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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2018-06-11 kl. 13.30 -16.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

Direkt justering § 27 

 
 
Beslutande 

 

 

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. 

Monika Pihl (C)  

 

 

 

 Anita Thörn von Rosen (MP)  

John-Erik Pettersson (M) vice ordf. 

 

 Solveig Nilsson (AA)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson § 27 

Sofia Gustafsson § 27 
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Justering tid och plats Alvesta 2018-06-11, direkt justering  

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 2018-06-11 

Anslaget under tiden 2018-06-11 - 2018-07-02   

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 27 Dnr 2016/300.NMY 

YTTRANDE I MÅL  

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Beslutsunderlag 

Föreläggande om att vidta åtgärder, 2017-06-13 

Överklagande, 2017-10-13 

Beslut Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2018-02-22 

Överklagande, 2018-03-19 

Föreläggande från Mark- och miljödomstolen, 2018-05-22 

Redogörelse 

Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt har förelagt Alvesta 

kommun, Nämnden för myndighetsutövning att yttra sig över handlingarna i 

aktbilaga 5 i mål.  

Beslut 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att lämna följande yttrande: 

Nämnden vidhåller den ståndpunkt som nämnden tidigare presenterat och 

tillägger följande: 

Den bedömning som Länsstyrelsen i Kronobergs län i beslutet från 2018-

02-22 har gjort vad gäller huruvida de vidtagna åtgärdena är i strid mot 

strandskyddsreglerna menar nämnden är korrekt. I målet tillgängliga 

flygfotografier och de bilder som togs i samband med schaktning, utfyllnad 

och anläggande av gräsmatta gör det tydligt vilka åtgärder som vidtagits och 

vilken yta som påverkats av åtgärderna. Länsstyrelsens slutsats i denna del 

stämmer också väl överens med klagandenas egen beskrivning av utförda 

åtgärder. I skrivelse till Nämnden för myndighetsutövning den 15 september 

2016, bilaga 1, beskrev Namn borttaget utförda åtgärder som att al, björk 

och sly avverkats och att området var vattensjukt och översvämmat. Vidare 

att området efter avverkning fyllts upp med matjord och besåtts med gräs. 

Till samma nämnd gav Namn borttaget också in bilder för att illustrera 

vilken typ av växtlighet som avverkats, bilaga 2. Denna klagandenas 

beskrivning av de åtgärder som vidtagits skiljer sig i hög grad från den 

beskrivning av åtgärderna som de nu genom sina ombud givit i aktbilaga 5. 

Sammantaget är frågan om vilka åtgärder som utförts väl utredd och det 

saknas skäl att ifrågasätta Länsstyrelsens slutsatser i denna del. 
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Den avverkning som har skett är av träd i olika storlekar inom ett område på 

ca 500 m
2
. Det rör sig om träd i olika storlekar som i sitt antal utan tvekan 

överstiger de 3-4 träd som hänvisas till i bilaga 2 i aktbilaga 5. Även sly har 

avverkats, samt som tidigare nämnt har även skotning av träd, 

uppgrävning/bortforsling av stubbar, markbearbetning, tillförsel av 30-40 

cm massor som utfyllnad av tidigare försumpat område (höjning av 

marknivå) och insådd av gräs skett. Detta menar nämnden är en tydlig 

omvandling från skogsmark till tomtmark. Att det är ett ingrepp av större 

karaktär än det som fastighetsägarna menar visas av det fotografi som togs 

på plats 2016-08-02, se sista sidan i detta yttrande. 

Att åtgärderna har inneburit väsentliga förändringar i livsvillkoren för djur- 

eller växtarter tolkar nämnden enligt Naturvårdsverkets handbok 

”Strandskydd – en vägledning för planering och prövning”. 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.  

Med utgångspunkt i detta bedömer nämnden att förändring av livsvillkoren 

för djur- och växtliv har skett. 

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. Sammantaget är det 

tydligt att vidtagna åtgärder strider mot strandskyddet. Som tidigare 

utvecklat är det för att återställa den viktiga livsmiljö som de fuktiga 

strandskogarna utför och för att säkra den allemansrättsliga tillgängligheten 

till området nödvändigt att denna miljö återställs genom avlägsnande av 

utfyllnadsmassor och återplantering av träd. 

Protokollet ska skickas till 


