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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2017-12-04 kl. 13.30 -16.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 39-45 

 
 
Beslutande 

 

 

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 § 39-45 

Sofia Gustafsson § 39  

Ida Davidsson § 45 

Sara Berglund § 45 

Göran Bergstrand § 45  
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Justering tid och plats Alvesta 2017-12-04  

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 2017-12-04 

Anslaget under tiden 2017-12-11 - 2017-12-25   

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 39 Dnr 2017/428.NMY 

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS 

Plats 

Benestad 27:17 – ”Klosterområdet” 

Sökande 

Alvesta Kommun, FSP Stab, Marita Lorentzon, org.nr. 212000-0639 

Beslutsunderlag 

Platsbesök, 2017-10-18 

Ansökan, redogörelse och karta, 2017-10-31 

Redogörelse 

En ansökan om strandskyddsdispens för natur- och kulturåtgärder på 

fastigheten Benestad 27:17 har inkommit. Av ansökan med tillhörande 

redogörelse och karta framgår att sökanden vill utföra följande 

åtgärder: 

 Anlägga ny naturstig för rörelsehindrade och cyklister 

(underlag stenmjöl eller liknande material), med sträckning 

utmed åkermark i väster (siffra 1 på bifogad karta).  

 Lägga ut spänger vid blötare partier på befintlig stig. 

 Röja sly utmed stigarna. 

 Frihugga ekar från sly och andra mindre träd. 

 Röja sly vid utsiktspunkter. 

 Placera ett utsiktstorn på områdets högsta punkt (siffra 2 på 

bifogad karta). 

 Placera ut bord och soffor/bänkar för allmänheten. 

 Sätta upp informationstavlor med beskrivning av områdets 

natur. 

Fastigheten där åtgärderna är planerade ligger vid sjön Salen. Aktuell 

sjö har strandskydd på 200 meter. 

Platsen där åtgärderna är planerade 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 att ”Området behöver tas i 

anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området”. 
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FSP Bygg & Miljö besökte platsen 2017-10-18. Fastigheten är 78850 

m
2
 stor. Området är idag allmänt tillgängligt, då de byggnader som 

finns på platsen sedan länge är övergivna och förfallna och inte har 

någon hemfridszon. Det går ett par mindre stigar genom området, som 

binder ihop Alvesta tätort med Benestads norra delar. I den sydligaste 

delen gränsar fastigheten till privata bostadstomter. Där är det 

stundtals dåligt utmärkt vad som är privat mark och vad som är 

allmänt tillgängligt.  

Någon skötsel av Klosterområdet har i nte skett, vare sig av 

byggnader eller av naturen, på minst 10 år.  

Enligt rapporten ”Norra Salen - Naturvärden” (Hepatica, 2014) är 

naturvärdena i Klosterområdet av mycket hög klass, bland annat på 

grund av fågelliv, artrikedom för svamp och ekbeståndet. 

Hela sjön Salen ingår i Naturvårdsprogrammet klass 2 (mycket stora 

naturvärden) på grund av biologin, landskapet och friluftslivet. 

Inom det aktuella området finns fornlämningar utpekade av 

Länsstyrelsen.  

Enligt redogörelsen kommer representant från Alvesta 

Naturskyddsförening vara behjälplig med råd i samband med 

röjningen av sly. Fortlöpande information om arbetena planeras att ges 

till miljökontoret. 

Beredning 

Nämnden bedömer att särskilda skäl att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna föreligger i detta fall.  Områdets 

naturvärden kommer att lyftas och gynnas av åtgärderna. Mindre 

negativ påverkan på växt- och djurliv kommer att ske vid bland annat 

anläggande av ny naturstig, men den påverkan bedöms inte vara av 

väsentlig karaktär. 

Allmänhetens tillträde till det strandskyddade området bedöms bli 

bättre än vad det är idag. Det bedöms dock som lämpligt att, på platser 

i söder på fastigheten där det framgår mindre tydligt idag, markera vad 

som är privat tomtmark och vad som är allmänt tillgänglig mark. (Se 

exempel på bifogad bild). Detta kan ske med t.ex. en 

tomtplatsavgränsning i form av staket eller liknande.  

Påverkan på växt- och djurliv blir acceptabel. Dispensen får dock inte 

leda till att påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt 

förändras. 

Om en fornlämning påträffas vid markarbete måste arbetet avbrytas 

omedelbart och anmälan göras till länsstyrelsen.  
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Beslut 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att ge sökanden dispens 

från bestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken, i enlighet med 

inkomna handlingar.  

Dispensen gäller med följande villkor: 

 Tomtplatsavgränsning ska uppföras där det inte tydligt framgår 

vad som är allmänt tillgänglig mark. Detta kan ske genom t.ex. 

staket eller liknande. 

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 och 

2015-11-24 § 156 tas en timavgift på 881 kr/timme ut för 

handläggningen av ärendet. Då handläggningen har tagit 5 timmar 

kommer en avgift på 4405 kr att tas ut. Denna avgift kommer på 

separat faktura senare. 

