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

 
 
 

 Anita Thörn von Rosen (MP)  
John-Erik Pettersson (M) vice ordf. 

 

 Solveig Nilsson (AA)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson § 14-25 

Andreas Andersson § 16,23 
Sofia Gustafsson § 16,23 
Susanne Leijon § 19-22,25 
Lina Rudow § 19-22,25 
Göran Bergstrand § 17-18 
Anneli Elf § 14-15,25 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-02-08  

Sekreterare 
 

 
 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      
 Lisbeth Holmqvist (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Anita Thörn von Rosen (MP) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 
Sammanträdesdatum 2016-04-04 
Anslaget under tiden 2016-04-08 - 2016-04-29   
Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 
Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 14 Dnr NMY 2014-001532 

ANSÖKAN OM UTDÖMANDE  

Plats 
Fastightsbeteckning borttagen 

Fastighetsägare 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Dialog, 20151104 
Nämndsbeslut, 20151209 
Dialog, 20151211 
Dialog, 20151214 
Delgivning, 20151214 
Dialog, 20160307 
Anteckningar, 20160310 

Redogörelse 
FSP Bygg & Miljö utförde inspektion i lägenhet på fastigheten 
november 2014 efter att klagomål gällande fukt och mögel inkommit. 
I samband med detta framkom det att fönstren på fastigheten bytts ut 
sommaren 2014 till nya tätare. Fastighetsägaren anlitade i december 
2014 Polygon att göra en fuktbesiktning i lägenheten där den klagande 
bodde. I rapporten från Polygon påtalade de bland annat att det kan 
finnas brister i ventilationen. Fastighetsägaren anlitade därefter en 
ventilationsfirma för att kontrollera ventilationen i lägenheterna på 
fastigheten. Ventilationsfirman redovisade en lista med åtgärder som 
behövde vidtas för att ventilationen ska kunna godkännas. Vid kontakt 
med fastighetsägaren i augusti 2015 meddelade fastighetsägaren att de 
föreslagna åtgärderna för ventilationen inte var åtgärdade. I augusti 
2015 förelades fastighetsägaren att åtgärda ventilationen i samtliga 
lägenheter så att ventilationen är tillräcklig samt att skicka in ett 
skriftligt dokument som styrker detta. Fastighetsägaren har redovisat 
att fläktar satts in men har inte redovisat att ventilationen är tillräcklig. 
Föreläggande med vite gällande ventilationen beslutades i december 
2015. Vid kontakt med fastighetsägare i mars 2016 meddelade hon att 
ingen kontroll av ventilationen är utförd.  

Beredning 
Nämnden för myndighetsutövning har i beslut NMY § 46 den 7/12 
2015 förelagt Namn borttaget att vid vite om 10 000 kronor genom en 
aktuell kontrollmätning utförd av en oberoende konsult med 
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dokumenterad erfarenhet av aktuella installationer, skriftligt visa att 
ventilationen uppfyller kraven i Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
(FoHMFS 2014:18) om ventilation i samtliga lägenheter på 
fastigheten, fastighetsbeteckning borttagen.  

Fastighetsägaren är delgiven och beslutet har vunnit laga kraft.  

Vid kontakt med fastighetsägaren 2016-03-07 meddelade hon att 
ingen kontrollmätning av ventilationen utförts. Inga dokument har 
inkommit till nämnden. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att ansöka om utdömande 
av vite hos mark- och miljödomstolen gällande beslut NMY § 46 från 
den 7/12 2015 om att vid vite om 10 000 kronor förelägga Namn 
borttaget gällande ventilationen.   

Nämnden för myndighetsutövning beslutar även att vitesbeloppet inte 
ska jämkas.  

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NMY § 15 Dnr 2014/1532 

FÖRELÄGGANDE  

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Fastighetsägare 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Klagomål, 2014-11-28 
Kommunikation, 2014-12-02 
Kommunikation, 2014-12-02 
Kommunikation, 2014-12-10 
Kommunikation, 2014-12-10 
Kommunikation, 2014-12-11 
Kommunikation, 2014-12-12 
Kommunikation, 2014-12-15 
Inkommande handling, 2014-12-16 
Inspektion, 2014-12-17 
Rapport, 2015-01-07 
Kommunikation, 2015-01-08 
Kommunikation, 2015-01-09 
Kommunikation, 2015-01-13 
Kommunikation, 2015-03-11 
Meddelande, 2015-03-16 
Kommunikation, 2015-03-30 
Kommunikation, 2015-04-15 
Kommunikation, 2015-05-12 
Inkommande handling, 2015-05-19 
Anteckningar, 2015-08-06 
Anteckningar, 2015-08-10 
Meddelande, 2015-08-17 
Kommunikation, 2015-08-18 
Kommunikation, 2015-08-19 
Delegationsbeslut, 2015-08-26 
Dialog (inkl. delgivning), 2015-09-04 
Dialog, 2015-11-04 
Information, 2015-12-08 
Nämndsbeslut, 2015-12-09 
Dialog, 2015-12-11 
Dialog, 2015-12-14 
Delgivning, 2015-12-14 
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Dialog, 2016-03-07 
Anteckningar, 2016-03-10 

