
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-02-01 1(26) 

Nämnden för myndighetsutövning 
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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2016-02-01 kl. 13.30 -17.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
§1-13 

 
 
Beslutande 

 
 
Lisbeth Holmqvist (S) ordf. 
Monica Phil (C)  

 
 
 

 Anita Thörn von Rosen (MP) §1-3,6-13 
jäv § 4-5 
John-Erik Pettersson (M) vice ordf. 

 

 Solveig Nilsson (AA)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson § 1-13 

Stefan Karlsson § 13 
Andreas Andersson § 1-3 
Sofia Gustafsson § 1-3 
Susanne Leijon § 4-5 
Göran Bergstrand § 4-5 
Marie- Louise Nilsson § 6 
Anneli Elf § 13 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-02-04  

Sekreterare 
 

 
 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      
 Lisbeth Holmqvist (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Monica Phil (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 
Sammanträdesdatum 2015-02-01 
Anslaget under tiden 2015-02-04 - 2015-02-25   
Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 
Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 1 Dnr NMY2010-001287 

BESLUT OM FÖRBUD AV UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN 
FÖRENAT MED VITE 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Inventeringsenkät baserad på platsbesök, daterad 2010-09-06 

Kommunicering om föreläggande, daterad 2010-09-06 

Kommunicering om föreläggande ny ägare, daterad 2011-10-20 

Beslut om utsläppsförbud, daterat 2012-05-23 

Kommunicering om utsläppsförbud med vite, daterad 2015-08-11 

Redogörelse 
FSP Bygg & Miljö genomförde under 2010 en avloppsinventering på 
Fastighetsbeteckning borttagen.  

Ingen enkät lämnades in från fastighetsägaren utan fastigheten 
besöktes 2010-09-06. Avloppet består av en slamavskiljare i plast och 
en infiltration i hagmark rakt väster om slamavskiljaren. Precis bakom 
infiltrationsbädden finns ett dike och befintlig nivå på spridarlagrets 
botten klarar inte att uppfylla kraven med ett avstånd på en meter över 
grundvattennivån på platsen. Anläggningen har ett tillstånd från 1997 
men uppfyller inte Naturvårdverkets allmänna råd AR 87:6 för små 
avloppsanläggningar.  

Fastigheten har under ärendets gång bytt ägare en gång. Det har även 
kommit in en ansökan om att bygga om avloppet. Därmed anses 
fastighetsägaren vara delgiven om att det råder utsläppsförbudet på 
fastigheten. Fakturan för tillståndet är ej betald och någon ombyggnad 
har inte påbörjats av avloppet. 

Fastigheten åktes förbi i slutet av december månad och någon 
ombyggnation av avloppet var inte påbörjad. 
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Beslutsunderlag 

Miljöbalken 
Nämnden för myndighetsutövning får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, 
meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken 
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd 
av balken ska följas. 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och 
renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som 
behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa 
eller miljön. 

Miljöbalkens portalparagraf (1 kap. 1 §) utgör en utgångspunkt för 
arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen 
som har en direkt eller indirekt koppling till enskilda avlopp är främst: 

Punkt 1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och 
olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan 
påverkan. 

Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Miljökvalitetsmål 

Ett antal av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en direkt eller 
indirekt koppling till de enskilda avloppens miljöpåverkan: 

Grundvatten av god kvalitet 

Levande sjöar och vattendrag 

Ingen övergödning 

God bebyggd miljö 

 

Alvesta kommun har antagit lokala miljömål och åtgärder (antagna av 
kommunfullmäktige 2008-02-26). Under åtgärder för att uppnå 
beslutade miljömål tas inventering av enskilda avlopp upp. Bristfälliga 
avlopp ska åtgärdas för att minska fosforhalterna i kommunens sjöar 
och vattendrag.  

Kommunala riktlinjer 

Miljönämnden i Alvesta kommun antog, 2006-03-27, riktlinjer för 
enskilda avlopp i Alvesta kommun. I riktlinjerna beslutades att gamla 
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anläggningar åtminstone skulle uppfylla de krav som ställdes i 
Naturvårdsverkets allmänna råd från 1987 (AR 87:6).  

