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Justerade paragrafer

§ 52-63

Beslutande

Övriga deltagare

Justeringsmännens sign

Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf.
Bengt Gustavsson (S)
Per Anders Nordahl (S)
Hagart Valtersson (C) ordf.
Nils-Gunnar Skoglund (C)
Hanna Evelyndotter (MP)
Björn Tisjö (M) .
Tomas Öhling (M)
Jan Johansson (AA)
Dumitru Drugas (V)
Fredrik Johansson (SD)

Magnus Wigren § 34-43
Roger Wilsborn § 63
Susanne Leijon § 53-56
Mattias Eriksson § 52
Karolina Bjers § 61
Bo Blomqvist § 63
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Justering tid och plats

Alvesta 2015-10-27.

Sekreterare

Susanne Frank
Ordförande

Hagart Valtersson (C)
Justerare

Jan Johansson (AA)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnden för samhällsplanering
Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

2015-10-27
2015-11-02 -2015-11-23
Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta
Susanne Frank
Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens sign
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NFS § 52

Dnr 2015/221.NFS

Internbudget 2016, 2017-2018
Beslutsunderlag
Internbudget för NFS och NMY innehållande drift- och
investeringsbudget för NFS och driftbudget NMY
Redogörelse
Kommunfullmäktige har gett Nämnden för Samhällsplanering i
uppdrag att upprätta en internbudget på den av KF beslutade
budgetramen.
Effektiviseringskrav på 1 mkr har ställts på NFS. Kompensation för
löneökningar har skett. Kompensation för parkavtalet har inte utgått
för 2016 utan sker under budgetåret.
Nettokostnaden får inte överstiga 43,639 mkr för NFS.
Nettokostnaden för NMY får inte överstiga 174 tkr.
Planen för investeringar under 2016 är inom anläggning 3,7 mkr vilket
är den nivå där kostnaderna för investeringar inte ökar. 2,1 mkr
budgeteras för markförvärv. För VA-kollektivet är
investeringsutrymmet 14,0 mkr.
För investeringar som avslutas, utanför ramen, kommer nämnden
erhålla kompensation för ökade kapital- och skötselkostnader vilka
inte är reglerade i budgetramen.
Beredning
NFS Au § 34
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar fastställa driftsbudget och
investeringsbudget för 2016-2018, nettokostnad för driften är 43,639
mkr årligen innan kompensation för avslutade investeringar gjorts för
NFS. Nettokostnaden för NMY får inte överstiga 174 tkr.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justeringsmännens sign
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NFS § 53

