
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-06-13 1(21) 

Nämnden för myndighetsutövning 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2016-06-13 kl. 13.30 -16.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering § 32 kl 13.55-14.05 
 
§32-40 

 
 
Beslutande 

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

 
 
 

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

 

 Lars Andersson (FP)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson § 32-40 

Göran Bergstrand § 32 
Sofia Gustafsson § 34 
Susanne Leijon § 33 
Marie- Louise Nilsson § 38 
Eivor Oskarsson § 36 
Anneli Elf § 37 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-06-16  

Sekreterare 
 

 
 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      
 Lisbeth Holmqvist (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

John-Erik Pettersson (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 
Sammanträdesdatum 2016-06-13 
Anslaget under tiden 2016-06-16 - 2016-07-07   
Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 
Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 32 Dnr NMY 2016/175.  

ÄNDRAD ANVÄNDNING  

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2016-05-17 

Planritning, 2016-05-17 

Redogörelse 
Namn borttaget har kommit in med en bygglovsansökan om ändrad 
användning av kontorslokaer på fastigheten. Enligt Namn borttaget 
fastighet har man för avsikt att hyra ut lokalerna till Namn borttaget. 

Beredning 
Förutsättningar för bygglov 
9 kap. 30 § PBL 
30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
 
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid 
en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre 
bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra 
meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 
 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för 
detaljplanen börjar löpa, och 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första 
stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 
 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första 
stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om 
fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första 
stycket 1. Lag (2014:900). 
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För området där fastigheten ligger gäller detaljplan A 111. Enligt 
detaljplanen är området avsett för (Js) storindustri. 

Den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan A 111. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar avslå ansökan om ändrad 
användning från kontor till utbildningslokaler på fastigheten enligt 9 
kap. 30 § PBL, då åtgärden strider mot gällande detaljplan A 111. 

En avgift på 1 600:- för avslag på bygglovsansökan kommer att tas ut. 
Avgiften faktureras separat. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
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 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 § 33 Dnr NMY. 2016-000316 

UPPHÄVANDE AV BESLUT GÄLLANDE ÅRLIG AVGIFT 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Verksamhetsutövare 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Kommunicering inför beslut om årlig avgift för tillsyn enligt 
miljöbalken, 2016-02-19 

Redogörelse 
Nämnden för myndighetsutövning har tillsyn över miljöfarliga 
verksamheter. Kommunfullmäktige antog 2014-12-16 § 188 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 basaeras på 
den tillsynstid som verksamheten tilldelats 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 avgiftbeslut ska kunna tas måste tidigare beslut den 
2012-03-05 upphävas. Detta beslut togs av nämnden för 
myndighetutövning vilket innebär att nämnden även måste ta beslutet 
om upphävande. Ett nytt löpande avgiftsbeslut med den nya taxan 
kommer sedan tas på delegation.  

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att beslut om årlig avgift 
NMY 8, daterat 2012-03-05, dnr NMY 2012-000051 upphävs.  

Information om överklagan 
Se bilaga. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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Du kan överklaga beslutet 
Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Observera att du ska skicka eller lämna 
in ditt överklagande till FSP Bygg & Miljö, Alvesta kommun, 342 80 
Alvesta. Nämnden för myndighetsutövning prövar då om överklagandet 
har kommit in i rätt tid innan det skickas vidare till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län. Nämnden för myndighetsutövning kan även välja att 
ändra beslutet. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för 
myndighetsutövning inom tre veckor från den dag du fick del av 
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som 
beslutar om tiden kan förlängas eller inte. 

Ditt överklagande ska innehålla 

• vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 

• hur du vill att beslutet ska ändras 

• varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt 

• överklagandet ska vara undertecknat  
Skriv också följande uppgifter: 

• ditt namn och din adress  

• telefonnummer där du kan nås 

• eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig 
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du 
skicka med kopior på dessa.  

Ombud 
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så 
fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från 
dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer. 

Ytterligare upplysningar 
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Alvesta 
kommun, telefonnummer 0472-150 00. Fråga efter ärendets handläggare. 
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NMY § 34 Dnr 2016/205.NMY  

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS 

Plats 
Sjöatorp 

Sökande 
Alexander Björkegren, Alvesta Kommun, FSP Teknik 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2016-05-27 

Ansökan upprättad av WSP, 2016-05-27 

Redogörelse 
En ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av 
spillvattenledning från Sjöatorp till Hjortsberga vid Sjöatorpasjön har 
inkommit. Aktuell sjö har strandskydd på 100 meter, både på land och 
ut i vattnet. 