 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att förelägga Namn 
borttaget med ett vite på 75 000 kr då befintlig avloppsanläggning 
fortfarande används.  

Det har varit utsläppsförbud på fastigheten under lång tid. 
Fastighetsägaren har inte gått att nå efter att det nya tillståndet att 
bygga om avloppet på bostadshuset har utfärdats.  

Befintlig avloppsanläggning bedöms inte klara dagens reningskrav. 
Fastighetsägaren har haft gott om tid på sig att åtgärda avloppet på 
fastigheten. Det är nu rimligt att koppla på ett vite för användandet av 
den underkända avloppsanläggningen.  

Lagstöd 
26 kap. 9 § miljöbalken 

26 kap. 14 § miljöbalken 

9 kap. 7 § miljöbalken 

2 kap. 3 § miljöbalken 

2 kap. 7 § miljöbalken 

Överklagan 
Om Ni är missnöjd med beslutet kan Ni överklaga det genom 
skrivelse till  
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Ni skall dock skicka skrivelsen till 
FSP Bygg &Miljö i Alvesta kommun, 342 80 Alvesta. 
Tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller datum för beslutet. Tala också om hur Ni vill att 
beslutet skall ändras. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och 
telefonnummer. Skicka gärna sådana handlingar som Ni anser har 
betydelse för ärendet. 

Nämnden för myndighetsutövning skickar Ert överklagande vidare till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län för prövning om inte nämnden själva 
ändrar beslutet. Nämnden för myndighetsutövning måste ha fått Ert 
överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick ta del av beslutet, 
annars kan inte Länsstyrelsen pröva ärendet. 
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Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NMY § 2 Dnr NMY2010-001288 

BESLUT OM FÖRBUD AV UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN 
FÖRENAT MED VITE 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Inventeringsenkät baserad på platsbesök, daterad 2010-09-06 

Kommunicering om föreläggande, daterad 2010-09-06 

Kommunicering om föreläggande ny ägare, daterad 2011-10-20 

Beslut om utsläppsförbud, daterat 2012-05-23 

Kommunicering om utsläppsförbud med vite, daterad 2015-08-11 

Redogörelse 
FSP Bygg & Miljö genomförde under 2010 en avloppsinventering på 
Fastighetsbeteckning borttagen.  

Ingen enkät lämnades in från fastighetsägaren utan fastigheten 
besöktes 2010-09-06. Avloppet består av en tvåkammarbrunn med 
utsläpp i stenkista eller ovan mark, norr om bostadshuset.  

Fastigheten har under ärendets gång bytt ägare en gång. Det har även 
kommit in en ansökan om att bygga om avloppet. Därmed anses 
fastighetsägaren vara delgiven om att det råder utsläppsförbudet på 
fastigheten. Fakturan för tillståndet är ej betald och någon ombyggnad 
har inte påbörjats av avloppet. 

Fastigheten åktes förbi i slutet av december månad och någon 
ombyggnation av avloppet var inte påbörjad. 

Beslutsunderlag 

Miljöbalken 
Nämnden för myndighetsutövning får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, 
meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken 
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd 
av balken ska följas. 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och 
renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenhet för 
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människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som 
behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa 
eller miljön. 

Miljöbalkens portalparagraf (1 kap. 1 §) utgör en utgångspunkt för 
arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen 
som har en direkt eller indirekt koppling till enskilda avlopp är främst: 

Punkt 1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och 
olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan 
påverkan. 

Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Miljökvalitetsmål 

Ett antal av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en direkt eller 
indirekt koppling till de enskilda avloppens miljöpåverkan: 

Grundvatten av god kvalitet 

Levande sjöar och vattendrag 

Ingen övergödning 

God bebyggd miljö 

 

Alvesta kommun har antagit lokala miljömål och åtgärder (antagna av 
kommunfullmäktige 2008-02-26). Under åtgärder för att uppnå 
beslutade miljömål tas inventering av enskilda avlopp upp. Bristfälliga 
avlopp ska åtgärdas för att minska fosforhalterna i kommunens sjöar 
och vattendrag.  