Redogörelse 
FSP Bygg & Miljö fick i november 2014 in klagomål gällande fukt 
och mögel i en lägenhet på fastigheten. Vid klagomålet framkom det 
att fönstern i byggnaderna bytts ut till nya tätare sommaren 2014. 
Fastighetsägaren anlitade i december 2014 Polygon att göra en 
fuktbesiktning i lägenheten där den klagande bodde. I rapporten från 
Polygon påtalade de bland annat att det kan finnas brister i 
ventilationen. Fastighetsägaren anlitade därefter en ventilationsfirma 
för att kontrollera ventilationen i samtliga lägenheter på fastigheten. 
Ventilationsfirman redovisade en lista med åtgärder som behövde 
vidtas för att ventilationen ska kunna godkännas. Vid kontakt med 
fastighetsägaren i augusti 2015 meddelade fastighetsägaren att de 
föreslagna åtgärderna för ventilationen inte var åtgärdade. I augusti 
2015 förelades fastighetsägaren att åtgärda ventilationen i 
lägenheterna samt skicka in en rapport som styrker att tillräckligt med 
ventilation finns i lägenheterna. Efter föreläggandet i augusti har 
fastighetsägaren meddelat att fläktarna är installerade men att det inte 
skett någon kontroll eller uppmätning av luftflöden i lägenheterna. 
Föreläggande med vite gällande ventilationen beslutades i december 
2015. Vid kontakt med fastighetsägare i mars 2016 meddelade hon att 
ingen kontroll av ventilationen är utförd. 

Beredning 
Nämnden för myndighetsutövning gör bedömningen att 
fastighetsägaren behöver se till att tillräckligt med ventilation finns i 
samtliga lägenheter på fastigheten fastighetsbeteckning borttagen.  

Bedömningen att ventilation är bristfällig görs utifrån att nya täta 
fönster satts in i byggnaderna, dokument som inkommit från 
Ventilationskontrollservice AB, Polygons fuktutredningsrapport samt 
utifrån kommunikation med fastighetsägaren. 

I dokumentet från Ventilations kontroll service skriver de bland annat 
att det behöver kopplas in fläktar i badrummen i lägenheterna som går 
hela tiden.  

För att Nämnden för myndighetsutövning ska kunna avgöra att 
ventilationen uppfyller gällande lagkrav ska det styrkas med ett intyg 
utfärdat av en oberoende konsult med dokumenterad erfarenhet av 
aktuella installationer. Dokumentet ska vara aktuellt.  

Nämnden tog i december 2015 ett beslut med vite gällande att 
kontrollmäta ventilationen i lägenheterna samt att skriftligt visa att 
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ventilationen uppfyller kraven i de allmänna råden om ventilation från 
Folkhälsomyndigheten. 

Vid kontakt med fastighetsägaren har hon uppgett att ingen 
kontrollmätning av ventilationen är utförd. 

Nämnden anser därför att ett nytt föreläggande med ett högre 
vitesbelopp behöver tas. 

Kommunicering i ärendet har skett muntligt. 

Besluten är tagna med stöd av 3 och 9 §§ i 9 kapitlet och 1, 9, 14, 19, 
21 och 22 §§ i 26 kapitlet miljöbalken (1998:808), 33 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Allmänna 
råd om (FoHMFS 2014:18) ventilation. 

Med olägenhet för människors hälsa avser störning som enligt 
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och 
som inte är ringa eller helt tillfällig enligt 9 kap 3 § miljöbalken 
(1998:808). 

Enligt 9 kap 9 § miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna 
ändamål brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa 
inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.  
Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de 
åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller 
undanröja olägenheter för människors hälsa. 

Tillsynen ska säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som 
har meddelats med stöd av balken enligt 26 kap 1 § miljöbalken. 
Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter 
anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av 
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för 
att åstadkomma rättelse. I fråga om miljöfarlig verksamhet eller 
vattenverksamhet som omfattas av tillstånd ska tillsynsmyndigheten 
även fortlöpande bedöma om vilkoren är tillräckliga. 
Tillsynsmyndigheten ska dessutom, genom rådgivning, information 
och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens 
ändamål ska kunna tillgodoses. Lag (2005:182) 

En tillsynsmyndighet får enligt 26 kap 9 § miljöbalken i det enskilda 
fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att 
denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken ska följas.  
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får 
inte tillgripas. 
Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om 
tillstånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §. 
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Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en 
tillsynsmyndighet från att meddela sådana förelägganden eller förbud 
som  
1. är brådskande och nödvändiga för att undvika att ohälsa eller 
allvarlig skada på miljön uppkommer, eller  
2. gäller säkerhetshöjande åtgärder vid en damm som klassificerats 
enligt 11 kap. 24 och 25 §§. 

