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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

SamhäIlsbyggnadsnämnden

Plats  och  tid Sarnmanträdesruinmet  Salen,  Alvesta  2019-02-12  kl.  13.30-  17.00

Justerade  paragrafer  'S3 8-21

Beslutande
Edina  Maslac  (S),  le  vice  ordf.

Nina  Holmgren  (S)

Per  Anders  Nordahl  (S)  ers. Martina

Lundström-Ho1rnkvist  (S)

Peter  Johansson  (S)

David  Johansson  (C)  ordf.

Jonas  Engkvist  (C)

Dumitru  Drugas  (V)

Matz  Athley  (M)  2e vice  ordf.

Tim  Kamf)ord-  Karlsson  (L)

Sten-Åke  Carlsson  (KD)

Jan  Franzen  (AA)

Isabel  Barindelli  (AA)

Ulf  Gustafsson  (SD)  ers. Fredrik  Jonsson

(SD)

Sida

1(27)

Övriga deltagare Magnus Wigren F3 8-21
Mikael Wirdelo F3 17, 21
Sofia  Gustavsson  Fg 8,9 och  21

Mario Jonjic fl 10
Fredrik Johansson fl ll
Patrik Karlsson 83 12, 20-21
Sofie von Elern 8313

Karolina Bjers 83 14,15 och 18
Nils-Gunnar  Skoglund  (C)

Tomas  Ohling  (M)

Kent  Flink  (AA)

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Justering  tid och plats  Alvesta  2019-02-14.

Sekreterare

Ordförande

Susanne  Frank

Justerare

David  Johansson  (C)

Nina  Holmgren  (S)

Anslag/Bevis

Protokollet  är  justerat.  Justeringeri  har  tilIkännagivits  genom  anslag.

Nämnden  för  samhällsplanering

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

2019-02-12

2019-02-15  -2019-03-08

Förvaltningen  för  Samhällsplanering  Centralplanl,  Alvesta

Susanne  Frank

Utdragsbestyrkande

Sida
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Justeringsmännens sign l Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SamhäIlsbyggnadsnämnden

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-02-12

NFS 5

Godkännande  av  dagordning

Dagordningslistan  är beslutad  av ordförande  och  utsänd  med  kallelsen

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens  beslutar  att anta  dagordning.

Sida
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Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN  g 8 Dnr  2018/165.  NFS

Ansökan  om  strandskyddsdispens

Plats

Horda  7:2

Sökande

Trafikverket

Beslutsunderlag

Ansökan,  2018-11-13

Platsbesök,  2018-11-20

Komplettering,  2018-12-12

Platsbesök,  2019-01-15

Redogörelse

En  ansökan  om strandskyddsdispens  för  åtgärder  kring  busshållplats

på fastighetei'i  Horda  7:2  har  inkommit.  Av  ansökan  med  tillhörande

handlingar  framgår  att sökanden  vill  öka  tillgängligheten  och

säkerheten  vid  utvalda  busshållplatser  i Kronobergs  län.  Detta  ska  vid

aktuell  busshållplats  (Gloelidsvägen)  göras  genom  nya  plattformar  vid

befintliga  bussfickor.  Bussfickorna  kornrner  att  breddas  och

kompletteras  med  nya  plattformar,  vilket  innebär  att  viss  schaktning

kommer  att ske. En  trurnma  planeras  att installeras  för  vägdiket  vid

läge  A.

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

strandskydd  på 200  meter.

SBF  Bygg  &  Miljö  besökte  platsen  2018-11-20  samt  2019-01-15.

Platsen  där  åtgärden  är planerad  är belägen  inom  ett  område  som

omfattas av bestämmelserna om strandskydd i7  kap. 15 och 16 j5
miljöbalken.  Enligt  18 Eg miljöbalken  får  dispens  från  bestärnmelserna

lämnas  om det  finns  särskilda  skäl.  De  tillämpliga  skälen  finns  i7  kap.

18 c F3) miljöbalken.

I ansökan  anges  följande  särskilda  skäl:

*  Området  har  redan  tagits  i anspråk  på ett sätt som  gör  att  det

saknar  betydelse  för  strandskyddets  syfte.

*  En  väg,  jåmvåg,  bebyggelse,  verksamhet  eller  annan

exploatering  gör  att  ornrådet  är väl  avskilt  från  området

närmast  strandlinjen.

Sida
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Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



!a:om'e"maunf

SamhäIIsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

*  Området  behöver  tas i anspråk  för  att  tillgodose  ett  angeläget

allmänt  intresse  som  inte  kan  tillgodoses  utanför  området.

@ Inom  LIS:  Bidrar  till  utveckling  av landsbygden.

Området  ingår  i Naturvårdsprogramrnet  klass  2 (mycket  stora

naturvärden)  på  gnind  av  landskapet,  biologin  och  friluftslivet.

Området  ligger  inte  inom  utpekat  LIS-område  (Landsbygdsutveck1ing

i strandnära  läge).

Beredning

Nämnden  bedömer  att särskilda  skäl  att  medge  dispens  från

strandskyddsbestäinmelserna  föreligger  i detta  fall.  Nämnden  bedömer

att  dessa  skäl  är  tillämpliga:

*  Ornrådet  har  redan  tagits  i anspråk  på  ett  sätt  som  gör  att  det

salaiar  betydelse  för  strandskyddets  syfte.

*  Området  behöver  tas i anspråk  för  att  tillgodose  ett  angeläget

allmänt  intresse  som  inte  kan  tillgodoses  utanför  området.

Allmänhetens  tillträde  förblir  oförändrat  jämfört  med  idag.  Påverkan

på  växt-  och  djurliv  blir  acceptabel.  Dispensen  får  dock  inte  leda  till

att  påverkan  på  livsvillkoren  för  växt-  och  djurliv  väsentligt  förändras.

SBN Au fll

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden  beslutar  att  ge sökanden  dispens  från

bestämmelserna  i7  kap.  15 FS) miljöbalken,  i enlighet  med  inkomna

handlingar.

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige  2014-12-16 % 118 och
2015-11-24 F3 156 tas en timavgift ut för handläggningen av ärendet.
Då  handläggningen  har  tagit  5 timrnar  kornmer  en avgift  på  4405  kr

att  tas ut. Denna  avgift  kornmer  på separat  faktura  senare.

Information

Detta  beslut  om  strandskyddsdispens  har  Länsstyrelsen  rätt  att

överklaga  inom  3 veckor.  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.