Kommunala riktlinjer 
Miljönämnden i Alvesta kommun antog, 2006-03-27, riktlinjer för 
enskilda avlopp i Alvesta kommun. I riktlinjerna beslutades att gamla 
anläggningar åtminstone skulle uppfylla de krav som ställdes i 
Naturvårdsverkets allmänna råd från 1987 (AR 87:6).  

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att förelägga Namn 
borttaget med ett vite på 75 000 kr då befintlig avloppsanläggning 
fortfarande används.  
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Det har varit utsläppsförbud på fastigheten under lång tid. 
Fastighetsägaren har inte gått att nå efter att det nya tillståndet att 
bygga om avloppet på bostadshuset utfärdas.  

Befintlig avloppsanläggning bedöms inte klara dagens reningskrav. 
Fastighetsägaren har haft gott om tid på sig att åtgärda avloppet på 
fastigheten. Det är nu rimligt att koppla på ett vite för användandet av 
den underkända avloppsanläggningen.  

Lagstöd 
26 kap. 9 § miljöbalken 

26 kap. 14 § miljöbalken 

9 kap. 7 § miljöbalken 

2 kap. 3 § miljöbalken 

2 kap. 7 § miljöbalken 

Överklagan 
Om Ni är missnöjd med beslutet kan Ni överklaga det genom 
skrivelse till  
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Ni skall dock skicka skrivelsen till 
FSP Bygg &  
Miljö i Alvesta kommun, 342 80 Alvesta. 

Tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller datum för beslutet. Tala också om hur Ni vill att 
beslutet skall ändras. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och 
telefonnummer. Skicka gärna sådana handlingar som Ni anser har 
betydelse för ärendet. 

Nämnden för myndighetsutövning skickar Ert överklagande vidare till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län för prövning om inte nämnden själva 
ändrar beslutet. Nämnden för myndighetsutövning 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 
Namn borttaget 
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NMY § 3 Dnr NMY2015-001817 

ANSÖKAN OM UTDÖMANDE AV VITE 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
       Kommunicering om utsläppsförbud, daterad 2015-11-16 
       Beslut från Nämnden för myndighetsutövning, daterad 2015-12-07  
       Inspektionsrapport, daterad 2016-01-12 

Redogörelse 
FSP Bygg & Miljö gjorde ett tillsynsbesök på fastigheten 2015-11-13, då det kommit igång 
ny verksamhet på fastigheten och då antalet boende översteg det gällande tillståndet. En 
viss påverkan kunde ses i intilliggande bäck. Ytterligare två inspektioner gjordes innan 
årets slut. Vid besöken kunde det konstateras en ökande påverkan av avloppsvatten i 
angränsande bäck. 

Vid kontroll 2016-01-12, var samma avloppsanläggning fortfarande i drift. 

 
Beslut 

Nämnden för myndighetsutövning i Alvesta kommun ansöker härmed om utdömande av 
vite på 120 000 kr som förelagts Namn borttaget. 

Nämnden har förbjudit användning av befintlig avloppsanläggning efter 2015-12-31. 
Fastighetsägarna har tidigt blivit underrättade om att anläggningen inte är godkänd för mer 
än 30 personer. 

Information om överklagan 
Om Ni är missnöjd med beslutet kan Ni överklaga det genom 
skrivelse till  
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Ni skall dock skicka skrivelsen till 
FSP Bygg &  
Miljö i Alvesta kommun, 342 80 Alvesta. 

Tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller datum för beslutet. Tala också om hur Ni vill att 
beslutet skall ändras. 
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Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och 
telefonnummer. Skicka gärna sådana handlingar som Ni anser har 
betydelse för ärendet. 