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas 
med vite. 

Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras 
medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska 
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka 
eller förebygga sådana verkningar enligt 26 kap 19 § miljöbalken.  
Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska 
också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig 
underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. 
Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till 
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, 
om tillsynsmyndigheten begär det. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela närmare föreskrifter om kontrollen. 

Enligt 26 kap 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den 
som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns 
bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med 
stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar 
som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars 
är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet. 

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan 
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller 
den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan 
verksamhet är enligt 26 kap. 22 § skyldig att utföra sådana 
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för 
tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för bostäder 
eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens 
skick medför olägenheter för människors hälsa. Om det är lämpligare, 
får tillsynsmyndigheten i stället besluta att en sådan undersökning ska 
utföras av någon annan och utse någon att göra undersökningen. 
Om inte annat följer av 22 b § 2, ska den som är skyldig att utföra 
undersökningen ersätta kostnaderna för en undersökning som någon 
annan utsetts att göra med det belopp som tillsynsmyndigheten 
fastställer. 
Beslut om undersökning får förenas med förbud att överlåta den 
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berörda fastigheten eller annan egendom till dess undersökningen är 
slutförd. Lag (2010:1542) 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33 
§ 
I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa ska en 
bostad särskilt; 
1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, 
luftföroreningar och andra liknande störningar, 
2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation 
eller på annat sätt,  
3. medge tillräckligt dagsljus, 
4. hållas tillfredsställande uppvärmd, 
5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, 
6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar 
beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra 
hushållsgöromål. 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18) om 
ventilation, beslutade den 2 januari 2014. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att förelägga 
fastighetsägare Namn borttaget, att vidta nedanstående åtgärder på 
fastigheten fastighetsbeteckning borttagen: 

1. att vid vite om 20 000 kronor skicka in en skriftlig rapport som 
visar att luftflödena i samtliga lägenheter på fastigheten 
uppfyller kraven i Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
(FoHMFS 2014:18) om ventilation. Rapporten ska vara 
upprättad utifrån en aktuell kontrollmätning gjord av en 
oberoende konsult med dokumenterad erfarenhet av 
ventilation.  

Punkt 1 ska vara redovisat till Nämnden för myndighetsutövning 
senast fyra veckor efter beslutet vunnit laga kraft. 

Beslutet är taget med stöd av 3 och 9 §§ i 9 kapitlet och 1, 9, 14, 19, 
21 och 22 §§ i 26 kapitlet miljöbalken (1998:808), 33 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Allmänna 
råd om (FoHMFS 2014:18) ventilation. 

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

Övrig information 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-16 § 118 tas en avgift ut 
vid ärendehandläggning där klagomålen anses vara befogade. Beslut 
om avgiften kommer separat senare. Delfakturering i ärendet kan 
komma att ske vid lämpliga tillfällen. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NMY § 16 Dnr 2016/100.NMY 

TILLSYNSPLAN FÖR SMÅ AVLOPP I ALVESTA KOMMUN 
I Alvesta kommun finns det drygt 2800 små avlopp idag. De började 
inventeras 2006 och inventeringen blev färdig 2015. Så här långt har 
ca 75 % av de inventerade avloppen bedömts som underkända vilket 
har gett en stor tillströmning av nya ansökningar/anmälningar till FSP 
Bygg & Miljö. 

FSP Bygg & Miljö har inte haft någon aktiv tillsyn på de små 
avloppen eller på de gemensamhetsanläggningar som är kopplade till 
det kommunala ledningsnätet. En tillsynsplan ska finnas för att skapa 
en översikt över hur många avlopp som ska ha tillsyn varje år. Enligt 
miljöbalkens 26:e kapitel ska tillsyn ske för att kontrollera att gällande 
tillstånd och lagstiftning följs, vilket även innefattar små 
avloppsanläggningar enligt MB 9:1-2 §§. 

I tillsynsplanen delas alla befintliga avlopp in i olika grupper; A, B, C 
och så vidare. Till grupperna finns en kortare beskrivning om hur 
tillsynen ska utföras. När ett nytt avlopp anläggs registreras 
avloppsanläggningen in i respektive grupp och ett första 
tillsynsintervall fastställs. Tillsynsintervallen bedöms individuellt för 
varje avlopp. Som längst kan ett avlopp få 15 år som intervall, vilket 
till exempel kan vara aktuellt för enklare BDT-avlopp vid fritidshus. I 
vissa fall kan istället 2 år vara ett lämpligt intervall, exempelvis vid 
mer avancerade lösningar som vissa minireningsverk. Skyddsnivå av 
miljöskydd och hälsoskydd är också en faktor som vägs in när 
tillsynsintervall bestäms. Behovsutredningen visar att 180 avlopp ska 
ha tillsyn varje år, vilket också ger en cykel på ungefär 15 år då alla 
avlopp kommer att ha haft tillsyn minst en gång. 

