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Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet på Allbohus plan 2, Alvesta 2018-08-28 kl. 13.30- 17.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 50,§52-§61 

 
 
Beslutande 

 

 

Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. 

 

 

 
 Per Anders Nordahl (S)  
 Tobias Johansson (S) ersätter Martina 

Lundström (S) 

 

 Hagart Valtersson (C) ordf.  
 Andreas Nilsson (C)  
 Hanna Evelyndotter (MP)  
 Matz Athley (M) 2e vice ordf.  
 Tomas Öhling (M)  
 Dumitru Drugas (V) ersätter Jan 

Johansson (AA) 

 

 Sten-Åke Karlsson (KD)  
 Nils Gunnar Skoglund (C) ersätter 

Fredrik Johansson (SD) 

 

   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Magnus Wigren § 50, §52-61 

Sofia Gustavsson § 50 

Sofie von Elern § § 52-53 

Patrik Karlsson § 52- § 61 

Karolina Bjers § 54 -§ 61 

Mario Jonjic § 56 

Anneli Isaksson § 61 
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Justering tid och plats Alvesta 2018-08-31.   

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Hagart Valtersson (C)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Per- Anders Nordahl (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 

Sammanträdesdatum 2018-08-28  

Anslaget under tiden 2018-08-31    -2018-09-21  

Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande  
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NFS § 50 Dnr 2018/86. NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2018-07-04 

Platsbesök, 2018-07-10 

Redogörelse 

En ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad på 

fastigheten har inkommit. Av ansökan med tillhörande karta framgår 

att sökanden vill ersätta en befintlig carport med ett nybyggt garage.  

Platsen där åtgärden är planerad ligger vid sjön. 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 2018-07-10. Fastigheten är 3726 

m
2
 stor.  

Området ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 

miljöbalken 4 kap 2 §. Området ligger inom riksintresse för naturvård, 

kulturvärden eller friluftslivet enligt miljöbalken 3 kap 6 §. 

Området ingår i Naturvårdsprogrammet klass 1 (särskilt stora 

naturvärden) på grund av landskapet, biologin och friluftslivet. 

Det planerade garaget kommer som längst att ligga ca 22 m från 

huvudbyggnaden vilket innebär att åtgärden inte omfattas av 

undantaget för kompletteringsåtgärder enl. Länsstyrelsen i Kronobergs 

läns beslut 2017-06-20. 
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Beredning 

Nämnden bedömer att särskilda skäl att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna föreligger i detta fall då området redan 

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

strandskyddets syfte.  

Tomtplatsen följer idag fastigheten och 3726 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. 

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. 

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

sjön, och så kommer det att fortsätta vara. 

NFS AU § 43 

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. Du 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 

dig 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 till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, 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 § 52 Dnr 2018/108. NFS 

Detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 (Moheda förskola), 
planuppdrag 

Plats 

Del av fastigheten Moheda-Ryd 5:122, belägen i östra Moheda utmed 

Banérsgatan och Tallvägen, norr om Mohedaskolan.  

Beslutsunderlag 

Föreslaget planområde 

Redogörelse 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny förskola i Moheda för ca 

120 barn. Den befintliga förskoleverksamheten som finns i baracker 

på Mohedaskolans fastighet behöver nya lokaler på grund av 

ombyggnationer av skolfastigheten. Den nya förskolan ska dessutom 

inrymma de barn som går på Fårakullens förskola, vars lokaler inte är 

ändamålsenliga.  

 

Förelaget planområde är inom fastigheten Moheda-Ryd 5:122 i ett 

ändamålsenligt läge direkt norr om Mohedaskolan. Platsen inrymmer 

idag bollplaner och lekplats med låg nyttjandegrad samt kuperad 

naturmark som nyttjas som kompletterande friyta av Mohedaskolan. 

Det finns även en återvinningsstation inom fastigheten utmed 

Banérsgatan som kan behöva flyttas. Under planarbetet ska en 

eventuell ny plats för återvinningsstationen utredas.  