Sida

5(27)

Justeringsmännens sign l Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

Överklagan

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

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

Trafikverket

Länsstyrelsen  iKronobergs  län,  Naturvårdsfunktionen,  351 86 Växjö

Namn  borttaget

Sida
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Justeringsmäiuiens sign l Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN 5 9 Dnr  4/2019,  5/2019.  NFS

Ansökan  om  strandskyddsdispens

Plats

Fastighetsbeteckning  borttagen

Sökande

Namn  borttaget

Beslutsunderlag

Ansökan,  2018-12-14

Underlag,  2018-12-14

Platsbesök,  2019-01-15  och  2019-01-22

Redogörelse

En  ansökan  om  strandskyddsdispens  för  trädföllning  på fastigheterna

Fastighetsbeteckning  borttagen  och  Fastighetsbeteckning  borttagen

har  inkomrnit.  Av  ansökan  med  tillhörande  underlag  och  karta  framgår

att  sökanden  vill  fölla  42 lövträd  på fastigheterna,  eftersom  dessa  står  i

närheten  av  elledningen  FL1s4-5.  Denna  ledning  tillhör  stamnätet

vilket  innebär  att  den  är central  för  elförsörjningen  i hela  regionen.

Avverkning  av  farliga  träd  som  genom  sin  höjd  kan  falla  på  ledningen

menar  sökande  är en avgörande  underhållsåtgärd.

De  aktuella  träden  är alla  lövträd  (framförallt  björk  och  al)  och

varierar  i diameter  mellan  10-49  cm.

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

strandskydd  på  200  meter.

SBF  Bygg  &  Miljö  besökte  de aktuellaplatserna  2019-01-15  samt

2019-01-22.

Platserna  där  åtgärden  är planerad  är belägna  inom  områden  som

omfattas av bestärnmelserna om strandskydd i7  kap. 15 och 16 54
miljöbalken.  Enligt  7 kap.  18 {S) miljöbalken  får  dispens  från

bestämmelserna  lämnas  om  det  finns  särskilda  skäl.  De  tillämpliga

skälen finns i7  kap. 18 c 83 miljöbalken.

I ansökan  anges  det  särskilda  skälet  att  "Området  behöver  tas i

anspråk  för  att  tillgodose  ett  angeläget  allmänt  intresse  som  inte  kan

tillgodoses  utanför  området".

Området  ingår  iNaturvårdsprograrnrnet  kIlass  2 (mycket  stora

naturvärden)  på  gnund  av biologin,  landskapet  och  friluftslivet.

Sida
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Samhällsbyggnadsnämnden

Beredning

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Nämnden  bedömer  att det  angivna  särskilda  skäl  att  medge  dispens

från  strandskyddsbestärnmelserna  föreligger  i detta  fall  då området

behöver  tas i anspråk  för  att  tillgodose  ett angeläget  allmänt  intresse

som  inte  kan  tillgodoses  utanför  ornrådet.  Elförsörjningen  i regionen

bedöms  vara  ett angeläget  allmänt  intresse.

Allmärföetens  tillträde  förblir  oförändrat  jämfört  med  idag.  Påverkan

på växt-  och  djurliv  blir  acceptabel.

SBN Au F32

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden  beslutar  att  ge sökanden  dispens  från

bestärnmelserna  i7  kap.  15 FS) miljöbalken,  i enlighet  med  inkomna

handlingar.

Enligt  taxa antagen av Kommunfullmäktige  2014-12-16 E3 118 8) 136
och 2015-11-24 fl 156 tas en timavgift. ut för handläggningen av
ärendet.  Då  handläggningen  har  tagit  5 timmar  komtner  en avgift  på

4405  kr  att tas ut. Der'u'ia  avgift  kommer  på separat  fakhira  senare.

Information

Detta  beslut  om  strandskyddsdispens  har  Länsstyrelsen  rätt  att

överklaga  inom  3 veckor.  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.

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  borttagna

Länsstyrelsen  iKronobergs  län,  Naturvårdsfiinktionen,  351 86 Växjö

Sida
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SamhälIsbyggnadsnämnden

SBN  g IO

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Dnr  201  8/1  83 NFS

Ändring  av  detaljplan  för  delen  Mården  5, Alvesta,  uppdrag

Plats

Fastigheten  Mården  5, i Alvesta  tätort

Beslutsunderlag

1.  Föreslaget  planområde

Redogörelse

En  ansökan  om  ändring  av detaljplan  A15  har  inkommit  från

fastighetsägaren  till  Mården  5. Idag  reglerar  detaljplanen  (A15)

byggrätten  till  fristående  ett till  tvåbostadshus  itvå  våningsplan.

Onskemålet  om  ändringen  av detaljplan  syftar  till  att öka  byggrätten

och  möjliggöra  nybyggnation  av fler  bostäder  i ett  centnimära  läge.

Dessutom  föreslås  planbestäminelsen  'Oppet  byggnadssätt'  tas bort

för  att  på så sätt  möjliggöra  fler  bostadsbyggnader  inom  fastigheten.

Beredning

SBN Au E33

Beslut

Sarnhäl1sbyggnadsnämnden  beslutar  att:

Ett  förslag  till  detaljplan  för  Mården  5 upprättas  och  sarnrådas

Protokollet  ska  skickas  till

Mario  Jonjic

Sida
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Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SamhälIsbyggnadsnämnden

SBN  g Il

Förvärv  av  fastigheten

Plats

Namn  borttaget

Beslutsunderlag

Avtal  om  fastighetsreglering

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Dnr2019/20.  NFS

Redogörelse

Avtal  om  fastighetsreglering  har  träffats  mellan  Namn  borttaget  ägare

till  Fastighetsbeteckning  borttagen  och  Alvesta  kommun  som  innebär

att  kommunen  förvärvar  Fastighetsbeteckning  borttagen  om  35,3  ha

mark  inklusive  virkesförråd,  4925  m3sk.  I ersättningsmark  erhåller

Namn  borttaget  komtnunens  fastighet  Brantåsa  4:1 om  34,6  ha mark

inklusive  virkesförråd,  5217  m3sk.  Fastigheten  Fastighetsbeteckning

borttagen  har  ett  högre  värde  då 5 ha är  utlagt  som  industrimark  i den

fördjupade  översiktsplanen.  Den  övriga  marken  om  29,6  ha är

tätortsnära  och  i kommunens  grönstrukturprogram  utlagt  som  höga

naturvärden  lämnad  för  fri  utveckling  samt  rekreation.  I mellanlikvid

vid  markbytet  skall  kommunen  betala  1250000  kronor  till  Namn

borttaget.

