PuL). Syftet med den nya 

förordningen är att skydda fysiska personers integritet vid behandling av 

personuppgifter samt att det ska vara fritt flöde av personuppgifter inom EU. 

Inom kommunen är varje myndighet (styrelse eller nämnd) personuppgifts-

ansvarig. Därför ska varje styrelse och nämnd utse ett dataskyddsombud för sin 

myndighet. I samband med att dataskyddsförordningen träder i kraft behöver 

dataskyddsombudet vara utsett och anmält till Datainspektionen. 

Ett dataskyddsombud ska informera och ge råd och stöd till de personuppgifts-

ansvariga och till de anställda som hanterar personuppgifter om deras skyldigheter 

enligt dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser. Vidare ska 

dataskyddsombud övervaka efterlevnaden, hjälpa till att ta fram riktlinjer och 

policies på området, samarbeta med tillsynsmyndigheten Datainspektionen och 

vara kontaktperson till de som är registrerade. Uppgifterna som dataskyddsombud 

kan utföras av en eller flera personer i grupp. 

Alvesta kommun har tecknat ett avtal med Kommunalförbundet Sydarkivera för 

tjänsten som dataskyddsombud. Ett team inom Sydarkivera med olika 

kompetenser utgör tillsammans funktionen dataskyddsombud. Varje 

personuppgiftsansvarig behöver dock bygga upp en lokalt anpassad organisation 

som gör till exempel inventeringar och förteckningar samt sköter det löpande 

arbetet kring personuppgiftshantering enligt avtalet. 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att: 

Therese Jigsved på kommunalförbundet Sydarkivera utses som dataskyddsombud 

från den 15 augusti 2018. 

Protokollet ska skickas till 

Susanne Frank 

Sydarkivera  
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NFS § 47  Dnr 2018/17. NFS 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande 
till handlingarna: 

a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2018-05-07– 2018-06-12  
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NFS § 48  Dnr 2011/93. NFS 

Revidering av delegationsordning, NFS 

Beslutsunderlag 

Förslag till ändringar i delegationsordningen 

Redogörelse 

Ett förslag till ändring i delegationsordningen för Nämnden för  

samhällsplanering har arbetats fram av förvaltningen för 

samhällsplanering. 

Den 25 maj 2018 upphörde personuppgiftslagen (PUL) att gälla och 

samtidigt trädde dataskyddsförordningen (DFS/GDPR) i kraft som 

alla organisationer ska följa.  

Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i nämndens verksamhet enligt GDPR. 

 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att komplettera nämndens 

delegationsordning med: Förvaltningschefen för FSP ges rätten att 

upprätta/ingå biträdesavtal för nämndens räkning. 

Protokollet ska skickas till 

Magnus Wigren 

Gunnar Hopstadius 
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NFS § 49 Dnr 2018/11. NFS 

Information och diskussionsärende 

 

      Följande ärenden informerandes/diskuterades  

 GDPR  

 Ansökan om kameraövervakning  

Förvaltningschefen informerar om verksamheten. 

 Sjukfrånvarostatistiken    

 Magnus Wigren är förvaltningschef från 1 juni  

 

  

 

 

 



moderaterna 2018-06-20

Alvesta

YRKANDEN-TILLÄGGSYRKANDEN!

Tilläggsyrkanden  beträffande  medborgarförslag  gällande  trafiksituation  från
Aringsbergsgatan  i riktning  mot Gemla till avtaget  - Engaholm.

Vi moderater  i samhällsplanering  yrkar  tilläggsyrkanden  av ärendet  "Gemla-
racet"  enligt  följande:

Hastigheten på Växjövägen skall vara 40km från byggd tätortsport (Bergbogatan)

hela vägen Tram till vägbula Aringsbergsgatan.

Två (2) chikaner, typ Spåningslanda, skall placeras på lämplig plats från tätortsport
norrut till Aringsbergsgatan för att erhålla respekt av hastighet 40 km.

Alvesta den 20 juni 2018.

\, 0  'c-Th C) 
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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2018-06-20 kl. 13.30- 18.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 38 Direktjustering 

 
 
Beslutande 

 

 

Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. 