 

Förskolefastigheten bedöms behöva ca 8000-9000 kvm för att 

inrymma förskolebyggnad, friyta och yta för angörning. Resterande 

del av det föreslagna planområdet bedöms kunna bevaras som park- 

och naturmark, eventuellt med utveckling av nya miljöer för lek och 

bollspel, och bedöms fortsatt kunna nyttjas som kompletterande friyta 

för Mohedaskolan.  

Beredning 

NFS AU § 45 

Yrkanden 

Per-Anders Nordahl (S) och Anita Lindstedt (S) yrkar bifall på 

arbetsutskottets förslagsbeslut.  
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Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering besluta att förslag till detaljplan kan 

upprättas och samrådas.  

Protokollet ska skickas till 

Sofie von Elern 
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NFS § 53 Dnr 2018/110. NFS 

Projektuppdrag för utformning av parkytorna vid 
Hagarondellen  

Plats 

De planlagda parkytorna vid Hagarondellen i Alvesta inom 

fastigheterna Ekorren 4 och Älgen 9.  

Beslutsunderlag 

Översiktskarta 

Redogörelse 

Som del av ombyggnationen av norra infarten till Alvesta har två nya 

parkytor planlagts vid den nya cirkulationsplatsen Hagarondellen.  För 

att gestalta ytorna föreslås en arbetsgrupp, bestående av tjänstemän 

från förvaltningen för samhällsplanering och kultur- och 

fritidsförvaltningen, arbeta fram ett förslag. Arbetet sker i samverkan 

med den beslutade kommunala gestaltningsgruppen. 

 

Riktlinjer för parkytornas utformning är att platsen ska utgöra en port 

till Alvesta och fungera för kortare vistelse. Det ska finnas en 

samklang med gestaltningen av rondellen. Utformningen ska också 

vara genomtänkt ur ett driftsperspektiv.  

Beredning 

NFS AU § 46 

Yrkanden 

  

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att den föreslagna 

arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram ett utformningsförslag för 

parkytorna vid Hagarondellen, som ska redovisas senast mars 2019.  

Protokollet ska skickas till 

Sofie von Elern 
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NFS § 54 Dnr 2016/134. NFS 

Detaljplan för del av Alvesta 14:56 (Kulturen), antagande 

Plats 

Alvesta centrum, fastigheten Alvesta 14:56.  

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning, 2018-08-10 

Plankarta, 2018-08-10 

Granskningsutlåtande, 2018-08-10 

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) var utställt för granskning under tiden 2018-

06-25 – 2018-07-30. Under granskningstiden har 10 yttranden utan 

synpunkter och 6 yttranden med synpunkter inkommit. 

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört frågor beträffande 

möjlighet till allmän parkering samt rörande kabelstråk i närområdet. 

Inkomna synpunkter har föranlett mindre kompletteringar i 

planbeskrivningen.   

Beredning 

NFS AU § 47 

Yrkanden 

Tomas Öhling (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslagsbeslut. 

Med hänvisning till att man bör invänta skolplanen. 

Dumitru Drugas (V) och Anita Lindstedt (S) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslagsbeslut. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra. Lyssnar och konstaterar att 

nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslagsbeslut.  

Beslut 

Nämnden för samhällsplanering beslutar att  med stöd av plan- och 

bygglagen 5 kap 27 §, anta detaljplan för del av Alvesta 14:56 

(Kulturen) upprättad 2018-02-26, reviderad 2018-06-01.  

Protokollet ska skickas till 

Karolina Bjers 
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NFS § 55 Dnr 2018/105. NFS 

Detaljplan för del Alvesta 14:7, Norrgatan, Alvesta, uppdrag 

Plats 

Del av fastigheten Alvesta 14:7, i Alvesta tätort 

Beslutsunderlag 

Föreslaget planområde 

Redogörelse 

En ansökan om ändring av detaljplan har inkommit från 

fastighetsägaren till Alvesta 14:7. Idag reglerar detaljplanen (en del 

A187 och en del A15) byggrätten till bostäder i två våningar med 

maximalt ett bostadshus per fastighet, vilket förhindrar möjligheten 

till flerbostadshus. Önskemålet om planändring syftar till att 

möjliggöra för nybyggnation av bostäder i två våningar, med 

möjlighet även till flerbostadshus. Föreslagen reglering samspelar väl 

med omgivande variation av småhus och flerbostadshus i 1-3 plan. 