Beredning

SBN Au F34

Yrkanden

Jan  Franzen  (AA)  och  Isabel  Baridelli  (AA)  yrkar  på  återremitering  av

avtalet  för  omförhandling.  Se bilaga

Ordförande  frågar  om  det  är  nämndens  mening  att  anta

arbetsutskottets  förslag.  Ordförande  frågar  om  det  är  nämndens

mening  att  anta  Jan  Franzens  (AA)  yrkande  på  återremitering  av

avtglet,

Ordförande  lyssnar  och  konstaterar  att  nämnden  beslutar  enligt

arbetsutskottets  förslagsbeslut.

Beslut

Sarnhä1lsbyggnadsnämnden  beslutar  att  godkänna  avtalet  om

fastighetsreglering

Protokollet  ska  skickas  till

Roger  Wilsborn

Sida
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN 512

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Dnr  2018/104.  NFS

Ändring  av  del  av  detaljplan  A139  för  del  av  kvarteret

Pepparriskan,  Alvesta,  antagande

Plats

Fastigheterna  Pepparriskan  1 m.fl.,  iAlvesta  tätort

Beslutsunderlag

2.  Plankarta

3.  Planbeskrivning

4.  Utlåtande

5.  De1egationsbeslut20l8-01-O5

6.  Samrådsredogörelse

Redogörelse

NFS  gav  2018-10-02  i uppdrag  att  utarbeta  och  samråds  förslag  till

ändring  av detaljplan  A139  för  Peppariskan  l m.fl.  Förslag  till  ändring

av  detaljplan  var  utsänt  för  samråd  under  tiden  2018-12-17  -  2019-01-

09.  Efter  sarnrådet  sarnmanställdes  förfarandet  i en

samrådsredogörelse  och  beslut  (delegationsbeslut)  fattades  om  att

ställa  ut  planförslaget  för  granskning.

Förslag  till  ändring  av detaljplan  var  utställt  för  granskning  under

tiden  2019-01-11-  2019-01-25.  Under  granskningstiden  har  fem

yttranden  utan  erinran  inkomrnit  och  granskningsförfarandet  har

sarnmanställts  i ett  utlåtande.

Förslag  till  ändring  av del  av  detaljplan  syftar  till  öka  byggrätten  och

möjliggöra  nybyggnation  av flerbostadshus.

Beredning

SBN  Au  Fg5

Yrkanden

Jan  Franzen  (AA)  och  Isabel  Barindelli  (AA)  yrkar  avslag  på

förändringen  av  befintlig  detaljplan  A139.  Se bilaga.

Ordförande  frågar  om  det  är nämndens  mening  att  anta

arbetsutskottets  förslag.  Ordförande  frågar  om  det  är  rfömndens

mening  att  anta  Jan  Franzens  (AA)  avslags  yrkande.

Ordförande  lyssnar  och  konstaterar  att  nämnden  beslutar  enligt

arbetsutskottets  förslagsbeslut.

Sida
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SamhälIsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Beslut

Sarnhällsbyggnadsnämnden  beslutar  att:

Förslag  till  ändring  av detaljplan  för  Pepparriskan  1 m.fl.  antas  enligt

5 kap.  27 8) plan-  och  bygglagen

Ändring  av detaljplanen  bedöms  inte  medföra  betydande

miljöpåverkan

Reservation

Jan Franzen  (AA)  och  Isabel  Barindelli  (AA)  reserverar  sig  mot

beslutet.

Protokollet  ska  skickas  till

Patrik  Karlsson

Sida
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Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsnämnden

SBN  g 13

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Dnr  20'18/108.  NFS

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

granskning

Plats

Del  av Moheda-Ryd  5:122  i Moheda  tätort

Beslutsunderlag

7. Plankarta

8. Planbeskrivning

9. Samrådsredogörelse

Redogörelse

Nämnden  för  samhällsplanering  (nu  Sarnhällsbyggnadsnämnden)

beslutade 2018-08-28 (NFS 83 52) att upprätta och samråda förslag till
detaljplan.

Detaljplanen  syftar  till  att  möjliggöra  kvartsermark  för  skoländamål  i

Moheda  i anslutning  till  Mohedaskolan.  Målet  är att  uppföra  en  ny

förskola  på  platsen  för  att säkerställa  lokalbehovet  för  barnomsorgen  i

Moheda  med  långsiktiga  och  flexibla  lösningar  och  som  ger

förutsättningar  till  en god  utemiljö.  Syftet  är även  att säkerställa

allmän  platsmark  i form  av park-  och  naturmark  med  möjlighet  att

ersätta  och  bevara  lek-,  idrotts  och  rekreationsmöj1igheter  i ett  skol-

och  bostadsnära  område.

Planen  har  varit  föremål  för  samråd  under  tiden  2018-11-26  -  2018-

12-17.  Under  samrådstiden  har  4 yttranden  utan  synpunkter  och  10

yttranden  med  synpunkter  inkornmit.  Efter  samrådstiden  har  1

yttrande  med  synpunkter  inkornmit.

Sammanfattningsvis  har  inkomna  synpunkter  berört  den  planerade

förskolans  placering,  trafiksituationen,  påverkan  på det  befintliga

grönornrådet  och  möjligheterna  till  utemiljö  för  Mohedaskolan.

Synpunkter  har  även  berört  önskan  om  förtydliganden  om  exempelvis

naturvärden,  brandvattenförsörjning  och  miljökvalitetsnormer.

Inkomna  synpunkter  har  föranlett  mindre  ändringar  och

kompletteringar  i plarföandlingarna.  Åtgärder  gällande

trafiksituationen  i området  och  övergripande  information  möjligheter

till  parkering  vid  förskola  och  skola  har  tydliggjorts.  Mindre

förtydliganden  avseende  exempelvis  natur  och  rekreation,  föytor,

dagvattenhantering,  brandvattenförsörjning  och  mi1jökvaIitetsnormer

har  lagts  till.

Sida
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SamhäIlsbyggnadsnämnden

Beredning

SBN Au fl6

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Yrkanden

Per  Anders  Nordahl  (S),  Matz  Athley  (M)  och  Tim  Kamfjord-

Karlsson  (L)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslagsbeslut.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden  beslutar  att:

Förslag  till  detaljplan  för  del  av  Moheda-Ryd  5:122  (Moheda

förskola) ska ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap F3 18.
Detaljplanen  bedöms  inte  medföra  någon  betydande

miljöpåverkan.

