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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-11-16 kl. 13.30 -15.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
§1-7 

 
 
Beslutande 

 
 
Lisbeth Holmqvist (S) ordf. 
Monica Phil (C)  

 
 
 

 Håkan Karlsson (S) 
John-Erik Pettersson (M) vice ordf. 

 

 Torbjörn Svensson (S)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson §1-7 

Ann-Charlotte Hultberg § 3 
Göran Bergstand § 4 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-11-19  

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 2015-11-16 
Anslaget under tiden 2015-11-19 - 2015-12-10 
Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 
Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 41 Dnr 2015/275   

FÖRELÄGGANDE/KLAGOMÅL 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Tjänsteanteckning, 2015-07-17 

Foton och platsbesök 2015-07-28 samt 2015-08-27 

Kommunicering 2015-09-03 

Skrivelse från sökande 2015-09-16 

Tjänsteanteckning 2015-09-29 

Information från Inskrivningen Lantmäteriet, 2015-10-01 

Kommunicering 2015-10-07                                                                               

 

Redogörelse 
Klagomål inkom till FSP Bygg och Miljö från en närboende som 
påtalade behovet av åtgärder för att förhindra olyckor. Han framförde 
att det grävdes ut runt enbostadshuset för ca 5 år sedan och att det är 
som en vallgrav runt det. Den närboende framförde att fastigheten är 
ovårdad. 

Platsbesök genomfördes och bilder togs för dokumentation, detta 
2015-07-28 och 2015-08-27. Platsbesök påvisade maskangripet trä, 
röta och hål genom yttervägg. Ett antal rutor var sönder, dörr saknades 
i källaringång. Ytterdörr vid entrén var öppen och innanför fanns inget 
bjälklag. Det var uppgrävt runt huset. 

Information skickades från FSP Bygg och Miljö till sökande i två 
omgångar, till två olika adresser men ingen respons kom från sökande. 
2015-09-03 skickades information till sökande med delgivning till en 
tredje adress. 

En skrivelse inkom från sökande till FSP Bygg och Miljö 2015-09-16. 
Han informerade att huset var under renovering och att arbetet hade 
avstannat. Han skrev vidare att fastigheten bytt ägare till Namn 
borttaget och att de kommer fortsätta renoveringen. Han framförde 
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också att han informerat de nya ägarna och att de ska se till att 
byggplatsen blir inhägnad. 

2015-09-29 genomfördes ett platsbesök av FSP Bygg och Miljö. 
Byggnaden var inte inhägnad. 

2015-10-01 ställdes frågan till inskrivningen på Lantmäteriet om 
ägandeförhållande på fastigheten. Informationen som kom till FSP 
Bygg och Miljö var att sökande var lagfaren ägare och inga nya 
lagfartsärenden fanns. 

2015-10-07 skickades information ut till sökande gällande 
kommanderivningsföreläggande för kommunicering. 

 

Beredning 
8 kap 14 § PBL 

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdats skick och underhållas så att dess 
utformning och de tekniska egenskaperna som avses i 4 § i huvudsak 
bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och 
byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt. 

Enligt 8 kap. 4 § PBL ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper 
som är väsentliga i fråga om bärförmåga, stadga och 
beständighet/säkerhet i händelse av brand/skydd med hänsyn till 
hygien, hälsa och miljö/säkerhet. 

11 kap 21 § PBL 

Om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning 
och inte sätts i stånd inom skälig tid, får byggnadsnämnden förelägga 
ägaren att inom viss tid riva byggnadsverket. 

Byggnadsnämnden bedömer att enbostadshuset på fastigheten inte 
uppfyller gällande krav på ett byggnadsverk. Bygglovsenheten 
bedömer vidare att byggnaden är så förfallen att rivning ska ske. 

 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att med stöd av 11 kap. 21 
§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL förelägga Namn borttageti, 
ägaren till enbostadshuset på fastigheten att senast 2016-02-16 ha rivit 
enbostadshuset. 
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Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 § 
PBL besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges 
bekostnad och hur det ska ske. 