Grupp A – markbaserad rening 
Små avlopp byggda med markbaserad rening. Detta är den vanligaste 
lösningen och därmed den största gruppen. Fastighetsägaren får ut en 
enklare enkät och därefter besöks fastigheten ute i fält. 
Tillsynsrapporten skickas ut som en kommunicering där FSP Bygg & 
Miljö tar ställning till om anläggningen är G eller IG. Vid G avslutas 
ärendet och nytt år för inspektion läggs in i systemet. Vid IG följs 
ärendet upp vidare. 
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Grupp B – slutna tankar 
Enligt ”riktlinjer för enskilda avlopp i Alvesta kommun” ska alla 
slutna tankar ha tidsbegränsande tillstånd om 10 år. Många av de 
slutna tankarna är aldrig omprövade. Fastighetsägaren får ut en 
enklare enkät där uppgifter lämnas in på bland annat befintlig tanks 
ålder och eventuella tillstånd. Inga besök i utgångsläget, utan enbart 
vid ärenden som behöver bedömas noggrannare. Tillstånden måste 
förnyas när de går ut, och då görs en ny bedömning. Då prövas om 
sluten tank är den lämpligaste avloppslösningen på fastigheten.  

Grupp C - minireningsverk 
Alla fastighetsägare till minireningsverk ska komma in med 
driftsrapport. Under tillsynen skickas ett brev ut om att det är dags att 
lämna in rapporten, vilken sedan bedöms. Besök på plats sker vid 
behov. Tillsynsrapporten skickas ut som en kommunicering där FSP 
Bygg & Miljö tar ställning till om anläggningen är G eller IG. Vid G 
avslutas ärendet och nytt år för inspektion läggs in i systemet. Vid IG 
följs ärendet upp vidare.  

Grupp D - samfälligheter 
Gemensamhetsanläggningar kopplade till kommunal anläggning. 
Samfälligheten får lämna in uppgifter om anläggningen, som kan vara 
någon typ av driftsrapport (till exempel årsmötesprotokoll). Besök 
görs vid behov. Tillsynsrapporten skickas ut som en kommunicering 
där FSP Bygg & Miljö tar ställning till om anläggningen är G eller IG. 
Vid G avslutas ärendet och nytt år för inspektion läggs in i systemet. 
Vid IG följs ärendet upp vidare.  

Grupp E - gemensamhetsanläggningar 
Större gemensamma infiltrationsanläggningar, där någon form av 
driftsrapport ska redovisas under tillsynen. Besöks med tätare 
tidsintervall än mindre anläggningar. Tillsynsrapporten skickas ut som 
en kommunicering där FSP Bygg & Miljö tar ställning till om 
anläggningen är G eller IG. Vid G avslutas ärendet och nytt år för 
inspektion läggs in i systemet. Vid IG följs ärendet upp vidare.  

Grupp F – BDT-avlopp 
Torrtoalett och BDT-avlopp utan slutna tankar på framförallt 
fritidshus. I första hand en kontroll om fastigheten används som 
fritidshus eller permanentbostad. Vid behov även platsbesök. 
Tillsynsrapporten skickas ut som en kommunicering där FSP Bygg & 
Miljö tar ställning till om anläggningen är G eller IG. Vid G avslutas 
ärendet och nytt år för inspektion läggs in i systemet. Vid IG följs 
ärendet upp vidare.  
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Grupp G – ej avlopp 
Torrtoa-lösningar utan indraget vatten. I första hand en kontroll om 
fastigheten saknar indraget vatten. Vid behov även platsbesök. 

Taxa 
För tillsynsärenden tas en timavgift ut. Desto mindre arbete som 
tillsynsmyndigheten behöver lägga ner, desto mindre avgift kommer 
fastighetsägaren att behöva betala.  

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning antar tillsynsplanen för små avlopp 
i Alvesta kommun. 

Protokollet ska skickas till 
Sofi Gustavsson 
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NMY § 17 Dnr NMY 2015/496 

ÄNDRAD ANVÄNDNING  

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2015-12-11 

Planritning, 2015-12-11 

Grannyttrande, 2016-02-08 

Verksamhetsbeskrivning, 2016-02-25 

Redogörelse 
Namn borttaget har kommit in med en bygglovsansökan om ändrad 
användning av på fastigheten fastighetsbeteckning borttagen har för 
avsikt att bedriva namn borttaget på fastigheten . Ägarna till 
angränsande fastigheter samt trafikverket har getts möjlighet att yttra 
sig.  