Information 

Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att 

överpröva. Ni uppmanas att avvakta utgången av tiden för 

överprövning 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 du 

överklagar, se bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 

Marita Lorentzon, FSP Stab 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Naturvårdsfunktionen, 351 86 Växjö 
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 Bild 1: Exempel på plats där det inte tydligt framgår vad 

som är allmän mark och vad som är privat bostadstomt. 
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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 § 40 Dnr 2016/130. NMY 

UPPFÖLJNINGSRAPPORT PÅ TIDIGARE GENOMFÖRD 
GRANSKNING AVSEENDE ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH 
ARKIV 

Beslutsunderlag 

Uppföljningsrapport PWC september 2017 

Tjänsteskrivelse, 2017-11-22 

Redogörelse 

På uppdrag av revisorerna har PWC gjort en uppföljning för att se att 

påtalade brister är åtgärdade och att de svar som lämnats till 

revisionen har verkställts. Revisorerna har begärt in yrkande från 

Nämnden för Myndighetsutövning. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar: 

Nämnden antar bifogad tjänsteskrivelse som sitt svar på revisorernas 

rapportuppföljning. 

Protokollet ska skickas till 

Carola Gunnarsson 

Revisorerna 
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NMY § 41   Dnr 2017/455. NMY 

SAMMANTRÄDESPLAN FÖR NÄMNDEN FÖR 
MYNDIGHETSUTÖVNING 2018 

Handlingar i ärendet 

Förslag till sammanträdesplan för 2018. 

Redogörelse 

Ett förslag till sammanträdesplan för 2018 har tagits fram av 
förvaltningen för Myndighetsutövning.  

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta 
sammanträdesplanen för 2018.  
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NMY § 42  Dnr 2017/153. NMY 

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER OKTOBER 2017 OCH 
NOVEMBER 2017 

Beslutsunderlag 

1. Förenklad ekonomisk månadsrapport per oktober 2017 och 
november 2017 

 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att godkänna  
ekonomisk månadsrapport per den 31 oktober 2017 och november 
2017. 
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NMY § 43 Dnr 2017/12. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2017-10-09 -2017-11-28. 
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NMY § 44 Dnr 2017/459. NMY 

ANGÅENDE TOLKNINGSREGLER VID ANSÖKAN OM 
BYGGLOV. 

Redogörelse 

2006-12-06 § 65 antog dåvarande miljönämnden Alvesta Kommuns 

lokala tolkningsregler vid ansökan om bygglov. Dessa lokala 

tolkningsregler gällde tolkningar utifrån den äldre Plan- och 

bygglagen (1987:10). 2011-05-02 trädde nya Plan och bygglagen 

(2010:900) i kraft. Genom Boverkets försorg tillkom ”projektet 

Lathunden”. Upprinnelsen till projektet var att det finns ett stort behov 

av en likartad bedömning av framförallt enkla bygglovs- och 

anmälningsärenden. Ett behov som gäller hela landet, det saknas och 

behövs en gemensam praxis. Kommunernas olika tolkningar av PBL 

har inneburit en osäkerhet och bristande rättssäkerhet. De olika 

ärenden som finns med i Lathunden har valts ut genom diskussioner 

med handläggare runt om i landet. Likaså har förslaget till 

bedömningarna förankrats genom omfattande diskussioner med 

bygglovshandläggare över hela landet. Sammantaget har 105 

bygglovshandläggare från 67 olika kommuner medverkat vid 

workshops, fallstudier och träffar. 

I Lathunden finns lagtexterna, hänvisningar till rättsfall och en 

upplysande text. Texten har utarbetats för att den ska vara tydlig och 

ge konkreta råd/ vägledning. Behovet av egna lokala tolkningsregler 

vid ansökan om bygglov finns inte längre då det nu via Boverkets 

försorg finns gemensam vägledning att tillgå. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar:  

Att de 2006-12-05 § 65 av Alvesta Kommuns miljönämnd beslutade 

tolkningsregler vid ansökan om bygglov upphör att gälla 2017-12-31. 

Protokollet ska skickas till 

Carola Gunnarsson 
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NMY § 45 Dnr 2017/19 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 

Följande ärenden informeras/diskuteras.   

Projekt, lösningsmedel 

Aktuella byggärenden 

Aktuella klagomål 

Aktuell sjukfrånvarostatistik 

Enhetschefen Carola Gunnarsson informerade om verksamheten 
och personalfrågor på Bygg & Miljö. 

 

 

 

 



Fastställd av NMY §41 2017-12-04 

ALVESTA KOMMUN 
 
 
 

SAMMANTRÄDESPLAN 2018 
NÄMNDEN FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 

 
 

 
MÅNAD 

Myndighetsutövning  

 
Januari 

Må 29/1  

 
Februari 

Må 26/2  

 
Mars 

 
 

 

 
April 

MÅ 16/4 
 

 

 
Maj 

  

 
Juni 

MÅ11/6 
 

 

 
Augusti 

  

 
September 

MÅ 17/9 
 

 

 
Oktober 

MÅ 29/10 
 

 

 
November 

  

 
December 

MÅ 3/12 
 

 

 
Tid för sammanträde: 
Nämnden för MYNDIGHETSUTÖVNING kl 13,30 
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