Dnr 2015/197.NFS

Ansökan om strandskyddsdispens
Plats
Fastighetsbeteckning borttagen
Sökande
Namn borttaget
Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens, 2015-09-04
Platsbesök, 2015-09-30
Redogörelse
Sökanden har 2015-09-04 ansökt om strandskyddsdispens för en
inglasad altan och trädäck. Altanen kommer max vara 20 m2 och
trädäcket kommer totalt bli ca 65 m2. Det finns ett befintligt trädäck
idag med ett växthus som kommer att tas ner. Anledningen är att man
vill ha en större inglasad altan och få möjlighet att få sol på altanen.
Åtgärden planeras inom strandskyddat område. Aktuell sjö är namn
borttaget som har strandskydd på 100 m.
Platsen där åtgärden är planerade 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”. Även skälet inom landsbygdsutveckling har angetts med att
byggnad uppförs i anslutning till befintligt bostadshus.
Bygg & Miljö besökte platsen 2015-09-30. Fastighetens storlek
uppgår till 15 835 m2. Sökanden har ett bostadshus samt ladugård på
tomten. Det finns en hävdad tomtplats på fastigheten. Från
bostadshuset är det ca 30 m ner till sjön. På västra sidan om
ladugården finns instängslad betesmark. Hävdad tomtplats är i
dagsläget ca 6 200 m2. En bit längs med strandkanten norrut mot
udden löper en klippt gräsmatta upp till en grind till intilliggande
skog/betesmark samt stängsel på västra sidan.
Inom sökandens tomt, vid bostadshuset finns en registrerad
fornlämning bytomt/gårdstomt. Kontakt har tagits med Länsstyrelsens
arkeolog Marcus Boxe 2015-09-29. Länsstyrelsen betraktar inte
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området som fornlämning, därmed krävs inget tillstånd enligt
fornminneslagen.
Området ingår inte i Naturvårdsprogrammet.
Beredning
Nämnden bedömer att det särskilda fallet som angetts i ansökan är
tillämpbart. "Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att
det saknar betydelse för strandskyddets syfte”. Även skälet inom
landsbygdsutveckling har angetts med att byggnad uppförs i
anslutning till befintligt bostadshus. Området är utpekat i LIS-planen.
Trädäcket och den inglasade altanen kommer att placeras inom
befintlig tomtplats.
Dispensen får dock inte leda till att den privata zonen utvidgas eller att
påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt förändras
utanför hemfridszonen.
Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. Åtgärdena
genomförs inom tomtplatsen. Påverkan på växt- och djurliv blir
acceptabel. En fri passage finns inte idag vid bostadshuset. Längre ut
på udden är det blandad skog samt betsmark som ej ingår i
tomtplatsen.
Tomtplatsen är inritad på medföljande karta. Tomtplatsens storlek
uppgår till ca 6 200 m2.
NFS Au § 35
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ge sökanden dispens från
bestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken, i enlighet med inkomna
handlingar.
Som särskilt skäl anges att ”Området har redan tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte” samt
skälet att åtgärden sker inom utpekat område för landsbygdsutveckling
och att byggnad uppförs i anslutning till befintligt bostadshus..
Som tomtplats gäller den utpekade tomtplatsen på bifogad karta, totalt
6 200 m2.
Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 tas en
timavgift ut för handläggningen av ärendet. Då handläggningen har
tagit 4 timmar kommer en avgift på 2 920 kr att tas ut. Denna avgift
kommer på separat faktura senare.
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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
och avslutats inom 5 år efter beslutsdatum.
Överklagan
Den som vill överklaga nämndens beslut skall 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
man överklagar, se bifogat formulär.
Protokollet ska skickas till
Namn borttaget

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

6(23)

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2015-10-27
Nämnden för samhällsplanering

NFS § 54

Dnr 2015/178.NFS

Ansökan om strandskyddsdispens
Plats
Fastighetsbeteckning borttagen
Sökande
Namn borttaget
Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens, 2015-08-05
Platsbesök, 2015-08-13
Redogörelse
Sökanden har 2015-08-05 ansökt om strandskyddsdispens för
utbyggnad av ett befintligt fritidshus. Sökanden kommer ta in en
arkitekt om dispens erhålls och ansöker därför för en utbyggnad på
maximalt 30 m2. Utbyggnaden kan komma att bli mindre. Den
befintliga stugan är i dagsläget 35 m2. En mindre friggebod finns på
tomten som rymmer toalett och dusch. Friggeboden kommer att flyttas
inom tomtplatsen men toaletten och duschen kommer att flyttas till
den nya utbyggnaden. Kommunalt VA finns på tomten.
Stugan ligger inom en arrendetomte på fastigheten
fastighetsbeteckning borttagen. Platsen där åtgärden är planerad är
inom strandskydd för sjön Salen. Salen har strandskydd på 200 meter.
Platsen där åtgärden är planerade 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”.
Bygg & Miljö besökte platsen 2015-08-13. Sökanden är inte
fastighetsägare men äger fritidshuset på ofri grund, en arrendetomt.
Ett fritidhus finns på fastigheten idag samt 1 friggebod. Ett staket är
uppsatt runt om hela tomten. Tomtens storlek är ca 400 m2. Det är ca
65 m till stranden. Utbygganden kommer att ske väster om huset, bort
från stranden.
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård enligt
Miljöbalken 3 kap 6§. Det finns fornlämningsstråk med gravar av
Justeringsmännens sign
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olika typer från slutet av stenålder och in i järnålder. Stråken har
tydlig koppling till de äldsta byarnas inägomark och bebyggelselägen
och är väsentliga inslag i den värendska centralbygden. Inom
sökandens tomt finns inga registrerade fornlämningar.
Området ingår även i Naturvårdsprogrammet klass 2 (områden med
mycket stora naturvärden) på grund av landskapet, friluftslivet och
biologin. Värdena kan bestå om, om skogen bevaras orörd, övrig
lövskog sköts med stor naturvårdshänsyn, betesdriften på lämpliga
lokaler bibehålls och friluftslivet inte får bli störande.
Beredning
Nämnden bedömer att det särskilda fallet som angetts i ansökan är
tillämpbart. Utbyggnaden kommer att placeras inom befintlig
tomtplats och i direkt anslutning till befintligt fritidshus.
Dispensen får dock inte leda till att den privata zonen utvidgas eller att
påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt förändras
utanför hemfridszonen.
Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. Åtgärdena
genomförs inom tomtplatsen. Påverkan på växt- och djurliv blir
acceptabel.
Tomtplatsens storlek är 400 m2 och är avgränsad med staket.
NFS Au § 36
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ge sökanden dispens från
bestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken, i enlighet med inkomna
handlingar.
Som särskilt skäl anges att ”Området har redan tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte”.
Som tomtplats gäller den befintliga tomplatsen inom staket.
Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 tas en
timavgift ut för handläggningen av ärendet. Då handläggningen har
tagit 3 timmar kommer en avgift på 2 190 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
Justeringsmännens sign
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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
och avslutats inom 5 år efter beslutsdatum.
Överklagan
Den som vill överklaga nämndens beslut skall 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
man överklagar, se bifogat formulär.
Protokollet ska skickas till
Namn borttaget

