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Plats och tid Sammanträdesrummet Spånen vån 1 Alvesta 2017-06-12 kl. 13.30 -16.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 19-21 

 
 
Beslutande 

 

 

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. 

Monica Phil (C)  

 

 

 

 Håkan Karlsson (S)  

John-Erik Pettersson (M) vice ordf. 

 

 Solveig Nilsson (AA)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson §  

Sofia Gustafsson §  

Jonny Sällin § 

Emma Rosblad § 

Kjell Rosenlöf § 
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Justering tid och plats Alvesta 2017-06-15  

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Lisbeth Holmqvist (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Solveig Nilsson (AA) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum 2017-06-12 

Anslaget under tiden 2017-06-15 - 2017-07-05   

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 19 Dnr 2016/300. NMY 

FÖRELÄGGANDE OM ATT VIDTA ÅTGÄRDER 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Fastighetsägare 

Namn borttagna 

Redogörelse 

I samband med ett avloppsärende på fastigheten uppmärksammades 

FSP Bygg & Miljö 2016-08-02 på att åtgärder utförts inom 

strandskyddat område på fastigheten. De åtgärder som har utförts är 

avverkning av strandskog, uppfyllnad av mark, anläggande av 

gräsmatta samt uppgrävning av vass. Det område som omvandlats från 

skog till gräsmatta utgör ca 500 m
2
. 

Fastigheten besöktes därefter återigen 2016-08-22, samt även 2016-

08-26 med deltagande av fastighetsägaren. Vid det besöket redogjorde 

Namn borttaget för de vidtagna åtgärderna. Se anteckningar från 

besöket 2016-08-26 i bilaga 2.  

De vidtagna åtgärderna är dispenspliktiga. Enligt 7 kap. 15 § i 

miljöbalken får inte grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten 

utföras inom strandskyddat område. Exempel på förberedelsearbeten 

kan enligt Naturvårdsverkets handbok ”Strandskydd – en vägledning 

för planering och prövning” vara schaktning, muddring eller att fälla 

mer än ett fåtal träd.  

Utvidgning av tomtplats är också en åtgärd som är förbjuden inom 

strandskyddat område. Fastighetsägarna har genom anläggande av 

gräsmatta sammanhängande med befintlig tomtplats utvidgat sin 

tomtplats med ca 500 m
2
 och därmed minskat det område där 

allmänheten kan röra sig fritt. 

Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inte heller åtgärder vidtas inom 

strandskyddat område som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- 

eller växtarter. I Naturvårdsverkets handbok om strandskydd står på  

s. 45-46 uppräknat exempel på sådant som kan innebära en väsentlig 

förändring för livsvillkoren för djur- eller växtarter. Där finns bland 

annat som exempel grävning, schaktning och markbearbetning, 

placering av sten och massor från till exempel markförbättringar, 

avverkning av träd och buskar och borttagande av död ved, insådd av 

gräsfrön samt utvidgning av tomtplats.  
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Namn borttaget, som är en av fastighetsägarna, inkom 2016-09-16 

med en ansökan om strandskyddsdispens samt en förklaring av vilka 

åtgärder som vidtagits, se bilaga 3. Fastigheten, och den närliggande 

fastigheten som Namn borttaget också äger, hade innan åtgärderna en 

sandstrand på tillsammans ca 50 meter. Av dessa låg tidigare ca 6 

meter inne på fastighetsbeteckning borttagen. Där finns sedan tidigare 

också en badbrygga på fastighetsbeteckning borttagen. Fastigheten  

hade tidigare en hävdad tomtplats på ca 1800 m
2
 bestående av 

gräsmatta, se bilaga 4. I söder på fastigheten fanns innan åtgärderna en 

strandskog, se bilaga 5. 

Skogsområdet har tidigare enligt fastighetsägaren mestadels bestått av 

träd så som al och björk, men också av sly, sumpmark och död ved. 

Området har vid flera tillfällen varit översvämmat och vattensjukt. 

Efter avverkningen har området fyllts upp med matjord och såtts med 

gräs för att kunna brukas likt den närliggande gräsmattan.  

Vid sjökanten har vass grävts bort. Avsikten har enligt 

fastighetsägaren varit att återställa detta område i dess ursprungliga 

skick samt att kunna använda även denna del av strandkanten som 

badplats. Det var enligt fastighetsägaren såhär området såg ut på 60- 

och 70-talet. Efter åtgärderna har enligt fastighetsägaren tillgänglighet 

till vatten och strand möjliggjorts. Den befintliga sandstranden har 

förlängts med ca 15 meter. 

Nämnden för samhällsplanering beslutade 2016-12-06 § 74 att inte 

medge dispens från strandskyddet för vidtagna åtgärder, då det saknas 

särskilda skäl för åtgärderna enligt miljöbalken 7 kap. 18 b §, se bilaga 

6. 

Fastigheten ingår i Naturvårdsprogrammet klass 2 på grund av 

landskapet, geologin och biologin i området. I Naturvårdsprogrammet 

står att ”Områdets mycket stora naturvärden kan bestå med nuvarande 

markanvändning” (innan åtgärderna). 

