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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00 -15.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§18-24 

 
 
Beslutande 

 

 

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. 

Monica Phil (C) §19-24 jäv §18 

 

 

 

 Anita Thörn von Rosen (MP) 

John-Erik Pettersson (S) vice ordf. 

 

 Solveig Nilsson (AA) §18,20-24 jäv § 19  
   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson § 19-24 

Sofia Gustafsson § 18-20 

Andreas Andersson § 18-20 

Göran Bergstrand § 21-22 

Camilla Mörberg § 24 

Anna Bäckman  § 24 

Marie-Louise Nilsson § 24 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-06-22  

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Lisbeth Holmqvist (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Anita Thörn von Rosen (MP) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum 2015-06-15 

Anslaget under tiden 2015-06-22 - 2015-07-13 

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 18 Dnr M14-1199 

AVLOPPSINVENTERING 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

1. Inventeringsenkät inkom, 2014-09-26 

2. Inventeringsbesök, 2014-10-29 

3. Kommunicering om föreläggande, daterad 2015-03-11 

4. Beslut om utsläppsförbud, daterad 2015-04-22 

5. Överklagan/dispensansökan inkom, 2015-05-06 

Redogörelse 

FSP Bygg & Miljö genomförde under 2014 en avloppsinventering på 

fastighetsbeteckning borttaget.  

Enligt inlämnad enkät bestod avloppet av en trekammarbrunn med  

efterföljande stenkista. Fastigheten besöktes 2014-10-29. Det kunde 

då konstateras att avloppet bestod av en hel trekammarbrunn med  

efterföljande stenkista, belägen i en hästhage där det på sina ställen 

var lite fuktigt. Det går dock inte att konstatera att avloppet släpps på 

det sanka stället i hagen.  

En skrivelse lämnades in till FSP Bygg & Miljö. I den framhölls 

fastighetsägarens höga ålder och att det inte var säkert att hon kom att 

bo kvar på fastigheten på sikt. Brevet var utformat som ett 

överklagande men innehöll inte de delar som behövs för att skickas 

vidare till nästa instans. Efter kontakt per telefon, beslöts det att denna 

skrivelse istället skulle tolkas som en dispensansökan om att få slippa 

bygga om befintlig avloppsanläggning. 

Beredning 

FSP Bygg & Miljö gör bedömningen att avloppsanläggningen på  

fastighetsbeteckning bortagen inte uppfyller dagens krav på rening. 

Trekammarbrunnen såg hel och tät ut. Någon bedömning av t-röret 

var inte möjligt då slambrunnen är av den konade modellen. Den 

efterföljande reningen med en stenkista är inte godkänd enligt 9 kap. 7 

§ Miljöbalken. Bostaden bebos dock endast av en äldre dam. Inget 

vattendrag finns i direkt anslutning till stenkistan. FSP Bygg & Miljö 
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bedömer därmed att miljöbelastningen bör anses som låg. Det är 

därmed rimligt att avvakta med kraven på åtgärder. Namn borttaget är 

även utpekat som område i VA-planen och även om någon direkt 

utbyggnad inte är aktuell för närvarande, kan det även vara ett skäl att 

vänta med ombyggnad på nämnda fastighet. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att ge  

fastighetsägaren till fastighetsbeteckning borttagen dispens från kravet 

att bygga om sin avloppsanläggning. Fastighetsägaren är en äldre dam 

som bor ensam, vilket innebär att miljöbelastningen bör anses som 

låg.  

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

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.  

Jäv 

Monica Phil (C) deltog ej i överläggningen och ej i beslutet. 

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 

Andreas Andersson 

Sofia Gustavsson 
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NMY § 19. Dnr M15-115 

AVLOPPSINVENTERING 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen  

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

6. Inventeringsbesök, 2015-04-16 

7. Kommunicering om föreläggande, daterad 2015-05-15 

8. Dispensansökan inkom, 2015-05-29 

Redogörelse 

FSP Bygg & Miljö genomförde under 2015 en avloppsinventering på 

Fastighetsbeteckning borttagen.  

Fastigheten besöktes 2015-04-16. Det kunde då konstateras att 

avloppet bestod av en hel trekammarbrunn med efterföljande 

stenkista. 

En skrivelse lämnades in till FSP Bygg & Miljö 2015-05-29. I den 

framhölls fastighetsägarens höga ålder och att det inte var säkert att 

hon kom att bo kvar på fastigheten på sikt. Det framhölls även att 

fastighetsägaren lider av demens och blir mycket orolig vid 

förändringar. 

Beredning 

FSP Bygg & Miljö gör bedömningen att avloppsanläggningen på  

Fastighetsbeteckning borttagen inte uppfyller dagens krav på rening. 

Trekammarbrunnen såg hel och tät ut. Den efterföljande reningen med 

en stenkista är inte godkänd enligt 9 kap. 7 § Miljöbalken. Bostaden 

bebos dock endast av en äldre dam. 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 till Fastighetsbeteckning borttagen dispens från 

kravet att bygga om sin avloppsanläggning. Fastighetsägaren är en 
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äldre dam som bor ensam, vilket innebär att miljöbelastningen bör 

anses som låg.  

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

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. 

Jäv 

Solveig Nilsson (AA) deltog ej på överläggningen och ej i beslutet.  

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 

Andreas Andersson 

Sofia Gustavsson  
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NMY § 20 Dnr M15-610 

KLAGOMÅL PÅ AVGIFT 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

9. Klagomål inkom, 2015-03-17 

10. Inspektion, 2015-03-17 

11. Kommunicering om förslag till beslut, daterad 2015-03-27 

12. Yttrande inkom, 2015-04-02 

13. Beslut om befogat klagomål, daterad 2015-04-16 

14. Muntlig överklagan inkom, 2015-04-29 

Redogörelse 

FSP Bygg & Miljö genomförde under 2014 en avloppsinventering på 

Fastighetsbeteckning borttagen.  