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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NFS § 55

Dnr 2015/180.NFS

Ansökan om strandskyddsdispens
Plats
Fastighetsbeteckning
Sökande
Namn borttaget
Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens, 2015-08-04
Platsbesök, 2015-08-28
Redogörelse
Sökanden har 2015-08-04 ansökt om strandskyddsdispens för en
komplementbyggnad, en friggebod på 15 m2, till sitt fritidshus på
fastigheten. Fastigheten är belägen på en mindre ö i namn borttagetn,
ca 55 m från fastlandet. Det befintliga fritidshuset har funnits på
platsen sedan 1932, ett mindre boningshus uppfördes 1975 samt ett
utedass/vedbo som uppfördes på 1970-80-talet. Det finns en mulltoa
och befintligt BDT-avlopp går till en stenkista. Avloppet är godkänt
till gällande användande.
Namn borttaget har strandskydd på 200 meter.
Platsen där åtgärden är planerade 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”.
I fastighetskartan anges fastighetens storlek som 1140 m2. FSP Bygg
& Miljö har tagit kontakt med Lantmäteriets kundcenter och det är
samma uppgift som de har på fastigheten också. I verkligen är
fastighetens storlek närmare 4 500 m2. Enligt Kundcenter ligger inte
felet i kartan utan att det är fel uppgifter som finns registrerade. Varför
felet uppstått är oklart.
Bygg & Miljö besökte platsen 2015-08-28. Fastighetens storlek
uppgår till 4 500 m2. Sökanden har två fritidshus på tomten. Närmast
husen är tomtplats hävdad men på östra och västra sidan finns det
tätare granskog. På östra sidan löper en stig genom skogen mellan
huset i norr och båtplats/brygga i söder. En fri passage finns därmed
Justeringsmännens sign
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på östra och västra sidan av ön. Friggeboden är tänkt att anläggas ca
3,5 m från strandkanten, men kommer att höjas upp. Friggeboden
kommer att ha 2 fönster mot norr och 2 mot väster. Fönsterna mot norr
kan komma att bli avlånga till formen.
Området ingår i Naturvårdsprogrammet klass 2 (områden med mycket
stora naturvärden) på grund av landskapet, friluftslivet och biologin.
Värdena kan bestå om, om man inom hela området (HanslövsbergetSpåningslanda- Spånen) beaktar friluftslivet och naturvårdens
intressen.
Beredning
Nämnden bedömer att det särskilda fallet som angetts i ansökan är
tillämpbart. Friggeboden kommer att placeras inom befintlig
tomtplats.
Dispensen får dock inte leda till att den privata zonen utvidgas eller att
påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt förändras
utanför hemfridszonen.
Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. Åtgärdena
genomförs inom tomtplatsen. Påverkan på växt- och djurliv blir
acceptabel. En fri passage på östra och västra sidan finns idag.
Tomtplatsen är inritad på medföljande karta. Skogen som undantas är
ca 800 m2 vardera på väster respektive öster sida av ön. Totalt
undantas 1600 m2 från fastighetens storlek på 4 500 m2. Tomtplatsens
storlek uppgår till ca 2 900 m2 vilket bedöms som en rimlig tomtplats.
NFS Au § 37
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ge sökanden dispens från
bestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken, i enlighet med inkomna
handlingar.
Som särskilt skäl anges att ”Området har redan tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte”.
Som tomtplats gäller den utpekade tomtplatsen på bifogad karta, totalt
2 900 m2.
Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 tas en
timavgift ut för handläggningen av ärendet. Då handläggningen har
tagit 4 timmar kommer en avgift på 2 920 kr att tas ut. Denna avgift
kommer på separat faktura senare.
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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
och avslutats inom 5 år efter beslutsdatum.
Sökanden bör ta kontakt med Lantmäteriet för att reda ut felet med
fastighetens storlek.
Överklagan
Den som vill överklaga nämndens beslut skall 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
man överklagar, se bifogat formulär.
Protokollet ska skickas till
Namn borttaget

