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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-09-14 kl. 13.30 -16.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
§25-36 

 
 
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 §25-36 

Ida Davidsson §36 
Andreas Andersson §25-28 
Sofia Gustafsson §25-28  
Ann-Charlotte Hultberg §29-32 
Susanne Leijon §33 
Göran Bergstrand §34 
Lina Rudow §36 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-09-22  

Sekreterare 
 

 
 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      
 Lisbeth Holmqvist (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Monica Phil (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 
Sammanträdesdatum 2015-09-14 
Anslaget under tiden 2015-09-22 - 2014-10-14 
Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 
Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 25 Dnr 2008-001061.  

BESLUT ATT FÖRBJUDA UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN 
FÖRENAT MED VITE 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Fastighetsägare 
Namn borttaget 
 

Beslutsunderlag 
Inspektion, 2008-08-18, 

Meddelande, 2009-02-05, 

Kommunicering, 2009-11-25, 

Delegationsbeslut om förbud, 2010-12-08, 

Kommunicering om vite, 2015-01-13. 

Redogörelse 
I samband med Bygg & Miljös inventering av enskilda avlopp 
framkom att befintlig avloppsanläggning består av tvåkammarbrunn 
med efterföljande utsläpp i ett dike bakom en stenkista. 

Bostaden bebos permanent och har vattentoalett. Den besöktes 2008-
08-18. Vid besöken konstaterades att avloppet har en tvåkammarbrunn 
samt ett utsläpp i ett dike bakom en stenkista.  

Enligt Alvesta kommuns riktlinjer för enskilda avlopp från 2006-03-
27  ska avloppsanläggningarna åtminstone uppfylla naturvårdsverket 
allmänna råd från 1987 (AR 87:6). Tvåkammarbrunn är inte tillräcklig 
för slamavskiljning om WC finns tillkopplat. 

Nämnden för Myndighetsutövning tog 2010-06-01 beslut om förbud 
mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning. Beslutet togs 
med hänvisning till 9 kap 7§ och 2 kap 3§ i miljöbalken. Förbudet 
gäller från och med 2010-06-01. 

Bygg & Miljö skickade 2012-02-13 ut en påminnelse om att 
utsläppsförbudet hade trätt i kraft. Handlingar och information om hur 
man går till väga för att göra om avloppet bifogades. 

FSP Bygg & Miljö skickade ut en kommunicering om vite 2013-06-
05, något delgivningskvitto kom aldrig in från fastighetsägaren. 
Fastighetsägaren har vid flera tillfällen fått ansökningshandlingar samt 
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karta hemsänt till sig och har haft god tid på sig att komma in med en 
ansökan. 

Någon ansökan om tillstånd för att bygga om avloppet har inte 
kommit in till Bygg & Miljö. Tiden för utsläppsförbud har passerat 
sedan länge. Fastighetsägaren har haft god tid på sig att åtgärda 
avloppet. 

 

Bedömning 
Nämnden för Myndighetsutövning får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, 
meddela de förelägganden eller 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. Detta 
förtydligas i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7), där 
reningskrav för avloppsanläggningar anges. Stenkista uppfyller inte 
dessa krav. Stenkista består av en stor grop med stenar som vanligen 
har direktkontakt med grundvattnet. Reningen är minimal. 

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. 

Nämnden för Myndighetsutövning har då även gjort en avvägning 
enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till 
miljönyttan. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning förelägger 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 
bristfälliga avloppsanläggningen på fastighetsbeteckning borttagen.  

Förbudet ska träda i kraft tre månader från att detta beslut vunnit laga 
kraft. 

Lagstöd 

26 kap. 9 § miljöbalken 

26 kap. 14 § miljöbalken 
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9 kap. 7 § miljöbalken 

2 kap. 3 § miljöbalken 

2 kap. 7 § miljöbalken 

 

Överklagan 

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 beslutet. 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 själva 
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 § 26 Dnr 2014-001277 

AVLOPPSINVENTERING 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
1. Enkät in, 2014-09-30 
2. Besök, 2014-11-03 
3. Kommunicering om beslut, 2015-02-16 
4. Delegationsbeslut, 2015-04-15 
5. Dispensansökan inkom 2015-06-22 

 

Redogörelse 
FSP Bygg & Miljö genomförde under hösten 2014 en 
avloppsinventering på fastigheten. Fastigheten besöktes 2014-11-03. 
Avloppet består av en trekammarbrunn med efterföljande stenkista. 