Då sökanden använder NFS i sina beslutsfrågor hade det blivit jäv att 
ta upp detta strandskyddsärende i den nämnden. Därför är NMY 
beslutande nämnd i ärendet. 

Platsen där åtgärden är planerad är belägen inom ett område som 
omfattas av bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 och 16 §§ 
Miljöbalken. Enligt 18 § Miljöbalken får dispens från bestämmelserna 
lämnas om det finns särskilda skäl. I ansökan anges det särskilda 
skälet ”Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”.  

Av ansökan med tillhörande rapport, ritning och karta framgår att 
sökanden vill ansluta Sjöatorp till det kommunala spillvattennätet via 
Hjortsberga. I fritidsområdet vid Sjöatorps camping finns idag ett 
antal fritidshus, som har gemensamt enskilt vatten och ett gemensamt 
enskilt avlopp med infiltrationsanläggning. I området planeras nu för 
en utökning med permanenthus och en ny detaljplan har tagits fram. I 
samband med detta planeras även anslutning till kommunalt vatten 
och avlopp för hela det aktuella området. Närmast belägna 
kommunala vatten- och avloppsnät att ansluta till finns beläget i 
Hjortsberga, på andra sidan Sjöatorpasjön, vilket är den 
anslutningspunkt som planeras. 

En utredning med tre alternativa ledningsdragningar till Hjortsberga 
har gjorts. I denna utredning framkom att sträckan genom den del av 
Sjöatorpasjön som kallas Västersjön, från Sjöatorp till Gravanäs, och 
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sedan vidare på land till Hjortsberga, är den mest gynnsamma såväl 
tekniskt som ekonomiskt. 

Ledningsdragningen planeras delvis inom områden som omfattas av 
det generella strandskyddet, både på land och i sjön.   

Vid Sjöatorpasjöns bägge stränder kommer ledningen att schaktas ner 
i marken och i sjöbottnen. I sjön placeras ledningen med hjälp av 
vikter på botten. Vid de diken som passeras kommer ledningen att 
antingen grävas ner i marken eller att tryckas under diket. Det enda 
som kan finnas kvar inom strandskyddat område efter avslutat arbete 
är några enstaka brunnslock, i övrigt återställs omgivningarna helt. 

Delar av det berörda området ligger inom LIS-området Sjöatorp 
(Landsbygdsutveckling i strandnära läge). Området runt omkring 
campingen i Sjöatorp har i planen utsetts som ett område med goda 
möjligheter för utökat boende av både permanent- och fritidsbostäder. 
Kommunen har ställt sig positiv till en vidareutveckling av området 
och en ny detaljplan har tagits fram. Det har också fastställts i LIS-
planen att vid en fortsatt utveckling av området är det viktigt att det 
säkerställs att vattenkvalitén i Sjöatorpasjön inte försämras utan 
fortsatt uppnår god ekologisk status.  

En anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken är 
inlämnad till Länsstyrelsen. 

Beredning 
Nämnden bedömer att det angivna särskilda skälet att medge dispens 
från strandskyddsbestämmelserna är tillämpbart, området behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Det 
strandskyddade området kommer bara att utnyttjas under själva 
anläggningsarbetet, och sedan återställas till tidigare skick i största 
möjliga utsträckning. Åtgärden syftar till att förbättra och säkerställa 
vattenkvalitén i Sjöatorpasjön. 

Exploateringen ska ta hänsyn till de regleringar som är gjorda i 
detaljplanen för området.  Nämnden bedömer att risken för skada på 
djur- och växtliv är liten om sökanden genomför den tänkta 
vattenverksamheten (nedgrävning av kabel genom sjön) enligt de 
villkor som Länsstyrelsen kommer att besluta om samt följer 
försiktighetsmåtten i detta beslut.  

Dispensen får dock inte leda till att den privata zonen utvidgas eller att 
påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt förändras. 

Om det finns risk för att mark eller vatten förorenas eller att det redan 
skett, bör lämpliga åtgärder vidtas snarast möjligt och FSP Bygg & 
Miljö kontaktas. Lämplig skyddsutrustning bör därför finnas med på 
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plats vid grävning. Innan ledningen tas i drift bör rutiner gällande 
läckage och tillsyn av kabeln tas fram. 