Justeringsmännens sign
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NFS § 56

Dnr 2015/201.NFS

Ansökan om strandskyddsdispens
Plats
Fastighetsbeteckning borttagen
Sökande
Namn borttaget
Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens, 2015-09-21
Platsbesök, 2015-09-30
Redogörelse
Sökanden har 2015-09-21 ansökt om att bygga en carport samt
uppföra solceller på carporten. Installation av solceller ses ej som
dispenspliktigt i det här ärendet. Carporten ska rymma två bilar och
max vara 5 X 6 m, totalt 30 m2. Sökanden har nyligen köpt till en bit
mark där carporten kommer placeras. Den nya marken uppgår till ca
300 m2. Lantmäteriet kommer göra en fastighetsreglering när
strandskyddsdispens erhållits. Carporten kommer att placeras på
västra sidan av befintligt bostadshus, bort från stranden, ca 60 m från
stranden.
En bit av den nya marken består av berg i dagen och carportens
placering kommer att bli utanför berget. Exakt var carporten kommer
att placeras avgörs därför av hur mycket berg det finns.
Platsen där åtgärden är planerad är vid sjön Furen. Aktuell sjö har
strandskydd på 200 m.
Platsen där åtgärden är planerade 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 behöver tas i
anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse”.
Bygg & Miljö besökte platsen 2015-09-30. Fastighetens storlek
uppgår till 1898 m2 idag och kommer efter fastighetsregleringen
uppgå till 2198 m2. Sökanden har gjort en mindre röjning av träd på
området. Han har tagit ner 3 större träd, bl.a. 1 ek och björk samt ett
flertal mindre björkar och buskar. Lättare röjning får genomföras utan
dispens medan större röjning kräver dispens. Dispens går att söka i
efterhand för dispenspliktiga åtgärder.
Justeringsmännens sign
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Området ingår i Naturvårdsprogrammet klass 2 (områden med mycket
stora naturvärden) på grund av landskapet, friluftslivet och biologin.
Beredning
Nämnden bedömer att det särskilda fallet som angetts i ansökan inte är
tillämpbart. Men området är utpekat i kommunens LIS-plan,
Sjöudden. Syftet med att klassa Sjöudden som LIS-område är att
skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse. Vid en fortsatt
utveckling av området ska hänsyn tas till de värden som är kopplade
till riksintresset för kulturmiljövård. Vid den norra delen av LISområdet berörs riksintresse för kulturmiljövården (ej vid aktuell
fastighet). Riksintressets värden ligger huvudsakligen i
odlingslandskapets och gårdsbebyggelsens karaktär.
Bedömningen av röjningen är att det är en lättare röjning som skett
och ej dispenspliktig. Carporten kommer att placeras ca 20 m från
huset vilket kan räknas inom befintlig tomtplats.
Dispensen får dock inte leda till att den privata zonen utvidgas eller att
påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt förändras
utanför hemfridszonen.
Tomtplatsens storlek är 2 198 m2 efter att avstyckning har skett, vilket
anses som en rimlig storlek.
Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. Åtgärdena
genomförs inom den nya tomtplatsen. Påverkan på växt- och djurliv
blir acceptabel.
NFS Au § 38
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ge sökanden dispens från
bestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken, i enlighet med inkomna
handlingar.
Särskilt skäl som tillämpas är att området ligger inom
landsbygdsutveckling i strandnära läge och att byggnad uppförs i
anslutning till befintligt bostadshus.
Som tomtplats får hela fastigheten hävdas.
Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 tas en
timavgift ut för handläggningen av ärendet. Då handläggningen har
tagit 3 timmar kommer en avgift på 2 190 kr att tas ut. Denna avgift
kommer på separat faktura senare.
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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
och avslutats inom 5 år efter beslutsdatum.
Överklagan
Den som vill överklaga nämndens beslut skall 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
man överklagar, se bifogat formulär.
Protokollet ska skickas till
Namn borttaget
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NFS § 57