En skrivelse inkom till FSP Bygg & Miljö 2015-06-22. I den ansåg 
fastighetsägaren att hans ålder samt hans låga årsinkomst borde räcka 
som skäl för att slippa åtgärda avloppet. 

Beredning 

FSP Bygg & Miljö gör bedömningen att avloppsanläggningen på  
fastighetsbeteckning borttagen inte uppfyller dagens krav på rening. 
Trekammarbrunnen saknade t-rör men såg i övrigt ut att fungera som 
den ska. Den efterföljande reningen med en stenkista är inte godkänd 
enligt 9 kap. 7 § Miljöbalken. Bostaden bebos dock endast av en äldre 
man. Inget vattendrag finns i direkt anslutning till stenkistan. FSP 
Bygg & Miljö bedömer därmed att miljöbelastningen bör anses som 
låg. Det är därmed rimligt att avvakta med kraven på åtgärder. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att ge  
fastighetsägaren dispens från kravet att bygga om sin 
avloppsanläggning. Fastighetsägaren är en äldre man som bor ensam, 
vilket innebär att miljöbelastningen bör anses som låg.  

Beslutet tas med stöd av Miljöbalkens 2 kap. 7 §. 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-09-14 7(29) 

Nämnden för myndighetsutövning 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

Beslutet gäller enbart under rådande förhållande. Om huset byter 
ägare eller om boendeförhållandet i huset ändras så måste avloppet  
åtgärdas i samråd med FSP Bygg & Miljö. 
Information om överklagan 

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 beslutet. 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 själva 
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 § 27 Dnr 2015-001155 

BESLUT OM PÅFÖRANDE AV MILJÖSANKTIONSAVGIFT 
ENLIGT 30 KAP. MILJÖBALKEN 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Fastighetsägare 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Kommunicering, daterad 2015-06-22 

Yttrande, inkom 2015-06-26 

Redogörelse 
Namn bortaget har inrättat en avloppsanordning utan tillstånd. Enligt 
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, § 13, 
är det ”förbjudet att utan tillstånd enligt miljöbalken inrätta 
avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas”. Vid 
överträdelsen att utan tillstånd inrätta en avloppsanläggning trots att ett 
sådant tillstånd krävs är påföljden en miljösanktionsavgift på 5 000 kr enligt 
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

FSP Bygg & Miljö var på plats och tittade på en provgrop 2015-05-12. 
Ansökningshandlingar skickades ut till fastighetsägaren 2015-06-04. 
Entreprenören ville gå igång med arbetet 2015-06-04 men fick besked om 
att ingen ansökan var inlämnad och att han fick avvakta att starta med 
arbetet. 

När FSP Bygg & Miljö passerade fastigheten 2015-06-17, kunde det 
konstateras att anläggningen var byggd men någon ansökan hade fortfarande 
inte inkommit till FSP Bygg & Miljö. Ansökan inkom 2015-06-29 och 
enligt inlämnad entreprenörsrapport är anläggningen byggd 2015-06-10. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att miljösanktionsavgift på 5000 
kr ska tas ut i detta ärende. Anläggningen är ombyggd innan någon ansökan 
är inlämnad till FSP Bygg & Miljö. 

Miljösanktionsavgift är en administrativ straffavgift som påförs 
verksamhetsutövare som överträder någon av de bestämmelser som är 
uppräknade i bilagan till förordningen om miljösanktionsavgifter 
(1998:950). Miljösanktionsavgift ska betalas oavsett om överträdelsen har 
skett av oaktsamhet eller uppsåt. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt. 
Avgiften ska dock betalas in senast det angivna datumet, oavsett om 
företaget väljer att överklaga eller ej. Om domstolen ändrar beslutet efter 
överklagan återförs summan med ränta till företaget.  

Överklagan ska skickas till FSP Bygg & Miljö, Alvesta kommun, 342 80 
Alvesta. Ange vilket beslut som överklagas, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller datum för beslutet. Ange hur du vill att beslutet skall 
ändras. Skrivelsen ska undertecknas och uppge namn, postadress och 
telefonnummer. Du bör skicka med sådana handlingar som de anser har 
betydelse för ärendet. 