Nämnden för myndighetsutövning skickar Ert överklagande vidare till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län för prövning om inte nämnden själva 
ändrar beslutet. Nämnden för myndighetsutövning 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 
Namn borttaget 
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NMY § 4 Dnr 2105/001184.NMY 

ANMÄLAN OM VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHET 

PLATS 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
ANMÄLAN MED TILLHÖRANDE BILAGOR, 2015-06-30 
ANMÄLAN, 2015-06-30 
YTTRANDE FRÅN EKOLOG NAMN BORTTAGET, 2015-09-09 
YTTRANDE FRÅN LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 
2015-10-01 
YTTRANDE FRÅN:  
Namn borttagna 

Komplettering till yttrande,  

Namn borttagna 

Föreläggande om komplettering av anmälan, 2015-11-02 
Delgivningskvitto, 2015-11-16 
Telefonssamtal (Namn borttaget ringde) om förlängd svarstid, 2015-
12-11 
Telefonssamtal (FSP Bygg & Miljö ringde) om förlängd svarstid, 
2015-12-14 
Komplettering och begäran om anstånd, 2015-12-17 

Redogörelse 
Namn borttaget har 2015-06-30 anmält om att få uppföra 1 
vindkraftverk på fastigheten. Den 26 augusti hölls ett 
myndighetssamråd och FSP Bygg & Miljö informerade om de brister 
som nämnden uppmärksammat och som skulle behöva kompletteras. 
Anteckningar från mötet skickade även över till Bolaget. Bilagan om 
fladdermusinventeringen saknades bl.a. vilken Bolaget skulle skicka 
över så snart som möjligt då det var en miss från deras sida att den 
inte skickats med. Den 14 september hölls ett myndighetssamråd med 
de närboende i bygdegård.  

Nämnden för myndighetsutövning har 2015-11-02 underrättat Namn 
borttaget om att anmälningshandlingarna var ofullständiga och gett 
tillfälle att komplettera anmälan. I föreläggandet underrättades Namn 
borttaget om att anmälan inte kunde prövas om inte begärda 
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handlingar inkom senast den 11 december 2015 samt två punkter som 
skulle kompletteras till den 30 september 2016. Flera av punkterna 
hade framförts vid mötena både den 26 augusti och den 14 september 
2015.  

Anmälan skulle kompletteras med följande uppgifter till den 11 
december 2015:  

• Karta där fotopunkterna C och D finns med. Illustration ska 
visa hela kartan.  

• Nya fotopunkter som är tagna från fastighets Namn borttaget 
och sjön mot vindkraftverket. Vid sjön ska en plats väljas där 
folk från närområdet uppehåller sig (rekreation/bad ed).  

• Fotomontagen ska utgå från nytagna foton.  
• Fotomontagen ska visa aktuell höjd på verket.  
• Beskriva hur hinderbelysningen påverkar 

natt/skymningslandskapet. 
• Uppgifter om hur område 57 (sjön i Naturvårdsprogrammet 

påverkas av etableringen.  
• Uppgifter om hur område nr 56 (Namn borttaget) i 

Naturvårdsprogrammet påverkas av etableringen. 
• Påverkan på nyckelbiotop vid Namn borttagett.  
• Utveckla landskapsanalysen. Beskriva verkets påverkan på 

omgivande landskap mer utförligt.  
• En grundinventering av fladdermöss ska utföras.  
• För kulturmiljö saknas beskrivning av hur angivna 

bevakningsobjekt utmed transportvägen påverkas. Det är också 
oklart om det gjorts någon ytterligare kulturmiljöinventering i 
fält.  

• Uppgifter om elanslutning. 

Senast 30 september 2016 ska anmälan kompletteras med följande 
uppgifter:  

• Komplettera fågelinventeringen. En bättre täckning av hela 
vårperioden samt en tydlig avgränsning av 
inventeringsområdet behöver göras. Inventeringen ska utgå 
från en radie på 3 km kring tänkt placering. Även andra 
rovfåglar såsom fiskgjuse, ormvråk och nattskärra, ska 
inventeras under våren för en komplett bild.  

• Utredning om hur verket kan tänkas påverka vårrastande fåglar 
i sjön, när de flyger vidare. 
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Namn borttaget kontaktade FSP Bygg & Miljö 2015-12-11 för att 
begära förlängd svarstid. FSP Bygg & Miljö tog ny kontakt med 
bolaget 2015-12-14 för att höra motivet till förlängd svarstid. Namn 
borttaget skulle återkomma via mail med motivering till varje punkt i 
förläggandet om varför förlängd svarstid behövs. 2015-12-17 
inkommer komplettering på vissa punkter samt anstånd på övriga. 6 
punkter av 15 punkter har ej besvarats. Anstånd begärs för 
fladdermusinventeringen till 31 januari 2016 och övriga 5 punkter till 
den 30 september 2016.  