Reservation

Jan  Franzen  (AA)  och  Isabel  Barindelli  (AA)  reserverar  sig  mot

beslutet,  med  följande  motivering,  se bilaga.

Protokollet  ska  skickas  till

Sofie  von  Elem

Sida
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN514

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Dnr  201  7/113.  NFS

Detaljplan  för  Aringsås  14:1  m.fl.  (Aringsås  nord,  etapp  1,

del  2), antagande

Plats

Fastigheten  Aringsås  14:1,  belägen  iöstra  Alvesta  vid

Lunnagårdsvägens  förlängning.

Beslutsunderlag

Planbeslaivning,  2018-11-16

Plankarta,  2018-11-16

Granskningsutlåtande,  2018-03-27

Redogörelse

Nämnden  för  Samhällsplanering  beslutade  den  2017-05-30  att förslag

till  detaljplan  kan  upprättas  och  sarnrådas.  Nämnden  för

Samhällsplanering  beslutade  den  2018-02-13  att  planförslaget  ska

ställas  ut för  granskning.  Detaljplanen  var  utställd  för  granskning

under  tiden  2018-02-19  -  2018-03-12.  Under  gransla'iingstiden  har  6

yttranden  utan  synpunkter  och  8 yttranden  med  synpunkter  inkommit.

Sarnmanfattningsvis  har  inkomna  synpunkter  berört  fr?tg,or kopplade

till  den fördjupade  översiktsplanen  för  Alvesta  tätort  rörande  vilka

områden  som  ska planläggas  för  bostäder  och  trafikleden  Osterled.

Vidare  har  synpunkt  om  finansiering  av detaljplanens  genomförande

inkornmit.  Likaså  har  synpunkter  rörande  planområdets  värde  för

rekreation  och  naturvärden  inkornmit.  Slutligen  har  frågor  rörande

trafikbuller,  Aringsås  deponi,  driftansvar  för  befintlig  väg  och  behov

av skolplatser  iAlvesta  inkomrnit.  Inkomna  synpunkter  har  föranlett

mindre  justeringar  iplanbeslaivningen.  Bland  annat  har  information

och  bedömning  om  Aringsås  deponi  och  bullersituationen  förtydligats.

Den  2018-04-10  beslutade  Nämnden  för  Samhällsplanering  att anta

del  av detaljplanen  i enlighet  med  plankarta  ripprättad  2017-10-27,

reviderad  2018-04-03.  Rastrerad  del  i plankartan  undantogs  beslut  om

antagande.  Nämnden  beslutade  även  att  undantagen  del av

detaljplanen  skall  ställas  ut för  granskning  enligt  PBL  5 kap FS) 18.

Planförslaget  skulle  möjliggöra  för  16 meter  byggnadshöjd  i den  norra

delen.

Fastighetsägaren  med  anlitade  arkitektkonsulter  har  nu framfört  att

förslag  att medge  16 meter  byggnadshöjd  inom  del  2 inte  stärnmer

med  visionen  för  hela  Aringsåsområdet.  Med  hänsyn  till  planornrådets

läge  och  karaktär  är det  lämpligt  med  en byggnadshöjd  av 8 meter.

Sida
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SamhäIlsbyggnadsnämnden

Beredning

SBN Au F37

Yrkanden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Jan  Franzen  (AA)  och  Isabel  Barindelli  (AA)  yrkar  avslag  på

arbetsutskottets  förslagsbeslut  med  följande  text.  Se bilaga.

Matz  Athely  (M),  Sten-Åke  Carlsson  (KD),  Per  Anders  Nordahl  (S)

och  Ulf  Gustavsson  (SD)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag.

Ordförande  frågar  om  det  är nämndens  mening  att anta

arbetsutskottets  förslag.  Ordförande  frågar  om  det  är  nämndens

mening  att  anta  Jan  Franzens  (AA)  avslags  yrkande.

Ordförande  lyssnar  och  konstaterar  att  nämnden  beslutar  enligt

arbetsutskottets  förslagsbeslut.

Beslut

Sarnhällsbyggnadsnämnden  beslutar  att:

med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27 {S3, anta del av detaljplanen
för  del  av  Aringsås  14:1  m.fl.  (Aringsås  nord,  etapp  1, del  2) ienlighet

med  plankarta  upprättad  2017-10-27,  reviderad  2018-11-16.

Protokollet  ska  skickas  till

Karolina  Bjers

Sida
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN  g 15

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Dnr  201  7/243.  NFS

Detaljplan  för  Spåningslanda  4:3  m.fl.,  norra  delen  (etapp

3), beslut  om  samråd

Plats

Fastigheterna  Spåningslanda  4:3,  Lekaryd  9:2 och  Lekaryd-Nyhem

l:1.

Beslutsunderlag

Plankarta,  2018-01-25

Planbeskrivning,  2018-01-25

Bilaga  illustrationskarta,  2018-01-25

Bilaga  Checklista  för  undersöla'iing  av betydande  miljöpåverkan,

2018-01-25

Bilaga  bullerberäla'iing,  2018-01-25

Bilaga  laserdata  och  höjdshidie,  2018-01-25

Redogörelse

Kommunstyrelsen  beslutade  den  2015-10-13,  {S) 91 att ge förvaltningen

för  sarnhällsplanering  (idag  sarnhällsbyggi'iadsförvaltningen)  i

uppdrag  att upprätta  förslag  till  detaljplan  och  samråda  densamtna.

Beslut  rörde  hela  Spånings1andaområdet,  så som  det  var  utpekat  i

översiktsplanen  från  år 2008.  Den  nu aktuella  detaljplanen  är en tredje

etapp  i det längre  arbetet  att  planlägga  den  mark  som  är utpekad  i

översiktplanen  och  som  förvaltningen  har  i uppdrag  att upprätta

detaljplan  för.

Detaljplanen  syfl:ar  till  att möjliggöra  för  bostäder,  handel  och

verksamheter  i ett attraktivt  Iäge med  god  åtkomst  tiIl  väg  25/27  och

närhet  till  Spånens  rekreationsornråde.

Deta5p1anen möjliggör  för ornråden med ändamål för bland aru'iat
bostäder,  handel,  verksarnheter,  kontor,  park,  natur  och  gata.

Beredning

SBN Au F38

Sida
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Samhällsbyggnadsnämnden

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden  beslutar  att förslag  till  detaljplan  kan

samrådas.