FSP Bygg & Miljö skickar sedan överklagandet vidare till Mark- och 
miljödomstolen i Växjö, för prövning om vi inte själva ändrar beslutet. 
Överklagandet måste ha inkommit inom tre veckor från den dag mottagaren 
fick ta del av beslutet, annars kan inte domstolen pröva ärendet. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NMY § 28 Dnr 2015-001156 

BESLUT OM PÅFÖRANDE AV MILJÖSANKTIONSAVGIFT 
ENLIGT 30 KAP. MILJÖBALKEN 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Fastighetsägare 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Kommunicering, daterad 2015-06-22 

Yttrande, inkom 2015-06-26 

Redogörelse 
Namn borttagen har inrättat en avloppsanordning utan tillstånd. Enligt 
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, § 13, 
är det ”förbjudet att utan tillstånd enligt miljöbalken inrätta 
avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas”. Vid 
överträdelsen att utan tillstånd inrätta en avloppsanläggning trots att ett 
sådant tillstånd krävs är påföljden en miljösanktionsavgift på 5 000 kr enligt 
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

FSP Bygg & Miljö var på plats och tittade på en provgrop 2015-05-12. 
Ansökningshandlingar skickades ut till fastighetsägaren 2015-06-04. 
Entreprenören ville gå igång med arbetet 2015-06-04 men fick besked om 
att ingen ansökan var inlämnad och att han fick avvakta att starta med 
arbetet. 

När FSP Bygg & Miljö passerade fastigheten 2015-06-17, kunde det 
konstateras att anläggningen var byggd men någon ansökan hade fortfarande 
inte inkommit till FSP Bygg & Miljö. Ansökan inkom 2015-06-29 och 
enligt inlämnad entreprenörsrapport är anläggningen byggd 2015-06-10. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att miljösanktionsavgift på 5000 
kr ska tas ut i detta ärende. Anläggningen är ombyggd innan någon ansökan 
är inlämnad till FSP Bygg & Miljö. 

Miljösanktionsavgift är en administrativ straffavgift som påförs 
verksamhetsutövare som överträder någon av de bestämmelser som är 
uppräknade i bilagan till förordningen om miljösanktionsavgifter 
(1998:950). Miljösanktionsavgift ska betalas oavsett om överträdelsen har 
skett av oaktsamhet eller uppsåt. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt. 
Avgiften ska dock betalas in senast det angivna datumet, oavsett om 
företaget väljer att överklaga eller ej. Om domstolen ändrar beslutet efter 
överklagan återförs summan med ränta till företaget.  

Överklagan ska skickas till FSP Bygg & Miljö, Alvesta kommun, 342 80 
Alvesta. Ange vilket beslut som överklagas, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller datum för beslutet. Ange hur du vill att beslutet skall 
ändras. Skrivelsen ska undertecknas och uppge namn, postadress och 
telefonnummer. Du bör skicka med sådana handlingar som de anser har 
betydelse för ärendet. 

FSP Bygg & Miljö skickar sedan överklagandet vidare till Mark- och 
miljödomstolen i Växjö, för prövning om vi inte själva ändrar beslutet. 
Överklagandet måste ha inkommit inom tre veckor från den dag mottagaren 
fick ta del av beslutet, annars kan inte domstolen pröva ärendet. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NMY § 29 Dnr 2015/36 
 

Nybyggnad av carport och förråd 
 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen  

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan med tillhörande handlingar, inkommen 2015-06-01 

2. Grannintyg, inkommit 2015-06-01 

3. Kommunicering, datum 2015-06-03 

4. Tjänsteanteckning, inkommen 2015-06-08 

5. Kommunicering, datum 2015-06-15 

Redogörelse 
Ansökan avser nybyggnad av carport och förråd på fastigheten 
fastighetsbeteckning borttagen. Området omfattas av byggnadsplan 
G1, laga kraft vunnit 1951-03-31. Planen gäller numera som 
detaljplan, enligt punkt 5 övergångsbestämmelser i PBL. Området är 
avsett för bostadsändamål. 

Den tänkta åtgärden strider mot gällande plan avseende mark som ej 
får bebyggas, så kallad prickmark. 

Enligt planen hamnar 60 m på mark som ej får bebyggas. Prickmarken 
är för att hålla byggfri zon mot gräns. 

Berörda fastighetsägare är hörda, ingen har något att invända mot 
åtgärden. 

Beredning 
9 kap 31 b § 

Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om 
avvikelsen är liten och kan anses förenlig med detaljplanens syfte. 

Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan då 60 m² av 
tillbyggnaden hamnar på prickmark. För att en åtgärd som strider mot 
detaljplan ska kunna medges krävs att den kan ses som liten och 
förenlig med detaljplanens syfte. En liten avvikelse kan vara att det 
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byggs en meter in på prickmark, överskriden byggnadsarea eller 
byggnadshöjd för att det ger bättre tekniska lösningar eller 
planlösningar (enligt prop 2009110:170 s:289-291). Om det ska kunna 
ses som en liten avvikelse krävs det att det är få berörda av åtgärden 
och att syftet med planen ej motverkas.  

Syftet med planen är bostadsändamål, detta påverkas ej av åtgärden. 

Berörda fastighetsägare är hörda, ingen har något att invända mot åt-
gärden. Åtgärdens prejudicerande verkan bör övervägas och effekten 
av det. Om åtgärden upprepas i området kan det leda till en 
miljöförändring och att karaktären i området påverkas. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar  

1. Att avslå ansökan. 

En administrativ avgift på 800 kronor tas ut (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-15 § 87). 

Avgiften faktureras separat. 

 

Information om överklagan 
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 § 30 Dnr 2015/228  

TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan med tillhörande handlingar, inkommen 2015-06-10. 
2. Komplettering, inkommen 2015-06-24. 
3. Yttrande från Trafikverket, inkommit 2015-07-16 

Redogörelse 
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med 32 m² BYA. 
Fastigheten omfattas till hälften av stadsplan Va27, laga kraft vunnit 
1983-12-27. Planen gäller numera som detaljplan, enligt punkt 5 
övergångsbestämmelser i PBL. Området är avsett för bostadsändamål. 

Den tänkta åtgärden strider mot gällande plan avseende mark som ej 
får bebyggas, så kallad prickmark. 

Enligt planen hamnar hela tillbyggnaden på mark som ej får bebyggas. 
Bestämmelsen i plan är för att det går ett stickspår utanför fastigheten 
och för att säkra riksintresset för kommunikation. 

 Berörd sakägare i ärendet är Trafikverket och de har fått möjlighet att 
yttra sig. De skriver i sitt yttrande att de har inget att invända mot 
planerad tillbyggnad under förutsättning att det sker enligt i ärendet 
bifogad ritning. 

Beredning 
9 kap 31 b § 

Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om 
avvikelsen är liten och kan anses förenlig med detaljplanens syfte. 

Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan då hela 
tillbyggnaden hamnar på prickmark. För att en åtgärd som strider mot 
detaljplan ska kunna medges krävs att den kan ses som liten och 
förenlig med detaljplanens syfte. En liten avvikelse kan vara att det 
byggs en meter in på prickmark, överskriden byggnadsarea eller 
byggnadshöjd för att det ger bättre tekniska lösningar eller 
planlösningar (enligt prop 2009110:170 s:289-291). Om det ska kunna 
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ses som en liten avvikelse krävs det att det är få berörda av åtgärden 
och att syftet med planen ej motverkas.  

Syftet med planen är bostadsändamål, detta påverkas ej av åtgärden. 

Berörd sakägare i ärendet är Trafikverket. De skriver i sitt yttrande att 
de har inget att invända mot planerad tillbyggnad under förutsättning 
att det sker enligt i ärendet bifogad ritning. 

Åtgärden strider inte mot några andra planbestämmelser. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar  

1. Att avslå ansökan. 

En administrativ avgift på 800 kronor tas ut (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-15 § 87). 

Avgiften faktureras separat. 

Information om överklagan 
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 § 31 Dnr 2015/113  

OMBYGGNAD AV UTERUM 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan med tillhörande handlingar, inkommen 2015-03-16. 
2. Komplettering, inkommen 2015-04-17. 
3. Grannyttrande från fastighet, inkom 2015-07-31 . 
4. Grannyttrande från fastighet, inkom 2015-07-23. 
5. Grannyttrande från fastighet, inkommit 2015-08-03. 
6. Grannyttrande från fastighet, inkommit 2015-07-27. 

 

Redogörelse 
Ansökan avser till- och ombyggnad av uterum på fastigheten 
fastighetsbeteckning borttagen. För fastigheten gäller stadsplan A55, 
laga kraft vunnit 1961-01-03. Planen gäller numera som detaljplan, 
enligt punkt 5 övergångsbestämmelser i PBL. Området är avsett för 
boende. 

Den tänkta åtgärden strider mot gällande plan avseende överskriden 
byggarea och avstånd till gräns. 

Enligt planen ska 4/5 lämnas obebyggda, dock får total bebyggd yta 
max uppgå till 150 m². Undantag kan medgivas om huvudbyggnad 
endast avses inrymma en lägenhet. Bebyggd area idag uppgår till ca 
270 m² BYA. 

