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Har du några synpunkter på åtgärden?
Invändningar Anmärkning
Synpunkter från Bennet 1
Tidigare lämnade synpunkter kvarstår, främst gällande ljus, ljud och tillfälligt lov.
Det framgår inte ur handlingarna vilken utbredning ljuset kommer ha. Vi förutsätter att ljuset släcks
senast 22 och tidigare om ingen bana är bokad. Vi har två sovrum (barnrum) mot norr. Om ljuset lyser in
i sovrummen innebär det en direkt olägenhet och åtgärder måste vidtas.
Framtagen bullerutredning (ljud) hanterar endast ekvivalent ljudnivå baserat på mätningar av maximala
värden. Det är inte den ekvivalenta ljudnivån som är relevant i detta fall utan det är de maximala
ljudnivåerna. Utredningen redovisar endast en utbredningskarta över den ekvivalenta ljudnivån och inte
den maximala nivån. Man kan ana att den maximala nivån är för hög. Att utredningen resulterar i ett
Synpunkter
bullerplank intill banan är positivt. För att minska den visuella påverkan föreslår vi att man planterar träd
utmed fastighetsgräns mot Genvägen. Det bidrar inte till lägre ljudnivåer men minskar upplevelsen av
anläggningen som med stängsel, plank och uppställningsytor kanske inte är det mest attraktiva utmed
Genvägen.
Att ansökan gäller tillfälligt lov men där det samtidigt framgår av handlingarna (e-post) att behovet
anses vara permanent och att man därför vill ansökan om ett planbesked i framtiden är inte förenligt
med Plan- och bygglagen. För att ge tillfälligt lov, i strid mot detaljplanen, ska behovet vara uppenbart
tillfälligt. Det är inte lämpligt att en myndighetsnämnd tar beslut som går emot PBL. Den korrekta
processen är att ansöka om ett planbesked där man bedömer platsens lämplighet. Detta har
kommunicerats till verksamhetsutövarna av kommunen men man väljer ändå att fortsätta med tillfälligt
lov.
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