Motivet till förlängd svarstid är att inventeringsrapporten för 
fladdermöss inte är skriven ännu (men inventeringen är genomförd) 
och på de övriga punkterna säger bolaget att: ”En invändning mot den 
genomförda naturinventeringen var att den gjordes när marken var 
snötäckt. För att hitta en lämplig dag, när t.ex. eventuella kolbottnar 
kan ses yrkas anstånd med denna punkt till samma tid som 
fågelinventeringarna, 30 september 2016”. Yttrande från ekologen har 
konstaterat att så var fallet, men föreläggandet har inte krävt att den 
delen skulle göras om. Punkten som skulle besvarats var: ”För 
kulturmiljö saknas beskrivning av hur angivna bevakningsobjekt 
utmed transportvägen påverkas. Det är också oklart om det gjorts 
någon ytterligare kulturmiljöinventering i fält”.  

Beredning 
Av 25 § och 25 a§ Förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd följer vad som ska ingå i en anmälan. Av 
25 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd följer att anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och 
tekniska specifikationer som nämnden behöver för att kunna bedöma 
verksamhetens art, omfattning och miljöeffekter.  

I 25 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd har särskilt påpekats bland annat att anmälan om 
vindkraftverk ska innehålla en beskrivning av hur verksamheten 
påverkar natur- och kulturmiljöer, och då särskilt områden som är 
reglerade i 3, 4 och 7 kap miljöbalken. Dessa uppgifter har betydelse 
vid bedömning av miljöpåverkan från anläggningen. 

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) får en tillsynsmyndighet 
meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för 
att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som 
meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 

Eftersom sökanden inte inkommit med begärda kompletteringar kan 
nämnden för myndighetsutövning inte pröva anmälan. Nämnden anser 
att det inte finns särskilt skäl att förlänga svarstiden utan att tiden varit 
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väl tilltagen i förhållande till kompletteringens art. Flera av 
kompletteringspunkterna har framförts tidigt vid möten.  

Nämnden för myndighetsutövning får ta ut avgift för sin prövning 
enligt miljöbalken (MB). Detta framgår av 27 kap. 1 § miljöbalken. 
Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 tas en timavgift ut för 
handläggningen av ärendet. Avgift ska tas ut även om anmälan 
avvisas.  

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att avvisa Namn borttaget 
anmälan om att få uppföra 1 vindkraftverk på fastigheten Namn 
borttaget. 

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 tas en 
timavgift ut för handläggningen av ärendet. Då handläggningen har 
tagit 16 timmar kommer en avgift på 11 680 kr att tas ut. Denna avgift 
kommer på separat faktura senare. 

Jäv 
Anita Thörn von Rosen (MP) deltog ej på överläggning och ej i  
beslutet. 

Information om överklagan 
Om Ni är missnöjd med beslutet kan Ni överklaga det genom 
skrivelse till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Ni skall dock skicka 
skrivelsen till FSP Bygg & Miljö i Alvesta kommun, 342 80 Alvesta. 

Tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller datum för beslutet. Tala också om hur Ni vill att 
beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och uppge namn, 
postadress och telefonnummer. Skicka gärna sådana handlingar som 
Ni anser har betydelse för ärendet. 