Planen anger inget om minsta avstånd till gräns och då för en plan från 
före 1984 gäller byggnadsstadgans 39 §. Den säger att minsta avstånd 
till gräns ska vara 4.5 meter. Avstånd till gräns för tänkt byggnation är 
4 m. Berörda sakägare är hörda. Fyra har inget att yttra och två har 
valt att inte yttra sig. 

 

Beredning 
9 kap 31 b § 
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Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om 

avvikelsen är liten och kan anses förenlig med detaljplanens syfte. 

Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan då byggrätten 
överskrids gällande byggnadsarean samt i avstånd till gräns. För att en 
åtgärd som strider mot detaljplan ska kunna medges krävs att den kan 
ses som liten och förenlig med detaljplanens syfte. En liten avvikelse 
kan vara att det byggs en meter in på prickmark, överskriden 
byggnadsarea eller byggnadshöjd för att det ger bättre tekniska 
lösningar eller planlösningar (enligt prop 2009110:170 s:289-291). 
Om det ska kunna ses som en liten avvikelse krävs det att det är få 
berörda av åtgärden och att syftet med planen ej motverkas.  

 

Syftet med planen är bostadsändamål, detta påverkas ej av åtgärden. 

Ibland kan syftet med en plan finnas underförstått och bedömningen 
bör göras mot bakgrunden av sedvanan vid tiden för planläggningen. 
Gällande plan är från 1961. Vid den tidpunkten var normen för ett 
normaltstort boende mindre än i dagsläget. Högsta tillåtna 
byggnadsarea har också därmed ändrats genom tiden. Byggnadsarean 
idag på nya tomter ligger runt 30 procent. 

Berörda sakägare är hörda. Fyra har inget att yttra i ärendet och övriga 
har valt att avstå från att yttra sig. Åtgärdens prejudicerande verkan 
bör övervägas och effekten av det. Om åtgärden upprepas i området 
leder det till en miljöförändring och karaktären i området påverkas. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar 

1. att avslå ansökan 

En administrativ avgift på 800 kronor tas ut (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-15 § 87). 

Avgiften faktureras separat. 

 

Information om överklagan 
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, 
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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 § 32 Dnr 2015/126 

Nybyggnad av Förråd/Attefalls 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan med tillhörande handlingar, inkom 2015-04-02 

Kompletterande handlingar, inkom 2015-04-27 

Redogörelse 
Ansökan gäller en nybyggnation av förråd med en önskad placering 
0,5 m från gräns. Byggnadsarean är 25 m² vilket gör att detta skulle ha 
kunnat vara ett anmälningsärende. För att vara ett anmälningsärende 
och placeras nära gräns krävs grannens medgivande. Då det placeras 
närmre gräns mot allmän plats än 4,5 krävs bygglov. Detta för att den 
som äger marken, i detta fall kommunen, anses inte vara en sådan 
berörd granne som kan medge placeringen. 

För området gäller byggnadsplan M56. Planen gäller numera som 
detaljplan, enligt punkt 5 övergångsbestämmelser i PBL. Området är 
avsett för boende. Platsen för den aktuella placeringen av åtgärden är 
prickmark, dvs. mark som ej får bebyggas. 20,5 m² av förrådets 25 m² 
hamnar på mark som ej får bebyggas. Åtgärden strider därmed mot 
gällande plan. 

Åtgärden strider även mot plan gällande bestämmelsen att det endast 
får finnas ett uthus. 

 

Beredning 
 9 kap 31 § b 

För att en åtgärd som strider mot detaljplan ska kunna medges krävs      
att den kan ses som liten och förenlig med detaljplanens syfte. 

  

En liten avvikelse kan vara att det byggs en meter in på prickmark, 
överskriden byggarea eller byggnadshöjd för att det ger bättre tekniska 
lösningar eller planlösningar (enligt prop 2009/10:170 s:289-291). Om 
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det ska kunna ses som en liten avvikelse krävs det att det är få berörda 
av åtgärden och att syftet med planen ej motverkas. 

Syftet med planen motverkas ej.  

Antal berörda är svårt att bedöma, då platsen för byggnation gränsar 
mot allmän platsmark. 

Byggnaden läggs till majoritet på prickmark och tomten idag har 
redan ett uthus, därmed strider åtgärden mot detaljplan på två 
bestämmelser. 