Protokollet  ska  skickas  till

Karolina  Bjers

Sida
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBNg16

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Dnr  2019/21.  NFS

Granskning  av  verkställigheten  av  fullmäktigs  beslut

Redogörelse

På uppdrag  av revisorerna  genomförde  PwC  en granskning  av

verkställigheten  av  fullmäktiges  beslut  i november  2018.  Av  6 kap.  4

83 Kornmunallagen (KL) framgår att det är en uppgift för nämnderna
att  svara  för  att  Komrnunfullmäktiges  beslut  verkställs.

Kommunstyrelsen  har  det  yttersta  ansvaret  för  verkställigheten  enligt

6 kap. 13 F3 KL, där det framgår att det åligger styrelsen att verkställa
fullmäktiges

beslut.

Revisorerna  beslutade  att  överlämna  rapporten  till  Nämnden  för

samhällsplanering  och  önskar  få svar  från  Kommunstyrelsen  senast

den

30 mars  2019  med  åtg;trder  på  de påpekanden  som  gjorts  i den

revisionella  bedömningen.

Samhä1lsbyggnadsnämnden  har  inte  några  påpekanden  att  åtgärda  och

därigenom  har  nämnden  ingenting  att  erinra  mot  revisorernas  rapport.

Beredning

SBN Au fi9

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden  beslutar  att  godkänna  förvaltningens

förslag  som  sitt  eget  och  överlämna  densamma  till  Kornmunstyrelsen

för  vidare  behandling.

Protokollet  ska  skickas  till

Kommunstyrelsen

Sida
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

SBN  e) 17  Dnr  201  9/29.  NFS

Årsrapport  2018  för  Nämnden  för  Samhällsplanering

Beslutsunderlag

Årsrapport  2018

Redogörelse

Årsrapport  för  Nämnden  för  Samhällsplanering  innehåller  en

översiktlig uppfö5ning för helåret 2018 avseende både verksamhet
och ekonomi

Beslut

Sarnhä1lsbyggnadsnämnden  beslutar  godkänna  årsrapporten  för  2018.

Protokollet  ska  skickas  till

Ekonomikontoret

Sida
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SamhäIlsbyggnadsnämnden

SBN  g 18

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

20'1 9-02-1  2

Dnr2019/30.  NFS

Svar  om  motion  angående  för-  och  grundskola  inom

planområdet  för  Spåningslanda  etapp  3

Plats

Planområdet  Spåningslanda  etapp  3

Beslutsunderlag

Svar  om  motion,  2019-02-04

Redogörelse

Moderaterna  i Alvesta  kornmun  har  i en motion  till

Komtnunfullmäktige  föreslagit  att  Alvesta  kornrmin  ska  påbörja

detaljplanering  av resterande  del  av Spåningslandaområdet,  det  vill

säga  etapp  3, med  tilltagna  markornråden  för  förskola  och  skola  för

kornmande  år. Samhä11sbyggnadsnämnden  har  fått  i uppdrag  att  yttra

sig  om  motionen.

Bedömningen  är att  en ny  för-  eller  gnindskola  inom  planområdet

kommer  att  få en lokalisering  itätortens  periferi  med  långt  till

närmaste  befintliga  bostadsbebyggelse.  Dagens  beteendemönster  att

föräldrar  i större  ritsträckning  än tidigare  lämnar  och  hämtar  sina  barn

med  bil  bör  inte  främjas.  I Aringsås  finns  stora  exploateringsplaner

och  det  kan  bli  aktuellt  att  utreda  om  en skola  krävs  i framtiden.

Beredning

SBN  g Il

Beslut

Samhä1lsbyggnadsnämnden  beslutar  att  skicka  skrivelsen  "Svar  om

motion"  till  kommunstyrelsen.

Protokollet  ska  skickas  till

Magnus  Wigren

Kornmunstyrelsen

Sida
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN  g 19

MEDDELANDE

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Dnr  2019/31.  NFS

Redogörelse

SamhäIIsbyggnadsnämnde  beslutar  lämna  följande  meddelande  till

handlingarna:

a)  DelegationsbesIutfattadeundertiden2018-11-27-2019-02-04

Sida
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SamhäIIsbyggnadsnämnden

SBN 5 20

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Dnr  20'18/90.  NFS

Förhandsbesked  för  nybyggnation  av  enbostadshus  och

garage

Plats

Fastighetsbeteckning  borttagen

Sökande

Namn  borttaget

Beslutsunderlag

Ansökan,  inskriven  2018-12-29

Platsbesök  2019-02-08

Yttranden,  varav  två  med  synpunkter

Redogörelse

Namn  borttagna  har  ansökt  om  förhandsbesked  om  lokalisering  av ett

enbostadshus  med  garage  på fastigheten.

Platsen  ligger  inära  anslutning  till  befintliga  gårdarna  i Namn

borttaget.  Platsen  utgörs  idag  av betesmark  och  ligger  utanför

strandskyddat  område.

Yttranden  som  inkornrnit  berör  bevarande  av öppna  vyer,  pågående

jordbruksverksarnhet  samt  information  om  krav  på särskild  ansökan

till  Länsstyrelsen  rörande  ingrepp  i fornlämning.

Bedömning

Översiktsplan

Kommunen  har  i  gällande  översiktsplan  (2008)  inga  särskilda

utpekanden  i Namn  borttaget.  Däremot  finns  generell  inställning  till

att ny  bebyggelse  stöds  och  ska tillåtas,  men  förutsätts  att hänsyn  tas

till  intressen  som  finns  i  området,  t.ex.  jord-  och

skogsbruksverksaml'iet.

Sida
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Samhällsbyggnadsnämnden

Möjligheten  att ordna trafik

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Berört  ornråde  ligger  avsides  från  befintligt  privat  vägnät.  En

föreslagen  tillfartsväg  löper  på samma  fastighet  som  ansökt  åtgärd  och

vägen  bedöms  vara  rimlig  att anlägga.  Därmed  bedöms  möjligheten

att  ordna  trafik  vara  god.

I enlighet  med  Boverkets  manual  för  "Hur  mycket  bullrar  vägtrafiken"

(Boverket  2016,  ISBN  978-91-7563-330-5)  samt  extrapolering  av

resultat  ikornmunens  översiktliga  bullerkartläggningar  för  Lekaryd

(NFS  2015/13  l)  bedöms  gällande  riktvärden  för  buller  lcunna  uppnås,

varför  krav  om  särskild  bullerutredning  bedöms  oskäligt.

Möjlig1ieten  att  ordna  vatten-  oc1i avloppsanläggning

Nämnden  för  myndighetsutövning  (NMY)  är tillsynsmyndighet  för

av1oppsanläggningar.  I yttrande  framför  NMY,  att vatten  och  avlopp

bedöms  kuru'ia  lösas  på platsen.

