Sammanträdesprotokoll
2016-08-31

16(42)

Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 125

2014/1059

Yttrande till länsstyrelsen gällande överklagat beslut om
störning från Kungshögskolans idrottsplats,
ärendenummer 505-2472-2016
Beslut
Miljö- och byggnämnden överlämnar skrivelse från tekniska förvaltningen
inkommen den 29 augusti 2016 som svar till yttrande på de frågor nämnden
särskilt beretts tillfälle att svara på.
Uppgifter som klaganden lämnar om att belysningen på basketplanen de två
senaste månaderna varit släckta och allmänbelysningen på skolgården varit
tänd.
Basketplanen har mycket riktigt varit släckt under ett antal månader.
Släckningen har gjorts genom att ett antal belysningsstolpar sektionerats,
närmare bestämt genom losskoppling av kabelkardeler i matande stolpe. Detta
innebär att ska belysningsstolparna åter tändas måste dessa kardeler fysiskt av
yrkesman anslutas igen. Med andra ord är detta ingen styrd utan en frånkopplad
belysning. Anledningen till frånkopplingen var att säkerställa belysningens
inverkan, aktiviteter på basketplanen.
Hur ni har beräknat angiven kostnad om 90 000 kronor för omkoppling av el.
Den beräknade kostnaden baseras på de insattser (arbete och material) som
krävs för att få en väl fungerande belysningsfunktion enligt dagens standard.
De olika momenten: Utsättning av eventuella förlagda kablar,
grävning/schaktning i hårdbelagda ytor från två fastigheter. Återställande av
stensättning och rabatter. Förläggningen måste dras dels från gymnastiksalen där
spänningsmatning hämtas och dels från skolbyggnaden där styrningen kommer,
håltagning och tätning i dessa fastigheter, kanalisation i båda fastigheterna.
Diverse elmaterial såsom kabelrör, kraft och styrkablar, kontaktor, kapsling,
kanalisationsmaterial samt montagematerial. Kostnaden för detta har beräknats
till cirka 90 000 kronor.
Att observera: Skära i befintlig asfalt innebär en estetisk påverkan.
Sammanfattning av ärendet
Klagomål avseende bullerstörningar på fastigheten Läraren 20 har inkommit till
nämnden. Klagande har framfört att störning från skolidrottsplatsen är främst
efter skoltid när idrottsplatsen används av allmänheten för spontanidrott som de
upplever en störning.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Nämnden har beslutat om att tidsbegränsa användandet och klagande har
överklagat beslutet och ärendet har översänts till länsstyrelsen för avgörande.
Länsstyrelsen har gett nämnden möjlighet att senast den 8 september 2016
lämna synpunkter innan de fattar beslut. Tekniska förvaltningen har i skrivelse
inkommen den 29 augusti 2016 lämnat svar på det länsstyrelsen särskilt
efterfrågat.
Skickas till
Länsstyrelsen
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