Yrkanden 
John-Erik Pettersson (M) yrkar avslag på nämndens beslut. 

Beslut 
1. Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att avslå ansökan. 

En administrativ avgift på 800 kronor tas ut (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-15 § 87). 

Avgiften faktureras separat. 

Information om överklagan 
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 2015/332.NMY 

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS – VA-LEDNING 

Plats 
Silkesnäs 1:2, 1:17, 1:28, 1:33, 1:2 samt Sundet 1:2  

Sökande 
Ulf Carlsson, Alvesta kommun, FSP Teknik  

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2015-07-07 

Rapport upprättad av WSP, 2015-07-07 

Planbeskrivning – Detaljplan för Silkesnäs 1:2 m.fl., 2015-07-07 

Redogörelse 
Sökanden har 2015-07-07 ansökt om strandskyddsdispens för en 
kabelnedläggning gällande en VA-ledning i sjön Åsnen mellan Torne 
och Silkesnäs. Ledningen ansluter till befintligt VA-nät i Torne. 

Ärendet togs upp på NFS arbetsutskott men konstaterades efter mötet 
att det blir jäv då sökanden använder samma nämnd i sina 
beslutsfrågor. Nämnden för samhällsplanering beslutade 2015-09-01 
att överlämna ärendet till NMY.  

Ett nytt bostadsområde är planerat på Silkesnäs. Befintliga bostäder 
kommer att erbjudas möjlighet att koppla på sina enskilda avlopp till 
det planerade spillvattennätet samt att ansluta till kommunalt 
dricksvatten. Delar av dragningen läggs i en ny gång- och cykelstig 
parallellt med befintlig länsväg. Från vägen dras ledningarna över till 
västra sidan av näset och förläggs i sjön för att åter gå på land i Torne 
där den ansluter till det befintliga ledningsnätet. I strandkanten 
kommer grävning att ske för att få ner VA-ledningarna till ett djup på 
ca 1-1,5 m. Vid Silkesnäs handlar det om ca 10 meter ut i sjön medan 
det på Tornesidan rör sig om endast ett par meter ut i sjön. Ledningens 
längd i sjön är ca 800 meter. Tyngder kommer att förankra ledningen. 
I anslutning till ledningarna kommer det att bli förbud för ankring för 
att inte skada ledningarna. En anmälan är inskickad till Länsstyrelsen 
gällande vattenverksamhet.  

Pumpstationen kommer vara ansluten till ett övervakningssystem där 
man kommer att kunna notera eventuella läckage.  

Platsen där åtgärden är planerad är vid sjön Åsnen. Aktuell sjö har 
strandskydd på 200 meter. Åsnenområdet ligger inom riksintresset för 
det rörliga friluftslivet, naturvård och kulturminnesvård enligt 4 kap. 2 
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§ och 3 kap 6 § Miljöbalken. Bestämmelserna i 4 kap 1 och 2 §§ 
Miljöbalken syftar för hela Åsnen-Mien området till skydd mot 
exploateringsföretag som genom sin landkapspåverkan försämrar 
områdets natur- och kulturvärden och värde för turism och friluftsliv.  
Området ligger inom riksintresse för Mörrumsån avrinningsområde.  

Torne/Silkesnäs är utpekat i LIS-planen och reglerat med detaljplan. 
Syftet med utpekandet är att dels skapa förutsättningar för ny 
bebyggelse i attraktivt, strandnära läge och dels stärka Tornes roll för 
friluftlivet i området. 

Området ingår även i Naturvårdsprogrammet klass 1 på grund av 
landskapsmässiga och biologiska, geologiska värden och för 
friluftslivet. På Silkesnäs finns en rad nyckelbiotoper med ett stort 
inslag av senvuxna träd. Inga fornminnen finns registrerade.   

Platsen där åtgärden 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. 
Den sökanden har som särskilt skäl angett att:  
”Området behöver tas i anspråk för att tillgogose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området”.   

”Området ligger inom landsbygdsutveckling i strandnära läge då det 
bidrar till utveckling av landsbygden”.   

Beredning 
Nämnden bedömer att de särskilda skäl som angetts i ansökan är 
tillämpbara. ”Området behöver tas i anspråk för att tillgogose ett 
angeläget intresse som inte kan tillgodoses utanför området”.   

”Området ligger inom landsbygdsutveckling i strandnära läge då det 
bidrar till utveckling av landsbygden”.  

Åtgärden innebär ingen tomtplatsavgränsning.   