Beredning 
Handläggningen av ärenden om lov 
Enligt 9 kap. 31 § PBL. 

9:31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan om åtgärden 

1. Inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. Inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och 
3. Uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap 1 §, 2 § första 

stycket, 3, 6, 7, 9-11, 12 § första stycket, 13,17 och 18 §§ i de 
delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 

För området där fastigheten ligger finns inga områdesbestämmelser. 
Området är inte aktuellt för planläggning. 

Byggnaden bedöms uppfylla kraven enligt 9 kap. 31 § punkt 3. 

Åtgärdens påverkan på omgivningen bedöms vara liten. 
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Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att bevilja bygglov för 
ändrad användning på fastigheten enligt 9 kap. 31 § PBL. 

En bygglovsavgift på 8 900:- kommer att tas ut. Avgiften faktureras 
separat. 

INFORMATION 
Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden för myndighetsutövning 
lämnat ett startbesked (enligt 10kap 3 § PBL) 

Byggherren ombeds kontakta FSP Bygg o Miljö för tekniskt samråd 
före startbesked. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och 
avslutats inom 5 år från den dag då beslut vunnit laga kraft (PBL 
9:43). 

Lovet avser granskning enligt Plan- och bygglagen 2, 9 och 10 kapitel. 
De tekniska egenskapskraven omfattas inte av granskningen. 

Byggnation före det att ett beslut vunnit laga kraft sker på egen risk. 

Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med 
byggsanktionsavgift, om nämnden inte beslutat annat (PBF 9:20) 

 

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 beslut. Tala också om hur Ni vill att 
beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och uppge namn, 
postadress och telefonnummer. Skicka gärna sådana handlingar so 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. 
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Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NMY § 18 Dnr NMY 2016/52.  

ÄNDRAD ANVÄNDNING 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2016-02-12 

Planritning, 2016-02-12 

Föreläggande om komplettering, 2016-02-17 

Kompletterande handlingar, 2016-03-17 

Redogörelse 
Namn borttaget har kommit in med en bygglovsansökan om ändrad 
användning av bostadshus och gårdsbyggnad på fastigheten. Namn 
borttaget har för avsikt att bedriva vård och omsorgsverksamhet i 
huvudsak. Vid en första granskning bedömde Nämnden för 
myndighetsutövning att sökande Namn borttaget behövde komplettera 
sin ansökan för att den skulle bli komplett. Ett föreläggande om 
komplettering skickades ut till sökande Namn borttaget. 

Följande handlingar krävdes in: 

• Fasadritningar 
• Verksamhetsbeskrivning 
• Planritning där antalet personer i varje rum redovisas 
• Redovisning av utemiljö 
• Redovisning av parkeringsplatser till personal 

Namn borttaget har kommit in med kompletterande halningar. 

Beredning 
Handläggningen av ärenden om lov 
Enligt 9 kap. 31 § PBL. 

9:31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan om åtgärden 

4. Inte strider mot områdesbestämmelser, 
5. Inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och 
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6. Uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap 1 §, 2 § första 
stycket, 3, 6, 7, 9-11, 12 § första stycket, 13,17 och 18 §§ i de 
delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 

För området där fastigheten Namn borttaget ligger finns inga 
områdesbestämmelser. Området är inte aktuellt för planläggning. 

Enligt 8 kap 1 § punkt 1 ska en byggnad vara lämplig för sitt ändamål. 

Vid granskning av handlingarna i ärendet bedöms gårdsbyggnaden 
inte vara lämplig för sitt ändamål som boende utifrån de planritningar 
och fasadritningar som finns inlämnade för gårdsbyggnaden. 

Lämpligheten utifrån dagsljusinsläpp och takhöjd bedöms inte kunna 
uppfyllas utifrån inlämnade handlingar. 

 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att avslå ansökan om 
ändrad användning på fastigheten Namn borttaget enligt 9 kap. 31 § 
PBL, då gårdsbyggnaden bedöms att inte vara lämplig för sitt ändamål 
enligt 8 kap. 1 § PBL. 

En avgift på 2 400:- för avslag på bygglovsansökan kommer att tas ut. 
Avgiften faktureras separat 

 

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 beslut. Tala också om hur Ni vill att 
beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och uppge namn, 
postadress och telefonnummer. Skicka gärna sådana handlingar so 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. 
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Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget  
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NMY § 19 Dnr NMY 2016-000091 

BESLUT OM ÅRLIG AVGIFT FÖR TILLSYN ENLIGT 
MILJÖBALKEN 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Verksamhetsutövare 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Kommunicering inför beslut om årlig avgift enligt miljöbalken, 2016-
02-01 

Redogörelse 
Nämnden för myndighetsutövning har tillsyn över miljöfarliga 
verksamheter. Kommunfullmäktige antog 2014-12-16 § 118 och 
2015-11-24 § 156 en ny taxa för tillsyn enligt miljöbalken. I och med 
att klassningskoderna och taxan ändrats krävs ett nytt avgiftsbeslut för 
verksamheter med årlig avgift. Den årliga avgiften baseras på den 
tillsynstid som verksamheten tilldelas i en klassningskod. Om 
företaget omfattas av flera klassningskoder betalas full avgift för den 
kod som medför högst avgift. Tillägg görs med 25 % av det belopp 
som anges för övriga koder. Timtaxan är för närvarande 881 kr per 
timme. 