 

 

 
 Per Anders Nordahl (S)  
 Martina Lundström (S)  
 Hagart Valtersson (C) ordf.  
 Andreas Nilsson (C)  
 Hanna Evelyndotter (MP)  
 Matz Athley (M) 2e vice ordf.  
 Tomas Öhling (M)  
 Jan Franzen (AA)  
 Sten-Åke Karlsson (KD)  
 Nils Gunnar Skoglund (C)  
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Magnus Wigren § 38 

Karolina Bjers § 38  

Peter Öhman Danforth (S) 

David Johansson (C) 

Veronika Kobak (M) 

Dumitru Drugas (V) 

Patrik Karlsson 

Hjalmar Oskarsson 
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Justering tid och plats Alvesta 2018-06-20. Direktjustering  

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Hagart Valtersson (C)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Tomas Öhling (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 

Sammanträdesdatum 2018-06-20  

Anslaget under tiden 2018-06-21    -2018-07-12  

Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NFS § 38 Dnr 2016/134. NFS 

Detaljplan för del av Alvesta 14:56 (Kulturen) 

Plats 

Alvesta centrum, fastigheten Alvesta 14:56.  

 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning, 2018-06-01 

Plankarta, 2018-06-01 

Samrådsredogörelse, 2018-06-01 

Bilaga: Checklista för behovsbedömning, 2018-06-01 

Bilaga: Skuggstudie, 2018-06-01 

Bilaga: Bullerutredning och - beräkning, 2018-06-01 

Minnesanteckningar samrådsmöte 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutade den 2016-10-11 att ge 

förvaltningen för samhällsplanering i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan och samråda densamma. Planförslaget för detaljplan för 

Alvesta 14:56 (Kulturen) har varit utsänt för samråd under tiden 2018-

02-26 – 2018-03-19. Under samrådstiden har 4 yttranden utan 

synpunkter och 11 yttranden med synpunkter inkommit. 

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört frågor rörande 

trafikbuller, MKN för luft och vatten, möjlighet till allmän parkering 

och byggnadshöjd. Likaså har synpunkter rörande brandvatten och 

tillgänglighet för räddningstjänsten inkommit.  

Inkomna synpunkter har föranlett viss anpassning av planförslaget. 

Plankartan har kompletterats rörande bestämmelse om krav på 

ljuddämpad sida. I planbeskrivningen har komplettering gjorts rörande 

dagvattenhantering, buller och MKN för vatten och luft. Likaså har 

fastighetsrättsliga frågor, information om brandvattenbehovet samt 

perspektiv/volymstudie kompletterats planhandlingarna.  
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Sammanträdesdatum 

2018-06-20 4(4) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Yrkanden 

Anita Lindstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Tomas Öhling (M) och Matz Athley (M) yrkar avslag på 

arbetsutskottets förslag med att ärendet bör återremiteras i väntan på 

skolutredningen. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra. Lyssnar och konstaterar att 

nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslagsbeslut. 

Votering begärd och ska verkställas. 

Propositionsordningen ställs så att Ja röst innebär arbetsutskottets 

förslag och Nej röst återremiss på ärendet. 

Resultat: 

Ja röst: Anita Lindstedt (S), Per Anders Nordahl (S), Martina 

Lundström (S), Hagart Valtersson (C), Andreas Nilsson (C), Hanna 

Evelynsdotter (MP), Jan Franzen (AA) och Nils–Gunnar Skoglund 

(C).   

Nej röst: Matz Athley (M) och Tomas Öhling (M) 

Ordförande finner att Nämnden för samhällsplanering antar 

arbetsutskottets beslutsförslag.     

Beredning 

NFS Au § 34 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att; 

1. Planförslag för del av Alvesta 14:56 (Kulturen) skall ställas ut för 

granskning enligt PBL 5 kap § 18.  

2. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Protokollet ska skickas till 

Karolina Bjers 
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Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2018-06-20 kl. 13.30- 18.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 42 Direktjustering 

 
 
Beslutande 

 

 

Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. 

 

 

 
 Per Anders Nordahl (S)  
 Martina Lundström (S)  
 Hagart Valtersson (C) ordf.  
 Andreas Nilsson (C)  
 Hanna Evelyndotter (MP)  
 Matz Athley (M) 2e vice ordf.  
 Tomas Öhling (M)  
 Jan Johansson (AA)  
 Sten-Åke Karlsson (KD)  
 Nils Gunnar Skoglund (C)  
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Magnus Wigren § 42 

Patrik Karlsson § 42  

Peter Öhman Danforth (S) 

David Johansson (C) 

Veronika Kobak (M) 

Dumitru Drugas (V) 
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Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 
Justering tid och plats Alvesta 2018-06-20. Direktjustering   