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

Bedömningen för djur- och växtliv är att påverkan är acceptabel. 
Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag.  

Exploateringen ska ta hänsyn till de regleringar som är gjorda i 
detaljplanen för området. Med beaktande av dessas natur- och 
kulturvärden är ingreppet förenligt med riksintressena.  

Nämnden bedömer att risken för skada på miljön (växt-och djurliv) är 
liten om sökanden genomför den tänkta vattenverksamheten 
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(nedgrävning av kabel genom sjön) enligt de villkor som 
Länsstyrelsen kommer att besluta om samt följer försiktighetsmåtten i 
detta beslut.  

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 
platsen vid grävning. Innan ledningen tas i drift bör rutiner gällande 
läckage och tillsyn av kabeln tas fram.  

Efter nedläggning av ledningarna kommer marken att återställas. Både 
människor och djur kan även vid föreslagen ledningsdragning 
fortfarande erhålla fri passage till och från strandkanten. 
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 
tillgogose ett angeläget intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området” samt att ”Området ligger inom landsbygdsutveckling i 
strandnära läge då det bidrar till utveckling av landsbygden”.  

För ingreppen gäller följande försiktighetsmått:  

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

2. Vid förorening eller risk av 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 tas en timavgift ut för 
handläggningen av ärendet. Då handläggningen har tagit 4 timmar 
kommer en avgift på 2 920 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.  
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Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år 
och avslutats inom 5 år efter beslutsdatum. 

Information om överklagan 
Den som vill överklaga nämndens beslut skall 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 
man överklagar, se bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 
Ulf Carlsson, Alvesta kommun, FSP Teknik  

Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö 
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NMY § 34 Dnr 2015/64.NMY 

ÄNDRAD ANVÄNDNING FRÅN VÅRDBOENDE TILL 
MIGRATIONSBOENDE 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2015-02-13 
Verksamhetsbeskrivning, 2015-06-03 
Yttrande från Trafikverket, 2015-07-21 
Grannyttranden, 2015-07-29 
Yttrande från Miljö, 2015-08-20 

Redogörelse   
En ansökan om ändrad användning av byggnaderna på fastigheten 
fastighetsbeteckning borttagen från vårdboende till migrationsboende 
(c:a 80 st.) har inkommit till Bygg & Miljö. Byggnaderna har senast 
andvänts till vårdboende för c:a 20-25 personer inkl. personal.  

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område i Namn borttaget, en 
lite by mellan Namn borttaget och Namn borttaget. Fastigheten 
omfattas inte av några områdesbetämmelser. Ägarna till angränsade 
fastigheter har getts möjligheter att yttra sig. Begäran om yttrande har 
även skickats till Trafikverket och Miljö-kontoret. 

Grannfastigheterna oroar sig för eventuella framtida bråk och 
meningsskijaktigheter som kan uppstå. Vidare är man orolig för om 
vattenbrunnen  och den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten 
klarar av en sådan ökning av antalet boende. 

Trafikverket påtalar att bullret från järnvägen bör tas upp i 
bygglovsprocessen så att gällande bullerkrav uppfylls för 
byggnaderna. 

Miljökontoret påtalar att befintlig enskild avloppsanläggning på 
fastigheten är godkänd för högst 25-30 personer. Fastighetsägaren har 
i ett tidigt läge i processen blivit informerad om statusen på den 
enskilda avloppsanläggningen.  

Beredning 
Enligt 9 kap. 31 § PBL. 
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Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om 
åtgärden 

1. Inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. Inte förutsätter planläggningb enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. Uppfyller kraven i 2 kap. och 8 kap. 1§ och 2 § första stycket, 3, 6, 

7, 9-11§§,12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte 
har prövats i områdesbestämmelser. 

Byggnaderna på fastigheten bedöms upfylla kraven enligt ovan då ett 
vårdboende har bedrivits här tidigare  och anses därför vara lämpliga 
för boende. 

Vad det beträffar de tekniska egenskapskraven på byggnaderna, så 
bedöms det möjligt att uppfylla dessa på fastigheten. De tekniska 
egenskapskraven regleras i det tekniska samrådet inför startbeskedet. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att bevilja bygglov för 
ändrad användning från vårdboende till migrationsboende på 
fastigheten Moheda-Ryd 2:53 enligt 9 kap. 31 § PBL. 

En bygglovsavgift på 11 600:- kommer att tas ut. Avgiften faktureras 
separat. 