För att ett nytt avgiftsbeslut ska kunna tas måste det tidigare beslutet 
från 2013-01-21 upphävas. Detta beslut togs av nämnden för 
myndighetsutövning vilket innebär att nämnden även måste ta beslutet 
om upphävande. Ett nytt löpande avgiftsbeslut med den nya taxan 
kommer sedan att tas på delegation.  

Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar att beslut om årlig avgift 
NMY §18, dnr NMY 2012-000029, upphävs. 

Beslutet är taget med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken. 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-16, § 118 ”Taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område” och 2015-11-24 § 156 ”Beslut 
om reviderad timtaxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
område”. 
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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 beslut. Tala också om hur Ni vill att 
beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och uppge namn, 
postadress och telefonnummer. Skicka gärna sådana handlingar so 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. 

Med beslutet följer ett delgivningskvitto. Det är viktigt att ni skriver 
under och skickar tillbaka det portofria kvittot så fort som möjligt för 
att slippa hämta ut beslutet som rekommenderat brev på posten. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NMY § 20 Dnr NMY 2016-000082 

BESLUT OM ÅRLIG AVGIFT FÖR TILLSYN ENLIGT 
MILJÖBALKEN 

Plats 
Fastighetsbeteckning bortaget 

Verksamhetsutövare 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Kommunicering inför beslut om årlig avgift för tillsyn enligt 
miljöbalken, 2016-02-01 

Redogörelse 
Nämnden för myndighetsutövning har tillsyn över miljöfarliga verksamheter. 
Kommunfullmäktige antog 2014-12-16 § 118 och 2015-11-24 § 156 en ny taxa för 
tillsyn enligt miljöbalken. I och med att klassningskoderna och taxan ändrats krävs 
ett nytt avgiftsbeslut för verksamheter med årlig avgift. Den årliga tillsynsavgiften 
baseras på den tillsynstid som verksamheten tilldelas i en klassningskod. Om 
företaget omfattas av flera olika klassningskoder betalas full avgift för den kod som 
medför högst avgift. Tillägg görs med 25 % av det belopp som anges för övriga 
koder. Timtaxan är för närvarande 881 kr per timme. 

För att ett nytt avgiftsbeslut ska kunna tas måste det tidigare beslutet 
från år 2012-04-16 upphävas. Detta beslut togs av nämnden för 
myndighetsutövning vilket innebär att nämnden även måste ta beslutet 
om upphävande. Ett nytt löpande avgiftsbeslut med den nya taxan 
kommer sedan att tas på delegation. 

Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar att beslut om årlig avgift 
NMY § 18, dnr NMY 2012-000197, upphävs.  

Beslutet är taget med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken. Ny taxa Kommunfullmäktiges 
beslut 2014-12-16, § 118  ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område” 
och 2015-11-24 § 156 ”Beslut om reviderad timtaxa inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område”. 

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

 

Med beslutet följer ett delgivningskvitto. Det är viktigt att ni skriver 
under och skickar tillbaka det portofria kvittot så fort som möjligt för 
att slippa hämta ut beslutet som rekommenderat brev på posten. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NMY § 21 Dnr NMY 2015-001773 

BESLUT OM FÖRELÄGGANDE  

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Verksamhetsutövare 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Inspektionsrapport, 2015-11-09 

Föreläggande, 2015-12-09 

Redogörelse 
FSP Bygg & Miljö utförde 2015-11-06 en rutininspektion av 
verksamheten. En genomgång av verksamhetens kemikaliehantering 
samt hantering av kemiska produkter gjordes. FSP Bygg & Miljö 
lämnade vid besöket synpunkter på hantering av farligt avfall, samt att 
besiktning av cistern bör göras omgående då inga kontrollrapporter 
kunde uppvisas att besiktning har gjorts enligt gällande intervall. Efter 
inspektionen skickades även en inspektionsrapport där FSP Bygg & 
Miljö skriftligen redovisade de synpunkter som verksamheten bör 
åtgärda, samt en begäran om att kommentera synpunkterna senast 
2015-12-02. Inga kommentarer eller information om att synpunkterna 
har åtgärdats har lämnats till FSP Bygg & Miljö. Då synpunkterna bör 
åtgärdas för att kunna visa för tillsynsmyndigheten att gällande 
lagstiftning uppfylls skrev FSP Bygg & Miljö ett föreläggande mot 
verksamheten med krav att åtgärderna ska vidtas senast 30 dagar efter 
att beslutet vunnit laga kraft. Tiden har överskridits och FSP Bygg & 
Miljö har fortfarande inte fått någon information om att synpunkterna 
har åtgärdats.  