Strandskyddets syfte motverkas inte och dispens kan ges. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att ge sökanden dispens 
från bestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken, i enlighet med 
inkomna handlingar.  

Som särskilt skäl anges att området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. Åtgärden bidrar också till utveckling av landsbygden 
i LIS-området Sjöatorp. 

För ingreppen gäller följande försiktighetsmått:  

1. Rutiner för tillsyn av ledningen samt rutiner gällande läckage 
ska tas fram innan ledningen tas i drift. Rutinerna ska skickas 
in till FSP Bygg & Miljö i god tid innan ledningen tas i drift, 
senast 6 veckor innan. 

2. Vid förorening eller risk för förorening av mark eller vatten 
ska FSP Bygg & Miljö kontaktas och lämpliga åtgärder vidtas. 

3. Utrustning med länsar och absol ska finnas med vid arbetet. 

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 och 
2015-11-24 § 156 tas en timavgift ut för handläggningen av ärendet. 
Då handläggningen har tagit 3 timmar kommer en avgift på 2643 kr 
att tas ut. Denna avgift kommer på separat faktura senare. 

Information 
Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att 
överklaga. Ni uppmanas att avvakta utgången av tiden för 
överklagande innan åtgärden vidtas. Tiden 3 veckor räknas från den 
dag då ärendet inkommer till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar er 
resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när ett 
sådant besked erhållits, om det inte ändrar beslutet.  

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år 
eller inte har avslutats inom 5 år efter beslutsdatum. 

Överklagan 
Den som vill överklaga nämndens beslut ska göra det skriftligt genom 
besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, inom tre 
veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur ni 
överklagar, se bifogat formulär. 
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Protokollet ska skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö 

Alexander Björkegren, Alvesta Kommun, FSP Teknik 
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NMY § 35  Dnr 2016/241 .NMY 

FASTSTÄLLELSE INTERNKONTROLLPLAN FÖR 
NÄMNDEN FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 
 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 

Redogörelse 
Gällande reglemente för intern kontroll beslutades av KF i juni 2008 
(KF §71/2008). Det syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Av reglementet 
framgår bland annat ansvarsfördelning och organisation av intern 
kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har dock det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. 

Nämnden ska varje år i samband med fastställande av internbudget 
anta en särskild plan för den interna kontrollen och resultatet av 
genomförd intern kontroll ska rapporteras till nämnden i den 
omfattning som fastställs i planen. I samband med årsredovisningens 
upprättande är nämnden skyldig att till kommunstyrelsen rapportera 
fel/brister som konstaterats vid uppföljningen av kontrollplanen. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning godkänner förslag till  
internkontrollplan för 2016 

Protokollet ska skickas till 
Carola Gunnarsson 

 

 

 
Bifogas: Förslag till internkontrollplan 2016 för NMY 
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NMY § 36 Dnr 2016-000460.  

ANMÄLAN ENLIGT 22 §, ÄNDRING 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen  

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Information från verksamhetsutövaren att de vill använda ett nytt 
impregneringsmedel, inkom 2016-03-16 

Maildialog med Kemikalieinspektionen, 2016-03-29 - 2016-04-04  

Anmälan, inkom 2016-05-06 

Information till verksamhetsutövaren via mail att beslutet tas i 
Nämnden för Myndighetsutövning den 13 juni, skickades 2016-05-09  

Anmälan översändes till Länsstyrelsen i Kronobergs län och 
Arbetsmiljöverket, 2016-05-10  

Muntlig komplettering, angående hur stor andel av produktionen som 
kommer att impregneras med Extermite, 2016-06-01  

Redogörelse 
Verksamhetsutövaren har lämnat in en anmälan angående ett nytt 
medel för impregnering, Extermite. Den årliga förbrukningen av 
Extermite beräknas till ca 20 000 liter. Idag används totalt ca 60 000 
liter impregneringsvätska per år. Extermite tränger inte in lika mycket 
i virket som de impregneringskemikalier gör som används i dag. Detta 
gör att man kan impregnera en större volym virke, med samma volym 
vätska jämnfört med dagens kemikalier. Extermite är ett medel som 
används för termitskydd. Virke som impregneras med detta medel 
kommer att lastas i en container och fraktas till Australien. Extermite 
levereras till fastigheten i IBC-container á 1000 liter. En till två IBC-
containers kommer att finnas på fastigheten åt gången.  