Naturbedömning 

En bedömning av naturpåverkan av genomförda åtgärder har 

genomförts av en extern ekolog på uppdrag av nämnden för 

myndighetsutövning. I den bedömningen redovisas det troliga 

utseendet och egenskaperna som området hade innan åtgärderna 

vidtogs. Området hade sannolikt samma egenskaper och utseende som 

skogsområdet söder om fastigheten som gräsmattan i dagsläget 

gränsar till, vilket också bekräftats av fastighetsägaren både vid 

platsbesök 2016-08-26 samt genom skriftlig beskrivning av vidtagna 

åtgärder (bilaga 2 och 3).  

I detta skogsområde är marken relativt fuktig och där finns en yngre 

skog med inslag av grova träd, främst al och björk. De flesta träden är 
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5-10 cm i diameter. Det finns också inslag av grövre träd som asp, ek 

och al. I området finns lite död ved i form av ett par allågor och någon 

högstubbe. För fullständig bedömning och fotodokumentation, se 

bilaga 7.  

Områdets naturvärden bedöms sammantaget vara relativt små, men de 

kompletterar värden i angränsande skogsområden. Att det är en 

strandskog med bryn mot vattnet ökar det biologiska värdet. 

Med utgångspunkt i ovanstående bedömning föreslogs följande 

åtgärder behöva göras för att återställa området till ett utseende och en 

biologisk funktion som så småningom liknar det tidigare: 

 Borttagande av påfört jordmaterial ned till tidigare nivå (30-40 

cm). 

 Plantering av al i glest förband (t.ex. 3 x 3 m) och några ekar. 

 Naturlig invandring av fältskikt. 

Genom dessa åtgärder skulle området enligt bedömningen så 

småningom få ett utseende och funktion likt det söder om fastigheten, 

vilket sannolikt liknar den karaktär området tidigare hade. Syftet med 

detta är enligt bedömningen att få en bredare remsa fuktig strandskog, 

vilket är en mycket viktig livsmiljö för många arter. Planteringen av al 

och ek syftat till att så snabbt som möjligt få en återetablering av dessa 

relativt svårspridda arter. Björk och andra lättspridda arter sprider sig 

själv om marken lämnas orörd.  

Beredning 

Åtgärderna bedöms ha utökat den tomtplats där allmänheten inte får 

röra sig fritt med ca 500 m
2
. Åtgärden har också förändrat 

livsvillkoren för djur- och växtarter på platsen. 

Då strandskyddsdispens inte finns för de vidtagna åtgärderna bedöms 

det som rimligt att området ska återställas till tidigare skick.  

Det innebär att det påförda jordmaterialet ska tas bort, träd planteras in 

och området ska i övrigt lämnas orört för att fältskiktet ska kunna 

vandra in naturligt. Det är viktigt att ingen gräsklippning eller röjning 

sker för att området ska kunna få tillbaka sin naturliga karaktär.  

Då ingen dispens från strandskyddet finns sedan tidigare på 

fastigheten finns inte heller någon utpekad tomtplats. Tomtplatsen 

pekas nu ut enligt tidigare ianspråktagen mark, enligt bifogad 

situationsplan, bilaga 3. Denna tomtplats ska märkas ut i terrängen 

framförallt mot söder/sydost för att markera var den privata zonen 

börjar och slutar. Tomtplatsavgränsningen kan exempelvis bestå av ett 

staket, en mur eller en häck. 
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Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) får tillsynsmyndigheten 

besluta om de förelägganden som behövs för att miljöbalken ska 

följas.  

Nämnden bedömer att kostnaderna är rimliga i förhållande till 

miljönyttan enligt miljöbalken 2 kap. 7 § (1998:808).   

Beslut 

Nämnden för myndighetsutövning förelägger  Namn borttaget och 

Namn borttaget att senast sex månader efter att beslutet delgivits 

utföra följande åtgärder på fastigheten : 

 Ta bort påfört jordmaterial utanför tomtplats ned till tidigare 

nivå. 

 Återplantera 20 alar i glest förband (ca 3 x 3 meters 

mellanrum) och 5 ekar i området där det tidigare stod skog.  

 Lämna området utanför tomtplatsen orört i övrigt. 

 Uppföra en tomtplatsavgränsning i syd/sydost enligt bifogad 

situationsplan. 

Reservation 

John-Erik Pettersson (M) reserverar sig mot beslut att ta bort påfört 

jordmaterial utanför tomtplats ned till tidigare nivå.   

Information om överklagan 

Se bilaga 1. 

BILAGOR 

1. Överklagandehänvisning 

2. Anteckningar från platsbesök, 2016-08-26 

3. Beskrivning av vidtagna åtgärder 

4. Karta över tidigare hävdad tomtplats 

5. Situationsplan över fastigheten innan åtgärderna 

6. Beslut i nämnden för samhällsplanering, 2016-12-06 § 74 

7. Naturbedömning 

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 § 20 Dnr 2017/12. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2017-04-04 -2017-06-01. 
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NMY § 21 Dnr 2017/19 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 

Följande ärenden informeras/diskuteras.  

Webbseminarium, Om klimatanpassning 

Handlingsplan, nedskräpning. Beslutsärende vid nästa möte.  

Ekonomin, månadsrapport per 2017-04-30 och 2017-05-31 

Aktuell sjukfrånvarostatistik 

Lotterikontrollant, uppdaterad 2017-04-27 

Insikt/ enkät presentation om kvalitetsmätning utifrån 
företagsperspektiv. 

Inkomna skrivelser redogörs och besvaras av ordförande. 

Enhetschefen Carola Gunnarsson informerade om verksamheten 
på Bygg & Miljö. 

 

 