Platsen är lokaliserad nära järnvägen, men en översiktlig beräkning 

har visat på möjlighet att uppfylla gällande riktvärden för buller. 

Förslag till ny detaljplan syftar till att möjliggöra nybyggnation av 

bostäder i ett centrumära läge. 

Beredning 

NFS AU§ 48 

Yrkanden 

Matz Athley (M) och Anita Lindstedt (S) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslagsbeslut  

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ett förslag till ny 

detaljplan upprättas och samråds. 

Protokollet ska skickas till 

Patrik Karlsson 
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NFS § 56 Dnr 2017/197. NFS 

Detaljplan för del av Moheda 4:206 m.fl. (Toffelvägen), 
Moheda, antagande 

Plats 

del av Moheda 4:206 m.fl. i Mohedatätort 

Beslutsunderlag 

1. Plankarta  

2. Planbeskrivning  

3. Utlåtande  

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutade 2017-09-26 att uppdra åt 

förvaltningen för samhällsplanering att upprätta ny detaljplan för del 

av Moheda 4:206 m.fl. (Toffelvägen) i Moheda. Ett planförslag var 

föremål för samråd mellan 2018-04-26 – 2018-05-14. Nämnden för 

samhällsplaneringen beslutade 2018-06-20 att ställa ut förslag till 

detaljplan för granskning. Granskningstiden var 2018-06-28 – 2018-

08-10. 

Granskningsförfarandet har sammanställts i ett granskningsutlåtande. 

Under granskningstiden har 12 yttranden har inkommit.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny verksamhetsmark i Moheda 

tätort, för både nya verksamheter och för befintliga att utöka 

verksamheten. 

Beredning 

NFS AU § 49 

Yrkanden 

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

arbetsutskottets förslagsbeslut. 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att förslag till detaljplan för 

del av Moheda 4:206 m.fl. (Toffelvägen), i Moheda antas enligt 5 kap. 

27 § plan- och bygglagen 

Protokollet ska skickas till 
Mario Jonjic 
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NFS  § 57 Dnr 2018/112. NFS 

Detaljplan för kv Bagaren m.fl., Alvesta, uppdrag 

Plats 

Fastigheterna Bagaren 1 och 2 m.fl., i Alvesta tätort 

Beslutsunderlag 

Föreslaget planområde 

Redogörelse 

Kommunen har, bland annat i fördjupad översiktsplan för Alvesta 

tätort, konstaterat framtida behov av parkeringar i Alvesta centrum. 

Pågående ärenden med förtätning i centrum medför behov av att ha 

planberedskap med byggbar mark för parkeringsanläggningar. 

Kvarteret Bagaren mellan viadukten (Växjövägen/Värnamovägen) 

och Parkgatan utgörs idag av parkeringar i sluttande plan. Idag 

reglerar detaljplanen (A95) byggrätten till dels bostäder och handel i 

två våningar, dels parkeringsytor. 

Platsen är ett centralt beläget, långsmalt kvarter som är bullerutsatt 

från flera håll. Höjdskillnaden mellan Storgatan och Järnvägsgatan är 

ca 5,5 meter. Platsen är möjlig att inrymma parkeringshus i souterräng 

i flera plan. 

Förslag till ny detaljplan syftar till att möjliggöra nybyggnation av 

parkeringshus i centrum. 

Beredning 

NFS AU § 50 

Yrkanden 

Anita Lindstedt (S), Andreas Nilsson (C), Dumitru Drugas (V) och 

Per-Anders Nordahl (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslagsbeslut. 

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

arbetsutskottets förslagsbeslut med en önskan om ett P-hus på östra 

sidan av Alvesta.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra. Lyssnar och konstaterar att 

nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

   

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ett förslag till ny 

detaljplan upprättas och samråds 
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Protokollet ska skickas till 

Patrik Karlsson 
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NFS § 58 Dnr 2016/192. NFS 

Program med riktlinjer för byggnadsutformning, antagande 

Beslutsunderlag 

Förslag till program med riktlinjer för byggnadsutformning 

Redogörelse 

Kommunen lät 2005 ta fram en kulturhistorisk byggnadsinventering 

för Alvesta tätort, utförd av Kulturparken Småland (Smålands 

museum). Innehållet används som underlag vid handläggning, men 

omfattar enbart beskrivning om byggnaderna ensamt och inte i ett 

sammanhang. 