Extermite har samma beståndsdel (Permetrin) som Wolsit KD-20 C1 
som används i dag. Wolsit KD-20 C är godkänt t.o.m. 2016-12-312 av 
Kemikalieinspektionen.  

                                                 
1 Wolsit KD-20 C Medlet används inom tryck- och vakuumimpregnering och 
används mot svamp och träförstörande insekter. 
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Extermite är ej godkänt av Kemikalieinspektionen  

Virke som är impregnerat med Extermite får inte användas inom EU, 
dock får man använda medlet i Sverige om virket ska exporteras 
utanför EU.  

Information som ges i säkerhetsdatabladet för Extermite 

Extermite skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i 
övre delen av atmosfären. Farliga reaktioner uppstår inte under 
normala transport- eller lagringsförhållanden. Extermite omfattas av 
följande faropiktogram (faropiktogram har ersatt de äldre orange 
farosymbolerna): GHS07: Utropstecken, GHS09: Miljöfarligt, 
(Nämndens ledamöter får Kemikalieinspektionens plansch 
Klassificering och märkning enligt CLP vid nämndens sammanträde). 
Många fysikaliska och kemiska egenskaper saknas i 
säkerhetsdatabladet, t.ex. löslighet i vatten och kokpunkt.  

Säkerhetsdatabladet anger följanade faroangivelser (H-fraser) för 
Extermite: 

• H315: Irriterar huden   
• H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion 
• H319: Orsakar allvarlig ögonirritation 
• H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer 
• H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtids-
effekter 

Seveso 

Det framgår ej av anmälan om ändringen av impregneringskemikalier 
gör att verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen3.  

Beredning 
Skyldigheten att anmäla ändringar av verksamheten gäller alla 
verksamheter som har tillstånd. Om ändringen är ”mindre” kan 
tillsynsmyndigheten besluta att ändringen kan ingå i gällande tillstånd. 
Ibland är ändringarna av sådan karaktär att ändringen kräver ett 
tillstånd (1 kap. 4 § miljöprövningsförordningen).  

För en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd 
om ändringen ensam eller tillsammans med tidigare ändringar innebär 

                                                                                                                   
2 Om ett beslut fattas inom EU att det verksamma ämnet i produkten ska tas upp i 
eller inte inkluderas i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG, kan godkännandet 
komma att återkallas eller ändras innan godkännandetiden löper ut, i enlighet med 
vad som följer av EU-beslutet.  
3 Lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor kallas "sevesolagstiftningen" 
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att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan 
uppkomma (1 kap. 4 § miljöprövningsförordningen). För att ändringen 
endast ska betraktas som anmälningspliktig ska det inte finnas någon 
risk eller olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön, 
t.ex. skulle utbyte av impregneringskemikalier mot mindre farliga 
sådana kemikalier kunna anses som en anmälningspliktig ändring. 

Användningen av Extermite bedöms tillhöra de kemikalier som kräver 
tillståndsplikt (avdelning 4 i bilagan till förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).  

Nämnden för myndighetsutövning bedömer att anmälan ej kan ses 
som en ”mindre” ändring av en tillståndspliktig verksamhet utan 
kräver ett helt eller delvis förnyat tillstånd.  

Ett tillstånd kan ändras antingen genom länsstyrelsens initiativ, att 
tillståndsinnehavaren ansöker om ändring av tillståndet hos 
länsstyrelsen eller att kommunen ansöker om att länsstyrelsen ändrar 
tillståndet. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att avslå Namn borttaget 
anmälan då användningen av Extermite inte bedöms ingå i gällande 
tillstånd, ändringen bedöms tillståndspliktig.  