Nämnden för myndighetsutövning skickar Ert överklagande vidare till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län för prövning om inte nämnden själv 
ändrar beslutet. Nämnden för myndighetsutövning 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 
Namn borttaget  
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NMY § 5 Dnr NMY/2014/425 

NYBYGGNAD AV VINDKRAFTVERK 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2014-10-14 

Grannyttrande, 2015-03-03 

Grannyttrande, 2015-03-03 

Grannyttrande, 2015-03-05 

Yttrande Trafikverket, 2015-03-12 

Yttrande Försvarsmakten, 2015-03-16 

Grannyttrande, 2015-03-16 

Grannyttrande, 2015-03-18 

Yttrande Luftfartsverket, 2015-03-18 

Upplysning om Miljöanmälan, 2015-06-04 

Grannyttrande, 2015-10-06 

Grannyttrande, 2015-10-06 

Redogörelse 
Namn borttaget kom 2015-06-30 in med en bygglovsansökan om att 
få uppföra 1 vindkraftverk på fastigheten. Den 2015-06-04 
informerades Namn borttaget att vi saknade en anmälan enligt 
miljöbalken 9 kap. 6 §, vilket nämndes i bygglovsansökan att en sådan 
skulle komma in.  Den 26 augusti hölls ett myndighetssamråd och FSP 
Bygg & Miljö informerade om de brister som nämnden 
uppmärksammat och som skulle behöva kompletteras. Anteckningar 
från mötet skickades även över till Bolaget. Den 14 september hölls 
ett myndighetssamråd med de närboende i bygdegård. 

Nämnden för myndighetsutövning har 2015-11-02 underrättat Namn 
borttaget om att anmälningshandlingarna var ofullständiga och gett 
tillfälle att komplettera anmälan. 
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Beredning 
Enligt plan och Bygglagen 9 kap. 24 §  

Om en ansökan avser en åtgärd som måste anmälas till Kommunen 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § 
miljöbalken, ska byggnadsnämnden underrätta miljönämnden om sitt 
ärende. Byggnadsnämnden och miljönämnden ska samordna 
handläggningen av ärendena så att. 

1. Berörda myndigheter, organisationer och enskilda parter ges 
tillfälle att i ett sammanhang yttra sig i båda ärendena, och 

2. Beslut i båda ärendena meddelas i ett sammanhang. 

Enligt plan och bygglagen 9 kap. 22 § 

Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga 
sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska 
innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller 
att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet 
inte följs. 
Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan 
eller avgöra ärendet i befintligt skick. 

 

Eftersom sökande inte kommit in med begärda kompletteringar som 
berör både miljö anmälan och bygglovsansökan kan Nämnden för 
Myndighetsutövning inte pröva bygglovsansökan. 

 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att avvisa Namn borttaget 
bygglovsansökan om att få uppföra 1 vindkraftverk på fastigheten 
Fastighetsbeteckning borttagen. 

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15 § 87 tas en 
avgift på 712 kronor ut för avvisande av ärendet. Denna avgift 
kommer på separat faktura senare. 

Jäv 
Anita Thörn von Rosen (MP) deltog ej på överläggning och ej i  
beslutet. 
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Information om överklagan 
Om Ni är missnöjd med beslutet kan Ni överklaga det genom 
skrivelse till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Ni skall dock skicka 
skrivelsen till FSP Bygg & Miljö i Alvesta kommun, 342 80 Alvesta. 

Tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller datum för beslutet. Tala också om hur Ni vill att 
beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och uppge namn, 
postadress och telefonnummer. Skicka gärna sådana handlingar som 
Ni anser har betydelse för ärendet. 

Nämnden för myndighetsutövning skickar Ert överklagande vidare till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län för prövning om inte nämnden själv 
ändrar beslutet. Nämnden för myndighetsutövning 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 
Namn borttaget 
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NMY § 6 Dnr 2016/40. NMY 

KONTROLLPLAN LIVSMEDEL 2016-2019 

Beslutsunderlag 
Kontrollplan 2016-2019 

Redogörelse 
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens 
beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i 
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 
29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av 
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.   

Kontrollplanen är för åren 2016-2019.  

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta kontrollplan över 
livsmedelskontroll med därtill hörande myndighetsutövning i Alvesta 
kommun för åren 2016-2019. Planen kan vid behov uppdateras varje 
år. 