Beredning 
FSP Bygg & Miljö bedömer att verksamheten bör åtgärda de 
synpunkter som framkom vid inspektionen för att kunna visa för 
tillsynsmyndigheten att gällande lagstiftning uppfylls.  

En cistern med eldningsolja finns på fastigheten. Senaste besiktning 
gjordes 2009-06-12. Återkommande kontroll ska enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor ske vart 6:e år för 
denna cistern. Kontrollen ska också omfatta tillhörande ledningar. Ny 
besiktning ska ha gjorts senast 2015-06-12. Ingen besiktningsrapport 
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kunde uppvisas vid inspektionen, och ingen rapport har sedan dess 
lämnats till FSP Bygg & Miljö. En besiktning ska utföras omgående, 
då besiktningsintervallet enligt gällande lagstiftning inte har följts. 

Provtagning av blästringsavfallet gjordes 2009-05 och visade på halter 
av arsenik, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, nickel och zink. Inga 
nya uppgifter om innehållet i blästringsavfallet har lämnats till FSP 
Bygg & Miljö, som därför bedömer att det blästringsavfall som 
uppkommer i verksamhetens ska anses vara farligt avfall. Avfallet ska 
därmed hanteras som farligt avfall enligt gällande lagstiftning. Farligt 
avfall ska förvaras så att eventuellt spill eller läckage inte riskerar att 
förorena mark och vatten. Vid lagring gäller samma regler som för 
kemikalieförvaring, dvs. farligt avfall ska förvaras invallat. 
Förvaringskärl som innehåller farligt avfall ska märkas med respektive 
avfallsslag. Avfallet får inte blandas med andra typer av farligt avfall, 
eller med andra slags avfall.  

Om företaget själv ska transportera sitt farliga avfall till godkänd 
mottagare krävs en anmälan om transport av farligt avfall till 
länsstyrelsen. Anlitar företaget godkänd transportör för farligt avfall 
ska transportdokument upprättas vid varje transport av farligt avfall. 
Dessutom ska företaget kunna visa för tillsynsmyndigheten hur 
mycket avfall som verksamheten ger upphov till årligen, genom att 
upprätta en avfallsjournal.  

Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar att förelägga Namn 
borttaget, att med vite om nedan angivna belopp vidta nedanstående 
åtgärder: 

• Den cistern för lagring av eldningsolja (2500 l) med 
tillhörande rörledningen som finns på fastighet ska genomgå 
återkommande kontroll utfört av ett ackrediterat kontrollorgan 
enligt NFS 2003:24. Kopia på kontrollrapporten ska därefter 
snarast lämnas till FSP Bygg & Miljö (2000 kr). 

• Det blästringsavfall som uppkommer i verksamheten ska 
hanteras och förvaras som farligt avfall. En skriftlig rutin över 
hur verksamheten avser att förvara samt hantera 
blästringssanden samt annat farligt avfall ska upprättas. Kopia 
på rutinen ska lämnas till FSP Bygg & Miljö (6000 kr).  

• En avfallsjournal över hur mycket farligt avfall som årligen 
uppkommer i verksamheten ska upprättas. Journalen ska minst 
innehålla uppgifter om typ av avfall, mängd och mottagare 
samt sparas i minst tre år. Kopia på avfallsjournalen ska 
lämnas till FSP Bygg & Miljö (2000 kr).  
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• Information om hur företaget transporterar sitt farliga avfall 
ska lämnas till FSP Bygg & Miljö. Avser företaget att 
transportera avfallet i egen regi ska en anmälan om transport 
av farligt avfall lämnas till länsstyrelsen. (4000 kr). 

Anlitas transportföretag ska transportdokument upprättas för 
varje transport av farligt avfall. Transportföretaget ska ha 
tillstånd för transport av farligt avfall.  

Åtgärdena ska vidtas snarast, dock senast 4 veckor efter att 
beslutet har vunnit laga kraft. 

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 beslut. Tala också om hur Ni vill att 
beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och uppge namn, 
postadress och telefonnummer. Skicka gärna sådana handlingar so 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 § 22 Dnr NMY 2014-001471 

BESLUT OM FÖRELÄGGANDE  

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Verksamhetsutövare 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Inspektionsrapport, 2014-11-11 

Föreläggande, 2015-02-04 

Redogörelse 
FSP Bygg & Miljö utförde en inspektion av verksamheten 2014-11-
06. I inspektionsrapport daterad 2014-11-11 begärdes kompletterande 
uppgifter angående invallning av kemiska produkter samt transport av 
farligt avfall. Verksamhetens kemiska produkter förvarades utan 
invallning, och transport av farligt avfall sker i egen regi utan anmälan 
till länsstyrelsen. Ett föreläggande om att vidta åtgärder skrevs 2014-
12-16. Företaget har i perioder haft kontakt med FSP Bygg & Miljö 
från inspektionstillfället fram tills nu, men FSP Bygg & Miljö har 
ännu inte fått information från verksamheten om att åtgärderna är 
vidtagna.  