Kulturvärden,  latxdskapsbild  och  jordbruksmark

Föreslagen  placemg  av bostadshus  och  garage  utgör  en komplettering

i Namn  borttaget,  strax  söder  om  befintliga  gårdsbyggnader.

Betesmarken  som  tas i anspråk  utgör  en del  av en större  enhet.  Platsen

kan  på ett  naturligt  sätt  avgränsas  och  därmed  ej riskera  påverka

möjligheten  till  fortsatt  brukande  av omlaingliggande  betesmarker

eller  näraliggande  åkermarker.  Det  är viktigt  att  avgränsning  av

bostadstomt  minimerar  intrånget  på  jordbruksmarken  och  ger

möjlighet  till  fortsatt  brukande.  Placering  av bostadsbebyggelse  i

aktivt  jordbrukslandskap  innebär  krav  på hög  tålighet  av påverkan

som  jordbruksverksaml'iet  kan  medföra,  såsom  buller,  damm  och

lukter.

I yttrande  framförs  synpunkt  om  bebyggelseplacering  i anslutning  till

befintlig  jordbruksmark.  Avståndet  mellan  föreslagen  bostadsbyggnad

och  fastighetsgräns  är ca 20 meter.  Föreslagen  byggnadsplaceög  är

gjord  främst  med  hänsyn  till  angränsande  fornlämningar  (fossil

åkermark)  samt  att minimera  ianspråktagande  av betesmark.

Bedömningen  är att föreslagen  placering  är väl  avvägd  och

jordbruksverksarnhet  bedöms  kunna  fortsätta.  Eventuell  påverkan  av

en byggnadsplacering  på platsen  kan  ej anses medföra  betydande

olägenhet för angränsande fastigheter enligt 2 kap. 9 fi plan- och
bygglagen.  Förhandsbeskedet  föreslås  villkoras  med  att bostadshus

ska  placeras  minst  20 meter  från  fastighetsgräns.

En  komplettering  av bebyggelse  nära  befintlig  gårdsrniljö  behöver  ske

varsamt.  Anpassning  till  byggnadstraditionen  med  sadeltak  och

varsamt  utvalda  färgkulörer  är av avgörande  betydelse  för  hur

bebyggelsen  kan  smälta  in  i befintlig  bebyggelse  och  utveckla

Sida
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

kulturmiljön.  Därför  föreslås  villkor  för  förhandsbeskedet,  om skala

och  taktyp.  Val  av kulör  bedöms  ej rimligt  att villkora  bygglov  med.

Strandskydd

Föreslagen  byggnation  ligger  i angränsning  till  strandskyddat  område,

ca 200  meter  från  sjön  Spånen.  På den  till  ansökan  tillhörande

illustrationen  medför  föreslagen  tomtplatsavgränsning  en etablering

utanför  strandskyddat  område.  Om  tomplatsavgränsning  ändå  sker

inom  strandskyddat  område  kräver  sådan  åtgärd  dispens,  enligt  7 kap.

18 b E3 miljöbalken  (SFS 1998:808). Vid  ansökan om bygglov
föreligger  därför  behov  av bevakning  av tomtplatsavgränsning.  Om

avgränsningen  sker  innanför  strandskydd  bör  ansökan  om dispens  från

strandskyddet  i så fal  föregå  bygglovsprövningen.

Fornlämning

Föreslagen  bostadstomt  ligger  inära  anslutning  till  två  registrerade

fornlämningar;  dels  Namn  borttaget  som  utgör  en fornåker,  dels  Namn

borttaget  som  utgör  en historisk  gårdstomt.  Länsstyrelsen

kommenterar  i yttrande,  att ansökan  ska göras  till  Länsstyrelsen  för  att

kunna  bedöma  om  det  sker  ingrepp  i en fornlämning.  Bedömning  är

att  fornlämningarna  ej medför  hinder  att  bevilja  förhandsbesked  samt

att  föreslagna  byggnader  placeras  utanför  utpekade

forn1ämningsområden.

Yrkanden

Jonas  Engkvist  (C)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslagsbeslut.

Beslut

Sarnhällsbyggnadsnämnden  beslutar  att den  ansökta  åtgärden  kan

tillåtas  på berörd  plats  på fastigheten  och  lämna  positivt

förhandsbesked enligt 9 kap. 17 F4 plan- och bygglagen med följande
villkor:

Byggnader  får  uppföras  i högst  två  våningar

Byggnader  ska följa  byggnadstradition  med  sadeltak

Bostadshus  ska  placeras  minst  20 meter  från  fastighetsgräns

Tomtplatsavgränsning  utanför  strandskyddat  ornråde.  Sker

tomtplatsavgränsning  innanför  strandskyddat  område  kräver  sådan

åtgärd  dispens,  enligt  7 kap. 18 b 8) miljöbalken  (SFS 1998:808).

Förhandsbesked  som  iru'iebär  att åtgärden  kan  tillåtas  är bindande  vid

den  kommande  bygglovsprövningen,  om  ansökan  om  bygglov  görs

inom  två  år från  den  dag  då förhandsbeskedet  vann  laga  kraft  (9 kap.

18 F3 plan- och bygglagen). Förhandsbesked innebär inte att ansökta
åtgärden  får  påbörjas.

Sida
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SamhäIlsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

För  handläggning  av detta  ärende  kornmer  en avgi'ft  på 5 394  kr  att tas

ut, i enlighet med beslutad taxa (Kommunfullmäktige  2011-06-15 F3
87). Denna  avgift  kornmer  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

SBF  Plan  i Alvesta  kommun,  342 80 Alvesta.

Tala  om  vilket  beslut  Ni  överklagar,  t.ex.  genom  att  ange  ärendets

diarienurnmer  eller  datum  för  beslut.  Tala  också  om  hur  Ni  vill  att

beslutet  skall  ändras.  Underteckna  skrivelsen  och  uppge  namn,

postadress  och  telefonnurnmer.  Skicka  gärna  sådana  handlingar  som

Ni  anser  har  betydelse  för  ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden  skickar  Ert  överklagande  vidare  till

Länsstyrelsen  i Kronobergs  län,  för  prövning  om  inte  nämnden  själv

ändrar  beslutet.  Samhällsbyggnadsnämnden  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,  SBF/plan

Sida
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN  g 21

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Dnr  201  9/1 1. NFS

Information  och  diskussionsärende

*  Patrik  Karlsson  planchef  på Samhällsbyggnads-

förvaltningen  informerade  nämnden  om hur  de arbetar  på

plan  avdelningen.