Protokollet ska skickas till 
FSP Bygg & Miljö 
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NMY § 7 Dnr 2016/000053.NMY 

REDOVISNING AV INTERN VERKSAMHETSPLANERING 
FÖR FSP BYGG & MILJÖ 2015 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 

Statistik handläggningstid för bygg 

Redogörelse 
Redovisning av den verksamhet som bedrivits utifrån den interna 
verksamhetsplaneringen för FSP Bygg & Miljö 2015 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att: 

Godta redovisningen och lägga den till handlingarna 

Protokollet ska skickas till 
Carola Gunnarsson 
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NMY § 8 Dnr 2016/18.NMY 

ÅRSRAPPORT 2015 FÖR NÄMNDEN FÖR 
MYNDIGHETSUTÖVNING  

Beslutsunderlag 
Årsrapport 2015 

Redogörelse 
Sammanfattande dokument som beskriver det gångna året 2015 
gällande Nämnden för Myndighetsutövnings ansvarsområden. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att: 

1. Lägga årsrapport 2015 till handlingarna 

Protokollet ska skickas till 
Carola Gunnarsson 
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NMY § 9 Dnr 2016/19.NMY 

ATTESTFÖRTECKNING 2015/2016 OCH 
ÅTERRAPPORTERING AV INTERNKONTROLL 2016 

Beslutsunderlag 
Attestlista FSP 

Återrapportering av internkontrollplan 

Redogörelse 
Alvesta Kommun har reglemente för internkontroll, KF § 71/09. 
Reglementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. I förvaltningen 
internkontroll framgår att förvaltningschefen årligen ska se över 
attestförteckningen i samband med internbudgetarbetet. 

Attestförteckningen består av en precisering vad gäller jävs- och 
beroendeförhållanden samt specificering av beloppsnivårer för 
betalning av fakturor och dylikt. 

Förvaltningschefen bör ha rätten att på delegation uppdatera 
attestförteckningen vid förändringar under året. 

Förslag till internkontrollplan för 2016 är framtagen 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att: 

1. Anta förvaltningens förslag till attestförteckning 2015/2016 

2. Förvaltningschef och biträdanden förvaltningschef har rätten 
att uppdatera attestförteckningen vid förändringar under året. 

3. Godkänna återrapportering av förvaltningens internkontroll 
2015 

Förvaltningen för Samhällsplanering får i uppdrag att upprätta 
internkontrollplan för förvaltingen 2016. Redovisas för Nämnden i 
februari. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomikontoret 
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NMY § 10 Dnr 2016/00034.NMY 

BEHOVSUTREDNING 2016-2018 

Beslutsunderlag 
Förslag till behovsutredning för FSP Bygg & Miljö  

Redogörelse 
Enligt 6 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det  hos en operativ 
tillsynsmyndighet finnas en utredning om tillsynsbehovet för 
myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över 
vid behov och minst en gång varje år. 

Verksamhetsplan för FSP Bygg & Miljö är antagen gemensamt för 
Förvaltningen för samhällsplanering i nämnden för samhällsplanering. 
2015-06-09-§ 38. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att lägga 
behovsutredningen för FSP Bygg & Miljö 2016-2018 till 
handlingarna. Detta beslut ersätter beslut med dnr. NMY 2015/ 517 § 
9, antagen 2015-03-09. 

Protokollet ska skickas till 
Carola Gunnarsson 
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NMY § 11 Dnr 2016/15. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2015-11-30 -2016-01-25. 
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NMY § 12 Dnr 2016/112 NMY 

REMISSVAR ANGÅENDE TILLÄMPNING AV EU:S 
VARUFÖRORDNING  

 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att svara Naturvårdsverket 
att FSP Bygg & Miljö inte har använt EU:s varuförordning 
(764/2008/EG)i något beslut under 2015. 

Nämnden delegerar till ordförande att skriva under beslutet.  
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NMY § 13 Dnr 2016/28 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 
Följande ärenden informeras/diskuteras.  

Nya förvaltningschefen Stefan Karlsson presenterade sig i 
nämnden. Stefan berättade om sig själv och sin bakgrund och 
sina tidigare tjänster. Han ser framemot att arbeta i Alvesta 
kommun. 

Information om fastighetsägare bla. 

Enhetschefen Carola Gunnarsson informerar om verksamheten 
på Bygg & Miljö. 
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