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§ 91 Dnr 2018-00041  

 

Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Orrakullen etapp 2) 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förslag till detaljplan för del av Alvesta 15:1 
(Orrakullen etapp2) antas enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen. Detaljplanen 
bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-15 att upprätta och samråda förslag 
till detaljplan för del av Alvesta 15:1. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny 
verksamhetsmark i ett läge med goda infrastrukturkopplingar som beredskap för 
nuvarande och kommande intresse för verksamhetsmark i Alvesta tätort. 

Planen har varit utställd för granskning under tiden 2021-12-10 - 2022-01-10. Under 
granskningstiden har 12 yttranden utan synpunkter och 22 yttranden med 
synpunkter inkommit. 

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört bland annat kraftledning, 
naturvärden och påverkan på närområdet. Inkomna synpunkter har inte föranlett 
ändring av planförslaget. 

Planförslagets konsekvenser bedöms vara av ej betydande eller viss påverkan.   

Yrkanden 
Jan Franzén (AA) yrkar avslag på förslag till beslut med motivering som framgår av 
protokollsbilaga 1.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att nämnden har två förslag till beslut att ta ställning till. 
Arbetsutskottets förslag till beslut och Jan Franzéns (AA) avslagsyrkande. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Votering begärs. 

Ordförande instruerar nämnden att ett JA är en röst på arbetsutskottets förslag till 
beslut och ett NEJ är en röst på Jan Franzéns (AA) avslagsyrkande.  

Med tio JA-röster och tre NEJ-röster finner ordförande att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

Votering 

Ledamot/tjänstgörande ersättare JA-röst NEJ-röst 
Edina Maslac (S) X  

Per-Anders Nordahl (S) X  

Peter Öhman Danforth (S) X  

Peter Johansson (S) X  
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David Johansson (C), ordf. X  

Jonas Engkvist (C) X  

Fredrik Isberg (MP)  X 

Matz Athley (M) X  

Tim Kamfjord Karlsson (L)  X 

Jessica Johansson (KD) X  

Jan Franzén (AA)  X 

Thomas Öhling (M) X  

Ulf Gustavsson (SD) X  

   

Beslutsunderlag 
Utlåtande, 2022-11-11 

Plankarta, 2022-10-27 

Planbeskrivning, 2022-11-11 

Beslutet skickas till 
Sarah Henningsson, planarkitekt 
Mario Jonjic, planarkitekt 

 



ANVISNING OM HUR KOMMUNFULLMÄKTIGES/SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS 
BESLUT ÖVERKLAGAS  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-12-06 kan överklagas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet skall dock ges in till Alvesta kommun, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Centralplan, 342 80 ALVESTA. 

 
Överklagandet skall ske skriftligen. Det skall ha kommit in till kommunen senast 
2023-01-04 
 
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och 
handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen. 
 
VILLKOR FÖR ATT NI SKALL FÅ ÖVERKLAGA 
 
• Beslutet får överklagas endast om Ni senast under granskningstiden skriftligen 

har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. 
• Ni får även överklaga om Ni anser att beslutet inte kommit till i laga ordning. 
 
I SKRIVELSEN SKALL NI ANGE 
 
• vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange beslutets dag, beslutsparagraf 

och vad beslutet gäller, 
• hur Ni begär att beslutet skall ändras och varför samt 
• Ert namn, adress, telefonnummer och e-postadress. 
 
Skrivelsen skall vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Om klaganden 
anlitar ombud skall denne sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, 
adress och telefonnummer. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
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