Dnr 2015/27.NFS

Ersättare i Pensionärsrådet
Redogörelse
Enligt reglementet skall Nämnden för samhällsplanering ur sitt
presidium utse en ledamot och ersättare till detta råd.
Ersättare Rickard Björkman (S) är entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i pensionärsrådet.
Beredning
NFS Au § 39
Beslut
Nämnden för samhällsplanering besluta att som ersättare utse:
Ordinarie ledamot:
Anita Lindstedt (S)
Ersättare:
Jessica Madsen
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NFS § 58

Dnr 2013/202.NFS

Förändring av serviceavtal med Allbohus

Handlingar i ärendet
Brev till Allbohus
Redogörelse
Nämnden har Samhällsplaneringen har blivit ålagd att spara 1,0 mkr
till 2016. Detta gör att nämnden måste minska på verksamheten.
Nämnden måste ta fram förslag på hur detta ska kunna ske inom
ramen för skötselavtalet som nämnden har med Allbohus, förslag på
besparing inom allmänna ytor.
Enligt särskilda villkor i avtalet mellan Allbohus Fastighets AB och
Alvesta kommun kan uppdragsgivaren från 2014 minska ersättningen
med upp till 10% / år.
Allbohus har meddelats via brev daterat 2015-09-22
Beredning
NFS Au § 40
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering att beslutar att minska sköteselavtalet
med 120tkr. Pengarna tas från ”arbetsuppgifter som avropas separat”
Protokollet ska skickas till
Magnus Wigren
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NFS § 59

Dnr 2015/220.NFS

Åtgärdsplan för kommunala lekplatser
Ärendet plockas bort från Nämnden för samhällsplanering
2015-10-27 för ytterligare beredning.
Information om ärendet på nämnden
Ärendet kommer att behandlas på nästa nämnd 2015-12-08
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NFS § 60

Dnr 2013/202. NFS

Uppsägning av serviceavtal mellan Allbohus och
Förvaltningen för Samhällsplanering
Beslutsunderlag
Serviceavtal
Redogörelse
Mellan Alvesta kommun, Förvaltningen för Samhällsplanering och
Allbohus Fastighets AB finns avtal upprättat berörande parkskötsel av
allmän platsmark i Alvesta kommun.
I avtalet ingår snöröjning, sopning och sandning, gräsklippning m.m.,
lekplatser, blomsterplanteringar, städning, arbetsledning av feriearbete
och beredskap.
Avtalet gäller 2013-01-01—2016-12-31. Avtalet skall sägas upp
senast 12 månader före avtalstidens utgång, i annat fall förlängs det
med 1 år för varje gång.
Beredning
NFS Au § 43
Yrkanden
Anita Lindstedt (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att uppsägning av avtalet
görs och att en översyn och genomlysning av avtalet genomförs av
Förvaltningen för Samhällsplanering.
Protokollet ska skickas till
Allbohus Fastighets AB
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NFS § 61