Nämnden för samhällsplanering gav 2017-12-12 förvaltningen i 

uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer för byggnadsutformning. 

Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning vid plan- och lovärenden 

och underlätta ärendehandläggning samt ge bättre förutsättningar för 

en stringens i beslut. Riktlinjer kan även utgöra underlag för en plan 

för skyddsvärda byggnader, som uttalas i kommunens Översiktsplan 

2008. 

Geografisk avgränsning för första inventeringen och det första 

programmet med riktlinjer har varit Alvesta tätort, men ambitionen är 

att inventera och utarbeta motsvarande program för kommunens 

samtliga detaljplanelagda områden. 

I Alvesta tätort har Kulturparken Småland (Smålands museum) 

inventerat och klassificerat tätortens bostadsområden och framställt en 

rapport. Rapporten har utgjort underlag för framtagande av riktlinjer 

för områden och byggnader enligt föreliggande förslag till program. 

Resultatet redovisas dels i ett skriftligt program, dels i ett kartskikt 

som tillgängliggörs i GIS. 

Beredning 

NFS AU § 51 

Yrkanden 

Anita Lindstedt (S), Tobias Johansson (S) och Tomas Öhling (M)  

yrkar bifall till arbetsutskottets förslagsbeslut.  

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ett program med riktlinjer 

för byggnadsutformning för Alvesta tätort antas. 
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Protokollet ska skickas till 

Patrik Karlsson 
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NFS § 59 Dnr 2018/114. NFS 

Detaljplan för del Vislanda 3:1 m.fl., Vislanda terminal, 
uppdrag 

Plats 

Del av fastigheten Vislanda 3:1 m.fl., i Vislanda tätort 

Beslutsunderlag 

Föreslaget planområde 

Redogörelse 

Idag reglerar detaljplanen (en del VA1 och en del VA49) området för 

järnvägsändamål och verksamhetsmark. Marken används främst som 

terminal för omlastning av timmer och innehar även bullervall mot 

järnvägen för näraliggande bostäder. Gatan Elnarydsvägen binder 

samman bostäder och verksamhetsmark med övriga Vislanda. Gatan 

korsas dock av interntrafik för verksamhetsutövare som lokaliseras på 

gatans båda sidor, vilket begränsar såväl verksamhetsutövarens 

utvecklingsmöjligheter som lokaltrafik på gatan. 

Terminalen ägs av Trafikverket och en presumtiv gata måste anpassas 

till terminalens långsiktiga utvecklingsbehov. 

Förslag till ny detaljplan syftar till att möjliggöra nybyggnation av ny 

gata. 

Beredning 

NFS AU § 52 

Yrkanden 

Tomas Öhling (M), Matz Athley (M) och Anita Lindstedt (S) yrkar  

bifall till arbetsutskottets förslagsbeslut   

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ett förslag till ny 

detaljplan upprättas och samråds 

Protokollet ska skickas till 

Patrik Karlsson 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

NFS § 60  Dnr 2018/17. NFS 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande 
till handlingarna: 

a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2018-06-12– 2018-08-21 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-08-28 18(18) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NFS § 61 Dnr 2018/11. NFS 

Information och diskussionsärende 

 

      Följande ärenden informerandes/diskuterades  

 Anneli Isaksson informerade om alla vattentäkter i Alvesta 
kommun. Dessa finns i Moheda, Vislanda, Grimslöv,  
Lönashult och Torne. 

 Uppstart av detaljplan Spåningslanda etapp 3 

 Reviderad sammanträdeslista för hösten 2018 

 Benämning på Orrakullen. Beslut NFS 2/10-18  

Ledamöternas information 

 Hagart Valtersson var med som representant för NFS på  
Engaholm vid Eklandskapet. Där konstatera man att för att 
se ekarna bättre ska arbetsmarknadsenheten röja för att 
få fram ekarna.   

Förvaltningschefen informerar om verksamheten. 

 Sjukfrånvarostatistiken   

 Ekonomi, juli 2018  

 

 

 

 