 

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 § 42 Dnr NMY2015/000412 

TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV  

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2015-10-16 

Planritning, 2015-10-16 

Situationsplan, 2015-10-16 

Grannyttrande, 2015-11-04 

Redogörelse 
En ansökan om ett tidsbegränsat bygglov för tillfällig åtgärd t.o.m. 
2019-12-31 har inkommit till Bygg & Miljö. Byggnaden har senast 
andvänts till kurs och konferens hotell. 

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. För området där 
fastigheten ligger gäller detaljplan G 3 och G4. Enligt detaljplanerna 
är området där fastigheten ligger betecknat med A, område för allmänt 
ändamål. 

Ägarna till angränsande fastigheter har getts möjlighet att yttra sig. 
Tre fastighetsägare har valt att inte yttra sig alls. Fyra fastighetsägare 
har inget att erinra mot den tänkta åtgärden. En fastighetsägare ställer 
sig frågande till om Alvesta Kommun står för värdeminskning av 
fastigheten, säkerheten här på villaområdet, förlust av egendom, 
skadegörelse och om vederbörande kan känna sig trygg när man går ut 
kl. 06:00 varje morgon med sina små hundar.  

Beredning 
Enligt 9 kap. 33 § PBL. 

Tidsbegränsade bygglov 
9:33 § För en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla 
förutsättningar enligt 30-32a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 
sökande begärt det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. 
Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en 
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller 
mark. 
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Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på 
sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den 
sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska 
användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:224) 

 

Enligt 9 kap. 32a § PBL. 

9:32 a § Bygglov får ges för en åtgärd på mark som enligt detaljplanen 
utgör kvartersmark för allmänt ändamål, även om sökanden inte är ett 
offentligt organ. 

Om det allmänna ändamålet inte är närmare angivet i en plan, får dock 
bygglov enligt första stycket ges endast om åtgärden innebär att 
fastigheten och det byggnadsverk som åtgärden avser används för det 
allmänna ändamål som fastigheten och byggnadsverket senast har 
använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan 
att den avsedda användningen har kommit till stånd. 

Trots andra stycket får bygglov ges för en åtgärd som innebär en liten 
avvikelse från den senaste eller avsedda användningen. Bygglov får 
dock inte ges om åtgärden kan antas medföra 

1. Betydande miljöpåverkan, eller 

2. Begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i 
omgivningen. 

Lag (2014:900) 

Plan och Bygglagen (PBL) skiljer på verksamheten bostad och 
verksamheter för tillfällig vistelse. 

Tillfällig vistelse används för verksamheter som bedrivs med syfte att 
tillhandahålla övernattningsmöjligheter utanför bostaden. 

Hotell/ vandrarhem/ campingplatser/ ankomstboende och asylboende 
är att betecknas som tillfällig vistelse. 

Att ändra användning från kurs och konferens anläggning till boende 
för flyktingar blir följaktligen ingen bygglovspliktigt åtgärd. 

Om byggnaden bebos av flyktingar istället för kurs och 
konferensdeltagare bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan eller begränsning av rättigheter eller pågående 
verksamheter. 

Åtgärden strider mot gällande detaljplaner G 3 och G4 vad beträffar 
att marken är avsett för allmänt ändamål. 
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Eftersom sökande har sökt ett tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 § 
och åtgärden uppfyller förutsättningarna enligt 9 kap. 32 a § bedöms 
det att ett tidsbegränsat bygglov kan beviljas. 

                                                                                                              

 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att bevilja tidsbegränsat 
bygglov t.o.m. 2019-12-31för ändrad användning av kurs och 
konferensanläggning till boende för flyktingar på fastigheten enligt 9 
kap. 32 a § PBL. 

En bygglovsavgift på 17000:-  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. 

 

Information om överklagan 

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 
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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 borttaget 
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NMY § 43 Dnr 2015/61 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 
Följande ärenden informeras/diskuteras.  

• Information om internbudget 2016 

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