*  Sofia  Gustavsson  informerade  om hur  strandskyddet

fungerar.

*  Ekonomi

Ledamöternas  Trågor/inTormation

Jan  Franzen  (AA)  informerar  och lämnar  en skrivelse  om

ansökt  Bergtäkt  på fastigheten  Engaholm  1 :1.Se  bilaga.

Arendet  handläggs  av kommunstyrelsen.

Tim  Kamfjord-Karlsson  (L) vill uppmana

samhäIlsbyggnadsnämnden  att  Treda spåningslanda

friluftsområde  från  fortsatta  intrång  i form  av detaljplanering

för  bostäder  och annan  exploatering  som  skulle  inkräkta  på

friluftsområdets  natur  och rekreationsmöjIigheter.

Förvaltningschefen  informerar  om verksamheten.

Alvesta  15:16,  byggnadsvillkori  köpekontrakt

Sjukfrånvarostatistiken

Sida
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Alvesta  14:33
jtn  ,,z

Fastigheten  ifråga  har  industrimark  på 5 ha inlagd  i den  fördjupade  översiktsplanen  för
Alvesta  2018.  Att  detta  skulle  vara  motiv  för  att betala  ut över  1 miljon  extra  av
skattemedel  för  ett  område  inriktat  för  verksamheter,  placerat  mitt  i kurvan  på väg  126
vid Norra  infarten,  där  inga  anslutningsvägar  är möjlig.
Kanske  ett  förfelat  penndrag  av vår  planavdelning.  Skall  det  kosta  oss  1.25  miljoner  kr?

För  övrigt  är stora  delar  av fastighetens  östra  del mycket  vattensjuka  marker  från
Hagaparkens  norra  del  fram  till 55Björntorpsån"  i områdets  norra  del.  Endast  den  västra
halvan  kan  betraktas  som  skog.

Att höga  naturvärden  skulle  höja  markpriset  är snarast  en motsägelse.  För
fastighetsägaren  skulle  det  ju kun:na  innebära  begränsningar  i användningen  av
skogen.

Vi yrkar  på en återremittering  av avtalet  för  omförhandling,
samtidigt  som vi frågar  oss  *ad  syTtet är med  markbytet!

Alvesta  den  12  februari  2019  <  n -  ,
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DP A139  Pepparriskan  1

ALVQ

Ink 208amha":5yggnadSf5KOMNa('/tn(,)i:gen

Alvesta  Alternativet  arbetar  för  att skapa  bästa

möjliga  boendemiljö  för  både  befintliga  och

nyinflyttade  kommuninvånare.

I planärendet  Pepparriskan  I vill Planavdelningen  förändra

karaktären  av villaområdet  genom  att väsentligt  ändra

förutsättningarna  i befintlig  detaljplan.  Att  en närliggande

fastighets  värde  ekonomiskt  och  bomiJjömässigt  försämras  är

inte  förenligt  med  den  bomiljöpolicy  vi tillämpar.

Med  ovanstående  motiv  yrkar  vi avslag  på förändringen  av

befintlig  detaljplan  A139.

Alvesta  den  12  februari  2019-02-11
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DP Moheda-Ryd  S:122

ALVESTA KOMMUN
SamhäIIsbyggnadsförvaltningen

lnk. 2U19 -02- ! 2

Dnr. NFs 2oi9s/ ioz

5is,3

Alvesta  Alternativet  är  överens  med  utredningen  att  försko1an  i Moheda  behöver  byggas  ut.

Däremot  är  vi inte  överens  med  förslaget  angående  lokalisering.  I vårt  valprogram  förordar  vi en

placering  i anslutning  till  förskolan  vid  Långagård  vid  Vegby.  Där  finns  stora  ytor  för  lek  och

friIuftsaktiviteter.  Dessutom  bedömer  vi att  trafiksituation  och  parkeringar  skulle  bli bättre  ur

barnsäkerhets-perspektiv.  För  övrigt  finns  inte  stora  samordningsvinster  med  att  lokalisera  en

förskola  intill  en F9-sko1a  och  bibliotek.

Vi yrkar  på  att  hela  utredningen  om  en förskola  i Moheda  görs  om  med  av  oss  förslagen  placering

vid  Vegbyvägen  i Mohedas  norra  del.

Alvesta  den  19  februari  2019-02-I  I
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Aringsås  14:1  etapp  I del  2

ALVESTA

Samhäl'SbYggnaKdsOföMrvaMI[nuinNgen
'-2019 -02,, , 2 (O

Enligt  vad  som  framkom  vid NfS möte  i april  2018  är DP 14:1 ett

första  litet  steg  i exploateringen  av hela Spånen-området,

sydväst  om sjön  Spånen,

Markägaren  Anders  Koskull  har  ett intresse  av att exploatera

hela området  och bygga  ut Alvesta  på sina  marker  och själv

sköta  försäljningen  av tomter  medan  kommun  och

skattebetalare  skall  stå för  servicen  i form  utbyggda

väganslutningar,  VA-ledningar  och el, samt  eventuell

fjärrvärme.

Med den förhandsinformation  vi har  lyckats  skaffa  oss av ett

enormt  projekt  både avseende  ekonomi  och framtida  utbyggnad

av Alvesta  tätort,  som  dock  enbart  har  behandlats  i Kommun-

styrelsen,  anser  Alvesta  Alternativet,  att 2 små  bitari  en

detaljplan  kan läggas  på hyllan  tills  hela  projektet  har

presenterats  och beslutats.

Vi anser  att kommuninvånarna  bör  få mer  insyn  i ett så stort

projekt  och i de förhandlingar  som  sker  med  en enskild

markägare,  som  skall  få så stort  inflytande  och förtjänst  av

Alvestas  framtida  utbyggnad.

Med de motiv  vi anfört  yrkar  vi avslag  på del av detaljplanen

Aringsås  14:1 (Aringsås  Nord,  etapp  1, del 2).

Alvesta  den 12 februari  2019-02-'1  'I
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Bergtäkt  Engaholm  1:1

3 2t

Alvesta  Komunfullmäktige  antog  en fördjupad  översiktsplan  för  Alvesta  tätort  den 28 november  2017

Öster  om Lunnagårdsvägen  och söder  om ÅtervinningscentraIen  och gamla  vägen  till  Gemla  finns

utpekade  områden  för  utbyggnad  av bostäder.