INFORMATION 
Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden för myndighetsutövning 
lämnat ett startbesked (enligt 10kap 3 § PBL) 

Byggherren ombeds kontakta FSP Bygg o Miljö för tekniskt samråd 
före startbesked. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och 
avslutats inom 5 år från den dag då beslut vunnit laga kraft (PBL 
9:43). 

Lovet avser granskning enligt Plan- och bygglagen 2, 9 och 10 kapitel. 
De tekniska egenskapskraven omfattas inte av granskningen. 

Byggnation före det att ett beslut vunnit laga kraft sker på egen risk. 

Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med 
byggsanktionsavgift, om nämnden inte beslutat annat (PBF 9:21) 

Detta beslut är upprättat i två likalydande exemplar, ett till sökande 
och ett kommunens arkiv. 
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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 so 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 borttagna 

  

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-09-14 28(29) 

Nämnden för myndighetsutövning 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NMY § 35 Dnr 2015/29.NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2015-06-08 -2015-09-07. 
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NMY § 36 Dnr 2015/61 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 
Följande ärenden informeras/diskuteras.  

• En ny medarbetare på Bygg& Miljö, Linda Rudow 
presenterade sig för nämnden, hon tjänstgör året ut.  

•  Information om miljösanktisavgifter.  

• Carola Gunnarsson informerar om halvårs redovisning för 
FSP Bygg & Miljö. 

• Enhetschefen Carola Gunnarsson informerar om 
verksamheten på Bygg & Miljö. 

 

 


	NMY § 25 Dnr 2008-001061.
	Beslut att förbjuda utsläpp av avloppsvatten förenat med vite
	Plats
	Fastighetsägare
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Bedömning
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	NMY § 26 Dnr 2014-001277
	Avloppsinventering
	Plats
	Sökande
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	FSP Bygg & Miljö gör bedömningen att avloppsanläggningen på  fastighetsbeteckning borttagen inte uppfyller dagens krav på rening. Trekammarbrunnen saknade t-rör men såg i övrigt ut att fungera som den ska. Den efterföljande reningen med en stenkista ä...
	Beslut
	Beslutet gäller enbart under rådande förhållande. Om huset byter ägare eller om boendeförhållandet i huset ändras så måste avloppet  åtgärdas i samråd med FSP Bygg & Miljö.
	Protokollet ska skickas till


	NMY § 27 Dnr 2015-001155
	Beslut om påförande av miljösanktionsavgift enligt 30 kap. Miljöbalken
	Plats
	Fastighetsägare
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beslut

	Hur man överklagar
	Protokollet ska skickas till


	NMY § 28 Dnr 2015-001156
	Beslut om påförande av miljösanktionsavgift enligt 30 kap. Miljöbalken
	Plats
	Fastighetsägare
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beslut

	Hur man överklagar
	Protokollet ska skickas till


	NMY § 29 Dnr 2015/36
	Nybyggnad av carport och förråd
	Plats
	Sökande
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Berörda fastighetsägare är hörda, ingen har något att invända mot åt-gärden. Åtgärdens prejudicerande verkan bör övervägas och effekten av det. Om åtgärden upprepas i området kan det leda till en miljöförändring och att karaktären i området påverkas.
	Beslut
	Information om överklagan
	Protokollet ska skickas till

	NMY § 30 Dnr 2015/228
	Tillbyggnad av enbostadshus
	Plats
	Sökande
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Beslut
	Information om överklagan
	Protokollet ska skickas till


	NMY § 31 Dnr 2015/113
	Ombyggnad av uterum
	Plats
	Sökande
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Beslut
	Information om överklagan
	Protokollet ska skickas till


	NMY § 32 Dnr 2015/126
	Nybyggnad av Förråd/Attefalls
	Plats
	Sökande
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Yrkanden
	Beslut
	Information om överklagan
	Protokollet ska skickas till

	NMY § 33 Dnr 2015/332.NMY
	Ansökan om strandskyddsdispens – VA-ledning
	Plats
	Sökande
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Beslut
	Information
	Information om överklagan
	Protokollet ska skickas till


	NMY § 34 Dnr 2015/64.NMY
	Ändrad användning från vårdboende till migrationsboende
	Plats
	Sökande
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Beslut

	Information
	Hur man överklagar
	Protokollet ska skickas till


	NMY § 35 Dnr 2015/29.NMY
	Meddelande
	Redogörelse


	NMY § 36 Dnr 2015/61 NMY
	INFORMATIONS/DISKUSsIONSÄRENDEN
	Redogörelse



