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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2016-09-12 kl. 13.30 -15.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§42-44 

 
 
Beslutande 

 

 

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. 

Monica Phil (C)  

 

 

 

 Torbjörn Svensson (S)  

John-Erik Pettersson (M) vice ordf. 

 

 Solveig Nilsson (AA)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson § 42-44 

Sofia Gustavsson § 42 

Anneli Elf § 44 

Rebecca Hallberg § 44 

Jonny Sällin § 44 

Adina Mårtensson § 44 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-09-16  

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 2016-09-12 

Anslaget under tiden 2016-09-16 - 2016-10-07   

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 42 Dnr 2010/001465.NMY 

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN  

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Fastighetsägare 

Namn borttaget  

Beslutsunderlag 

Inspektion, 2010-11-11 

Inventeringsenkät, 2010-11-16 

Kommunicering om beslut, 2010-11-19 

Delegationsbeslut, 2011-08-25 

Delgivning, 2013-10-14 

Inspektion, 2013-10-22 

Kommunicering om beslut, 2016-01-27 

Inspektion, 2016-02-09 

Redogörelse 

I samband med FSP Bygg & Miljös inventering av enskilda avlopp 

framkom att befintlig avloppsanläggning består av trekammarbrunn 

med efterföljande vattenfylld infiltration.  

Fastigheten används som kontorslokal och har vattentoalett. 

Fastigheten har besökts flertalet gånger.  

Enligt Alvesta kommuns riktlinjer för enskilda avlopp från 2006-03-

27 är vattenfyllda infiltrationer ej godkända för rening av 

avloppsvatten. Anläggningar ska minst uppfylla Naturvårdsverkets 

allmänna råd från 1987 (AR 87:6). 

Nämnden för myndighetsutövning tog 2011-08-25 beslut att 

underkänna avloppsanläggningen på fastigheten. Beslutet togs med 

hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken. Det förbudet 

gäller från och med 2013-12-31. 

Ett tillstånd har 2016-03-16 skrivits ut för att åtgärda 

avloppsanläggningen på fastigheten. Någon åtgärd har dock inte 

gjorts. Tiden för utsläppsförbud har passerat sedan länge. Namn 

borttaget har haft god tid på sig att åtgärda avloppet. 
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Beredning 

Nämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, meddela de 

förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt 

föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av 

balken ska följas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med 

vite enligt 26 kap. 14 § miljöbalken.  

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. En 

vattenfylld infiltration visar på att anläggningen inte fungerar som 

avsett och inte kan ta emot och rena avloppsvattnet på ett godtagbart 

sätt.  

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.  

Då fastighetsägaren trots förbud och många påminnelser inte har 

åtgärdat avloppet bedömer Nämnden för myndighetsutövning det som 

rimligt att förena förbudet med vite på 75 000 kronor. 

Nämnden för myndighetsutövning har gjort en avvägning enligt 2 kap. 

7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan. 

Beslut 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att förelägga Namn 

borttaget om förbud förenat med ett vite på 75 000 kronor, att släppa 

ut avloppsvatten från WC och BDT (bad- disk- och tvättvatten) till 

den befintliga avloppsanläggningen på fastighetsbeteckning borttagen. 

Förbudet gäller två månader från det datum det har trätt i laga kraft. 

Det är också då vitet kan komma att dömas ut. 

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 § 43 Dnr 2016/15. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2016-06-03 -2016-09-05. 
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NMY § 44 Dnr 2016/28 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 

Följande ärenden informeras/diskuteras.  

Presentation av nya medarbetare  

Uppföljning av ekonomin 

Information om aktuell sjukfrånvarostatistik 

Information om gjord inspektion 

Information om livsmedelskontroll 

Sammanställning av lotterikontrollanter.  

Enhetschefen Carola Gunnarsson informerar om verksamheten 
på Bygg & Miljö. 

 

 