Under  den  tid  2016  -  2017,  som översiktsplanen  bereddes  och var  ute för  granskning  och beslut

fanns  inga indikationer  på att  parallellt  skedde  en projektering  av en bergtäkt  i nära anslutning  till

området  sydväst  om sjön Spånen.

Likaså presenterades  inför  först  Nämnden  för  Samhällsbyggnad  sedan  inför  Kommunstyrelsen  under

våren  och hösten,  en vision  om en kraftig  utbyggnad  av bostäder  just  i området  sydväst  om sjön

Spånen  på Anders  Koskulls  marker  (Engaholm).

Det är anmärkningsbart  att  en del av kommunens  planering  sker  utom  kontroll  för  andra  delar  av

kommunens  planering.  I detta  avseende  är det  dock  motsägelsefullt  att  samme  markägare  för  båda

projekten  uppvisar  en intressekonflikt,  då det  ena projektet  motsäger  det  andra.

Givetvis har en bergstäkt av dffinna dimensionen en stark inverkan på dels boendemi5ön  i Alvestas

sydöstra  del-ar,  men  också på trafikmiljön  på vägen  mellan  Alvesta  och Gemla.

Att  Alvestas  översiktsplan  INTE uppvisar  någon  konflikt  med  den planerade  bergtäkten  är nonsens.

För övrigt  även  om de inte  tillhör  Alvesta  Kommuns  invånare,  så utgör  de boende  längs  vägen  mot  

, Öpestorp  en i högsta  grad  berörd  befolkning  tillhörande  Växjö  Kommun.

Grönsängen  1 och  2 samt  Skogvaktarbostaden  och  Jägarbostaden  (Engahom  2 och 5) samt  Rosenlund

(Engahom  Rosenlund  1) utgör  de bostäder  som blir  mest  utsatta  för  buller,  sprängningar  och luftför-

oreningar.

Ur säkerhetssynpunkt  utgör  bergtäkten  förutom  för  närliggande  bostäder  också för  Växjövägen  och

järnvägen  mellan  Alvesta  och Växjö  en förhöjd  riskfaktor  för  fordon  och passagerare.

Alvesta  den 5 februari  2019

Jan Franzån  (Alvesta  Alternativet)

Ledamot  av Nämnden  för  Samhällsbyggnad



Andel  sjukskrivna  med  59  dagar  eller  mer  i procent  av  total  sjukfrånvaro

FSP

A.  kommun

Jan Feb Mars April  Maj Juni Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Dec
61,5 54,75 47,32 45,71 44,75 42,69 41,11  41,33  39,42  36,01  31,29  28,17
64,7 63,83 62,67 62,2 61,38 61,36 61,56 60,93  61,05  61,17  61,14  60,96

-A.  kommun

Jan Feb  Mars  Apri1  Maj  Juni juli Aug  Sept Okt Nov Dec

Analys: Här ser vi att  de långa sjukfallen  minskar  på FSP. Någon/några  långtidssjukskrivna  har kommit  til1baka i arbete.
Få personer  påverk,ar mycket  eftersom  man  har  få anställda  i förvaltningen.



Antalet  personer  som  har  5 eller  fler  sjukfrånvarotillfällen  senaste  12  månaderna

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

3

FSP
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Jan Feb  Mars  April  Maj  Juni Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Dec

FSP



Frisknärvaro  rullande  12  månader

Antal  personer  som  senaste  12  månaderna  inte  har  någon  sjukfrånvaroiprocent  %

Förvaltning

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
FSP 37,66 32,05 32,91 33,33 34,94 33,33 33,33 44,19 43,02 40,7 39,53 33,72
A. kommun 32,73 31,65 31,44 31,62 32,4 32,52 32,14 34,57 32,53 32,36 31,92 31,34

Jan Feb  Mars  April  Maj  Juni Juli Aug  Sept Okt Nov Dec

-maA.  kommun



Sjukfrånvaro  i % per  förvaltning  månad  för  månad

FSP

A. Kommun

Jan

3,03

6,81

Feb

9,26

8,53

Mars

6,68

6,97

April

3,87

6,01

Maj

2,34

5,48

Juni

3,08

4,75

Juli

1,8

3,67

Aug

1,68

5,02

Sept

3,01

6,61

Okt

2,92

6,74

Nov

3,83

6,62

Dec

2,22

5,65

m-A.  Kommun

Jan  Feb  Mars  April  Maj  luni  juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Dec



Sjukfrånvaro  i Procent  per  förvaltning  rullande  12

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
FSP 3,58 3,87 3,92 3,72 3,5 3,52 3,61 3,49 3,53 3,46 3,59 3,59
A.  kommun 6,15 6,22 6,18 6,14 6,03 6 6 s,gg 6 6,01 6,05 6,02

Jan Feb  Mars  April Maj Juni Juli Aug  Sept Okt Nov Dec

Analys:  FSP har  generellt  låg sjukfrånvaro  jämfört  med  kommunen  i övrigt.



Antal  sjukdagar  per  snittanställd  månad  för  månad.(ej  rullande  12  månader)

FSP

A. Kommun

Jan

0,87

1,94

Feb

2,36

2,15

Mars

1 ,94

2,02

April

1,02

1,67

Maj

0,63

1 ,6

Juni

0,68

1,45

Juli

0,59

1,34

Aug

0,38

1 ,48

Sept

0,73

1 ,87

Okt

0,51

1 ,81

Nov

0,6

1 ,76

Dec

0,62

1 ,75

-A.  Kommun

Jan Feb Mars  April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Analys:  Antal  sjukdagar/anställd  är  faktisk  sjukfrånvaro  månad  för  månad.  Här  kan man  se att  många  varit  sjuka  under  februari  troligen  influensa



Antal  sjukdagar  per  snittanställd  rullande  12  månader

FSP

A. Kommun

jan  Feb  Mars  April  Maj

12,27  13,11  13,36  12,34  11,59
21,86  22,08  22,02  21,76  21,4

Juni  Juli

11,5  11,76

21,16  21,07

Aug

11,38

21,01

Sept  Okt  Nov  Dec

11,43  11,18  11,55  11,63

21,12  21,14  21,2  21,15

Jan  Feb  Mars  April  Maj  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Dec

Analys:  Jämfört  med kommunen  som helhet  har FSP minskat  sista tre/fyra  månaderna.
Stigningen  i februari  och mars  kan bero  på många kortidssjukskrivningar  pga  influensor.
Generellt  har  FSP låg  sjukfrånvaro.