Ingen enkät lämnades in från fastighetsägaren utan fastigheten 

besöktes 2014-07-08. Avloppet bestod av en tvåkammarbrunn med 

utsläpp på mark på baksidan av huset. Avloppet underkändes av FSP 

Bygg & Miljö och det kommer att bli ett utsläppsförbud på 

fastigheten. 

Ett klagomål på avloppet, från en granne, lämnades in till FSP Bygg & 

Miljö 2015-03-17. 

Fastigheten besöktes samma dag av FSP Bygg & Miljö och det kunde 

då konstateras att det stod avloppsvatten ovan mark. 

Ett meddelande skickades ut till fastighetsägaren om att det 

misstänktes ha skett utpumpning av avloppsvatten på fastigheten. En 

skrivelse lämnades in till FSP Bygg & Miljö. I den framhöll 

fastighetsägaren att avloppet alltid har sett likadant ut. Frågan om 

pumpat avloppsvatten besvarades inte. 

FSP Bygg & Miljö tog då beslut om att utdöma timavgift för ett 

befogat klagomål.  

Fastighetsägaren hörde då av sig och förtydligade att utsläppspunkten 

alltid hade varit den samma och att ingen pumpning har skett.  
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Beslut 

FSP Bygg & Miljö anser inte att det går att påvisa med tydlighet att 

någon urpumpning av slambrunnen har skett på fastigheten 

Fastighetsbeteckning borttagen. Då det har varit olika personer från 

FSP Bygg & Miljö som har besökt fastigheten går det inte att med 

säkerhet fastställa att det inte är samma utsläpp som har setts vid båda 

tillfällena. Det framgår att det är avloppsvatten som syns ovan mark 

men det kan lika gärna vara en mättad stenkista, som att det rör sig om 

utpumpat avloppsvatten.  

FSP Bygg & Miljö har varit i kontakt med både fastighetsägaren samt 

med det företag som troligtvis kommer att bygga om det befintliga 

avloppet. Båda anser att det är det vanliga avloppet som personalen 

varit ute och tittat på och att någon pumpning inte har skett. Därför 

kom det in ett muntligt överklagande på att en avgift för befogat 

klagomål har påförts fastighetsägaren. 

 

Beslutet är att den utdömda avgiften dras bort ifrån fastighetsägaren. 

Det då det finns viss osäkerhet kring om det skett någon pumpning 

eller inte. Då den påförda avgiften redan är betald utav 

fastighetsägaren, så är förslaget att motsvarande summa dras bort från 

det kommande avloppstillståndet. Det hela förutsätter dock att en 

ansökan kommer in och att det bristfälliga avloppet åtgärdas innan det 

blir utsläppsförbud på fastigheten.  

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. 
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Protokollet ska skickas till 

Andreas Andersson 

Sofia Gustavsson 
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NMY § 21 Dnr NMY 2015/199.  

ÄNDRAD ANVÄNDNING  

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkom 2015-05-13 

Planritning inkom 2015-05-13 

Situationsplan inkom 2015-05-13 

Redogörelse 

En ansökan om ändrad användning från kontor till förskola har 

inkommit till Bygg & Miljö. För området där fastigheten ligger gäller 

idag detaljplan A 199. Ett planarbete om ändring av detaljplan för 

fastigheten fastighetsbeteckning borttagen har påbörjats. 

Beredning 

Enligt PBL 9 kap 28§: Om ett ärende om lov avser en byggnad som 

omfattas av en ansökan om att påbörja ett arbete för att ändra en 

detaljplan, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov inte ska 

avgöras förrän frågan om planarbetet har avslutats. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att bordlägga ärendet om 

ansökan om ändrad användning från kontor till förskola tills det att 

pågående planarbete är avslutat enligt 9 kap 28§ PBL. 

Om planarbetet inte är avslutat inom två år från det att ansökan om 

bygglov för ändrad användning kom in ska ärendet avgöras utan 

dröjsmål. 

 

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. 
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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 § 22 Dnr NMY 2015/129.  

ÄNDRAD ANVÄNDNING  

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkom 2015-04-07 

Projektplan inkom 2015-04-07 

Planritning inkom 2015-04-07 

Redogörelse 

En ansökan om ändrad användning av byggnad från namn borttaget 

till namn borttaget har inkommit till Bygg & Miljö. För området där 

fastigheten ligger gäller detaljplan A 150. 

Beredning 

Enligt detaljplan A 150 som är aktuell för denna fastighet får området 

användas till bostäder. Namn borttaget 

 som är avsedda för tillfällig övernattning ingår inte i plan 

bestämmelsen BOSTÄDER. Åtgärden strider således mot detaljplanen 

och kan inte ses som en liten avvikelse.  

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att avslå ansökan. 

En administrativ avgift på 800:- 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 § 23 Dnr 2015/29.NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2015-04-27 -2015-06-08. 
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NMY § 24 Dnr 2015/29 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 

Följande ärenden informeras/diskuteras.  

 Information från studentmedarbetare som arbetat med projekt 
om Bygg & miljös hemsida på webben, hur denna kan 
förbättras.    

 Information om bostadsanpassning. 

 Information om projekt, Stärk skyddet av kommunala 
dricksvattentäkter.  

 Enhetschefen Carola Gunnarsson informerar om 
verksamheten på Bygg & miljö. 

 

 