Beredning 
FSP Bygg & Miljö bedömer att begärda åtgärder ska vidtas för att 
verksamhetsutövaren ska kunna visa för tillsynsmyndigheten att 
gällande lagstiftning följs. 

Kemikalier ska hanteras och förvaras så att risken för spill eller 
läckage till omgivningen minimeras och så att ett eventuellt spill eller 
läckage inte når golvavlopp, dag- och grundvatten, vattendrag eller 
mark. Kemikalier ska förvaras på hårdgjorda ytor. Flytande kemikalier 
ska förvaras på ytor som är både hårdgjorda och invallade. Golvytor, 
invallningar, tråg etc. som är till för att samla upp spill och läckage 
ska vara täta och beständiga mot de kemiska produkter som förvaras 
där. Lämpliga material kan vara vattentät betong, plåt eller plast som 
är beständig för den kemikalie som ska förvaras. Påfyllningsrör, 
ventiler och slangar bör vara placerade innanför invallningen. 
Golvbrunnar bör inte finnas i kemikalieförråd. Invallningen ska 
rymma den största behållarens volym samt 10 % av summan av övrig 
lagrad volym. Utrustning för att begränsa spridning, samla upp och 
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omhänderta spill eller läckage ska finnas lättillgängligt i nära 
anslutning till utrymmen där kemikalierna hanteras. Saneringsmedel 
som använts vid spill eller läckage ska hanteras som farligt avfall. 

Verksamhetsutövare som vill transportera sitt eget farliga avfall måste 
först anmäla detta till länsstyrelsen. Vilket slags avfall och vilka 
egenskaper hos avfallet som gör att det klassas som farligt framgår av 
bilaga 1 och 4 till Avfallsförordningen (2011:927). Det avfall som 
klassas som farligt har en asterix* efter den sexsiffriga koden. 
Exempel på farligt avfall är lösningsmedelsavfall, glödlampor och 
lysrör, batterier och spillolja. 
Mängden farligt avfall som uppkommer i verksamheten är mindre, en 
anmälan ska ändå göras när avfallet uppkommer i verksamhet och ska 
transporteras i verksamhetens regi.  Anteckningar om det farliga avfall 
som uppkommer i verksamheten ska göras årligen och innehålla 
uppgifter om mägnd avfall, typ av avfall samt till vem som avfallet 
lämnas för vidare hantering. Anteckningarna ska sparas i minst tre år.  

Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar att förelägga  
Namn borttaget, att med vite om nedan angivna belopp vidta 
nedanstående åtgärder: 

• De kemiska produkter som används i verksamheten ska 
förvaras på hårdgjord yta inom invallning. Invallningen ska 
rymma den största behållarens volym samt 10 % av summan 
av övrig lagrad volym (10 000 kr). 

• En anmälan om transport av farligt avfall ska göras till 
länsstyrelsen om företaget avser att fortsätta transportera 
farligt avfall. Om företaget anlitar transportör för farligt avfall 
ska transportdokument upprättas i samband med transporten. 
Uppgifter på hur företaget avser att transportera sitt farliga 
avfall ska inkomma till FSP Bygg & Miljö (1000 kr).  

Åtgärderna ska vidtas snarast, dock senast 4 veckor efter att detta 
beslut har vunnit laga kraft.  
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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 beslut. Tala också om hur Ni vill att 
beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och uppge namn, 
postadress och telefonnummer. Skicka gärna sådana handlingar so 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 § 23 Dnr NMY2015-001817 

ANSÖKAN OM UTDÖMANDE  

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget  

Beslutsunderlag 
Kommunicering om utsläppsförbud, 2015-11-16 

Beslut från Nämnden för myndighetsutövning, 2015-12-07  

Delgivningskvitto, 2015-12-28  

Inspektionsrapport, 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 inspektion 2016-01-12, var samma avloppsanläggning fortfarande i drift. 
Fastighetsägaren blev delgiven beslutet 2015-12-28 och beslutet hade vid besöket vunnit 
laga kraft. 
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. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NMY § 24 Dnr 2016/15. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2016-01-25 -2016-03-29. 
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NMY § 25 Dnr 2016/28 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 
Följande ärenden informeras/diskuteras.  

Information om miljösanktionsavgift  

Information om ett nytt projekt, nedskräpning i Kommunen   

Enhetschefen Carola Gunnarsson informerar om verksamheten 
på Bygg & Miljö. 
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