Dnr 2015/15.NFS

Detaljplan för Vislanda 46:1 (Kupan)
Plats
Vislanda 46:1 (Kupan i Vislanda)
Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse, 2015-03-20
Redogörelse
I Vislanda finns för tillfället två återvinningsstationer. Bakgrunden till
detaljplanen är att befintlig plats för återvinningsstation i västra
Vislanda inom kort kommer att övergå till industrimark och därmed
eftersöks ny lokalisering i orten för återvinningsstationen. Under 2014
ställdes förslag till detaljplan för del av Vislanda 21:28 (Brända
tomten) ut på samråd, men med grund i inkomna synpunkter under
samrådet lades ärendet ner då platsen inte bedömdes lämplig för
återvinningsstation. Nämnden för Samhällsplanering beslutade
därefter, den 2015-01-27, att förslag till detaljplan kan upprättas och
samrådas för Vislanda 46:1 (Kupan).
Förslag till detaljplan för Vislanda 46:1 (Kupan) var föremål för
samråd under tiden 2015-02-25 – 2015-03-18. Synpunkter inkom från
närboende att platsen är olämplig för återvinningsstation. Även E.ON
Elnät inkom med synpunkter då de har en transformatorstation inom
fastigheten. Efter samrådet har bedömningen gjorts att det inte är
möjligt att utforma den tänkta ytan för återvinningsstationen utan att
grannar blir betydligt påverkade, eller att förslag bryter mot de
elföreskrifter som står gällande i anslutning till transformatorstationen.
Beredning
NFS Au § 42
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att:
1. avsluta planarbetet rörande detaljplan för Vislanda 46:1 (Kupan)
och därmed låta gällande detaljplan gälla.
2. att ge förvaltningen i uppdrag att bevaka om det finns efterfrågan
på två återvinningsstationer i Vislanda. Om så är fallet ska ny plats
för återvinningsstation eftersökas för att ersätta den som nu tas
bort.
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Protokollet ska skickas till
Karolina Bjers
Svenska Röda Korset Vislandakretsen
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, Magnus Sandström
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NFS § 62

Dnr 2015/16. NFS

MEDDELANDE
Redogörelse
Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande
till handlingarna:
a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2015-08-24– 2015-10-19

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

22(23)

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2015-10-27
Nämnden för samhällsplanering

NFS § 63

Dnr 2015/17 NFS

Information och diskussionsärende
• Roger Wilsborn informerade om lekplatser och den plan som är
under framtagande gällande lekplatserna i Alvesta kommun.
•

Bo Blomqvist informerade om hur kommunen kan söka LONA
bidrag från Naturvårdsverket.

•

Anita Lindstedt berättar om att Alvesta kommun har varit och
tävlat om Sveriges godaste kranvatten, tävlingen var i Kalmar.
Vimmerby och Kalmar gick vidare till final, Bromölla vann
tävlingen.

Tf. förvaltningschef Magnus Wigren informerade om
verksamheten.
•
•
•
•
•

Justeringsmännens sign

Ny förvaltningschef Stefan Karlsson börjar på
Förvaltningen för Samhällsplanering 2016-01-15.
Positiv personal
Arbetet med ekonomin/besparingarna
En plan för allmänplatsmarksinventeringar likt VA-planen
ska inledas och tas fram under 2016.
Information om ett byggpris som Alvesta kommun delar ut
som premierar den som byggt nytt eller renoverat på ett
föredömligt sätt, arbetsutskottet är jury. Priset delas ut på
fullmäktige i december. Information finns på hemsidan.
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