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Hagart Valtersson (C)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Tomas Öhling (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 

Sammanträdesdatum 2018-06-20  

Anslaget under tiden 2018-06-21    -2018-07-12  

Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NFS § 42 Dnr 2017/176. NFS  

Detaljplan för del av Moheda 4:206 m.fl. Toffelvägen 

Plats 

Del av fastigheten Moheda 4:206 m.fl., Moheda tätort 

Beslutsunderlag 

1. Samrådsredogörelse 

2. Plankarta 

3. Planbeskrivning 

Redogörelse 

NFS gav 2017-09-26 i uppdrag att utarbeta och samråda förslag till 

detaljplan för ny verksamhetsmark inom del av Moheda 4:206 m.fl. 

Toffelvägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt 

utbyggnad av befintliga och nya verksamheter.  

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2018-04-23 – 2018-

05-14. Under samrådstiden har fem yttranden utan synpunkter och sex 

yttranden med synpunkter inkommit. Inkomna synpunkter redovisas 

och bemöts i samrådsredogörelsen. Inkomna synpunkter har inte 

inneburit några förändringar av planförslaget.  

 

Beredning 

NFS Au § 38 

Yrkanden 

Matz Athley (M) och Per Anders Nordahl yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslagsbeslut. 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering besluta att planförslag för del av 

Moheda 4:206 m.fl. Toffelvägen skall ställas ut för granskning enligt 

PBL 5 kap § 18.  

Protokollet ska skickas till 

Mario Joncic 
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Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2018-06-20 kl. 13.30- 18.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 37 Direktjustering 

 
 
Beslutande 

 

 

Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. 

 

 

 
 Per Anders Nordahl (S)  
 Martina Lundström (S)  
 Hagart Valtersson (C) ordf.  
 Andreas Nilsson (C)  
 Hanna Evelyndotter (MP)  
 Matz Athley (M) 2e vice ordf.  
 Tomas Öhling (M)  
 Jan Johansson (AA)  
 Sten-Åke Karlsson (KD)  
 Nils Gunnar Skoglund (C)  
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Magnus Wigren § 37 

Sofie von Elern § 37  

Peter Öhman Danforth (S) 

David Johansson (C) 

Veronika Kobak (M) 

Dumitru Drugas (V) 
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Nämnden för samhällsplanering 
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Justering tid och plats Alvesta 2018-06-20. Direktjustering  

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Hagart Valtersson (C)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Tomas Öhling (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 

Sammanträdesdatum 2018-06-20  

Anslaget under tiden 2018-06-21    -2018-07-12  

Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NFS § 37 Dnr 2015/72. NFS  

Detaljplan för del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-
Smedsgård), granskning 

Plats 

Del av Alvesta 14:1 m.fl. i Alvesta tätort 

Beslutsunderlag 

1. Plankarta 

2. Planbeskrivning  

3. Samrådsredogörelse 

Redogörelse 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-03 (KS § 22) att upprätta och 

samråda förslag till detaljplan för Tingsbacken. Detaljplanen syftar till 

att möjliggöra för bostäder i ett centrumnära läge i Alvesta tätort 

genom förtätning. Vidare syftar detaljplanen till att anpassa 

planförhållanden till gällande markanvändning och möjliggöra 

ändamålsenlig kvartersbildning. 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2018-03-12 – 2018-

04-03. Under samrådstiden har 11 yttranden utan synpunkter och 10 

yttranden med synpunkter inkommit. Efter samrådstiden har 1 

yttrande utan synpunkter och 1 yttrande med synpunkter inkommit. 

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört markföroreningar, 

påverkan på verksamheter, fornlämningar och kulturmiljö, dagvatten, 

trafik samt utformning och skötsel av grönområdet. 

Inkomna synpunkter har föranlett mindre ändringar och 

kompletteringar i planhandlingarna. Förtydliganden har gjorts i 

planbeskrivningen avseende bland annat markföroreningar, 

fornlämningar och planens påverkan på verksamheter.  I plankartan 

har område där lek- och aktivitetsytor medges avgränsats mer för att 

inte beröra förorenad mark och prickmark inom föreslagen 

kvartersmark har utökats för att säkerställa avstånd mot befintliga 

bostäder och ekbacken. 

Beredning 

NFS Au § 33 
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Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslut 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Förslag till detaljplan för del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-

Smedsgård) ska ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap § 18.  

- Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande 

miljöpåverkan. 

Protokollet ska skickas till 

Sofie von Elern 
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