Hur man överklagar 
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 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. 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-06-13 15(21) 

Nämnden för myndighetsutövning 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NMY § 37 Dnr 2014-001532 

BESLUT OM AVGIFT 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Fastighetsägare 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Klagomål, 2014-11-28 
Anteckningar, 2014-12-01 
Kommunikation, 2014-12-02 
Kommunikation, 2014-12-02 
Kommunikation, 2014-12-02 
Kommunikation, 2014-12-10 
Kommunikation, 2014-12-10 
Kommunikation, 2014-12-11 
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 
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 
Beslutsunderlag till nämnden, 2015-11-26 
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Information, 2015-12-08 
Nämndsbeslut, 2015-12-09 
Dialog, 2015-12-11 
Dialog, 2015-12-14 
Delgivning, 2015-12-14 
Dialog, 2016-03-07 
Anteckningar, 2016-03-10 
Beslutsunderlag till nämnden, 2016-03-23 
Nämndsbeslut, 2016-04-08 
Nämndsbeslut, 2016-04-08 
Delgivning, 2016-04-15 
Inkommande handling, 2016-04-28 
Inspektion, 2016-06-02 

Redogörelse 
Klagomål om inomhusmiljön i en av lägenheterna på fastigheten 
inkom till nämnden i november 2014. Brister i inomhusmiljön i 
klagandes lägenhet samt brister i ventilationssystemet övriga 
lägenheter på fastigheten konstaterades. Fastighetsägaren har där efter 
sett till att åtgärda bristerna i lägenheterna på fastigheten.  

Under ärendets gång har det fram till och med 2016-06-02 lagts ner 34 
timmar. Av de 34 nedlagda timmarna bedöms 17,8 timmar vara 
debiterbara.  

Beredning 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-16 § 118 tas en avgift ut 
vid handläggning och tillsyn av ärenden som är befogade klagomål. 
Det är den faktiskt nedlagda handläggningstiden som räknas, där bl.a. 
inspektionstid, inläsning och upprättande av dokument inräknas.  

Nämnden för myndighetsutövning gör bedömningen att ärendet om 
klagomål i bristande inomhusmiljö på fastigheten var befogat. 

I ärendet har 34 timmar lagts ner. Av de 34 nedlagda timmarna är 17,8 
timmar debiterbar tid. Nämnden tar av Namn borttaget ut en avgift på 
3650 kronor för fem timmar x timavgiften (730 kronor/timme) av de 
17,8 debiterbara timmarna.  

Nämnden gör bedömningen att avgiften kan sättas ner.  
Nämnden har möjlighet att sätta ned avgiften enligt 4 § taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, fastställd av 
Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118. 

Avgiften kommer på separat faktura senare. 
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Nämnden gör även bedömningen att fastighetsägaren i dagsläget 
vidtagit tillräckliga åtgärder i lägenheterna på fastigheten och ärendet 
kommer att avslutas. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att Namn borttaget ska 
betala 3650 kronor för handläggning i klagomålsärende med 
diarienummer NMY 2014-001532. Beslutet är taget med stöd av 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-16 § 118.  

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
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 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 § 38 Dnr 2016/000808.NMY 

BESLUT OM GENERELLT NEDSÄTTANDE AV AVGIFT FÖR 
UF-FÖRETAG OCH SOMMARLOVSENTREPENÖRER 

Beslutsunderlag 
Taxa för offentlig kontroll av Livsmedel- och foderlagstiftningen KF§ 
155, 2015-11-24 

Redogörelse 
UF-företag har som syfte att ungdomar mellan 16-20 år ska lära sig att 
driva ett företag under ett läsår. Sommarlovsentrepenörer är en 
organisation som låter ungdomar starta eget företag under sommaren. 
Enligt taxan (18 §) får nämnden sätta ned eller efterskänka avgift för 
registrering och årlig kontrollavgift.  

UF-företag är en del av skolan och bör därför inte kosta något. 

Gränsen för registrering är att verksamheten bedrivs mer än 10 gånger 
per år eller att verksamheten bedrivs med en viss kontinuitet och har 
en viss organisation. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att nämnden efterskänker 
registreringsavgiften och avgiften för årlig kontroll för de UF-företag 
eller sommarlovsentrepenörer som endast är verksamma under ett 
läsår eller under ett sommarlov, om det är så att företagen behöver 
registreras.  

Protokollet ska skickas till 
Marie-Louise Nilsson, FSP Bygg & Miljö 
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NMY § 39 Dnr 2016/15. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2016-04-25 -2016-06-03. 
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NMY § 40 Dnr 2016/28 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 
Följande ärenden informeras/diskuteras.  

Information om tillgänglighetsplan för 2016-2018 

Information om kalkning i sjöarna i Alvesta Kommun 

Information om aktuell sjukfrånvarostatestik 

Information från UNF (Ungdomens nykterhetsförbund) 

Diskussion om färgsättning på hus 

Enhetschefen Carola Gunnarsson informerar om verksamheten 
på Bygg & Miljö. 
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