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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-12-07 kl. 13.30 -16.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
§44-51 

 
 
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 § 44-51 

Andreas Andersson § 44 
Göran Bergstrand § 45 
Anneli Elf § 46,50 
Marie-Louise Nilsson § 51 
Rebecca Hallberg § 51 
Ida Davidsson § 51 
Susanne Leijon § 51 
Eivor Oskarsson § 51 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-12-09  

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 2015-12-07 
Anslaget under tiden 2015-12-09 - 2015-12-30 
Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 
Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 44 Dnr NMY2015-001817 

FÖRSLAG TILL BESLUT ATT FÖRBJUDA UTSLÄPP AV 
AVLOPPSVATTEN FÖRENAT MED VITE FRÅN  

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Fastighetsägare 
Namn borttaget  

Beslutsunderlag 
Inspektion, 2015-11-13 

Kommunicering om beslut, daterad 2015-11-16 

Delgivningskvitto inkom, 2015-11-18 

Inspektion, 2015-11-24 

Redogörelse 
I samband med uppstarten av den nya verksamheten på fastigheten 
Fastighetsbeteckning borttagen, genomfördes en kontroll på den 
befintliga avloppsanläggningen. Avloppet är dimensionerat för 25-30 
personer. När verksamheten drogs igång, flyttade drygt 50 personer in 
i byggnaden.  

Kontroll i slambrunnen visade på att den, vid det tillfället, verkade 
klara av kapaciteten ifrån bostadshuset. Den efterföljande pumpen 
arbetade dock en hel del och pumpade ut avloppsvatten i den 
befintliga infiltrationen. En antydan till utsläpp av avloppsvatten fanns 
från bädden till bäcken rakt österut.  

En kommunicering skickades ut 2015-11-16. 

Namn borttaget har genom Namn borttaget vid upprepade tillfälle haft 
kontakt med FSP Bygg & Miljö om avloppsanläggningen. Ett förslag 
på åtgärd kommer enligt uppgift att lämnas in snart. 

Inför skrivandet av detta beslut, gjordes ett uppföljande besök på 
platsen, 2015-11-24. Det är nu klar avloppspåverkan i bäcken och det 
luktar även avlopp, både när man går över den befintliga bädden och 
nere vid dikeskanten.   

Bedömning 
Nämnden för Myndighetsutövning bedömer att dagens 
avloppsanläggning inte klarar av den höga belastningen som finns på 
boendet idag. Redan efter en kortare tid finns det en klar yttre 
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påverkan i det omtilliggande vattendraget. I det gamla tillståndet från 
1997-11-06 finns det en maxgräns för hur mycket avloppsvatten som 
anläggningen kan ta emot. Den gränsen överträds just nu och därmed 
följer verksamhetsutövaren inte det utfärdade tillståndet. 

Nämnden för Myndighetsutövning gör bedömningen att ett 
vitesföreläggande med kopplat löpande vite ska utdömas varannan 
månad från och med årsskiftet 15/16, om befintlig avloppsanläggning 
fortsatt inte följer miljöbalkens krav.   

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning förelägger Namn borttaget, om 
förbud förenat med ett löpande vite på 120 000 kronor att släppa ut 
avloppsvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till den 
bristfälliga avloppsanläggningen på fastighetsbeteckning borttagen.  

Beslutet gäller från 2015-12-31. Överträdelse kommer innebära ett 
löpande vite på 120 000 kronor som kommer att dömas ut varannan 
månad så länge befintligt undermåligt avlopp används.  
Lagstöd 
26 kap. 9 § miljöbalken 

26 kap. 14 § miljöbalken 

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. 
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Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NMY § 45 Dnr NMY 2015/64 

UTTAGANDE AV BYGGSANKTIONSAVGIFT  

Plats 
Fastigehetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Beslut om startbesked, 2015-10-26 

Protokoll tillsynsbesök, 2015-11-13 

Protokoll Värends Räddningstjänst, 2015-11-16 

Skrivelse kommunicering av förslag till beslut, 2015-11-17 

Delgivningskvitto, 2015-11-25  

Redogörelse 
Namn borttaget beviljades startbesked för ändrad användning från 
Namn borttaget 2015-10-26. 

Tillsynsbesök gjordes på fastigheten . Vid tillsynsbesöket 
konstaterades att byggnaden tagits i bruk utan slutbesked. 

Skrivelse om kommunicering av förslag till beslut om utagande av 
sanktionsavgift skickades 2015-11-17. 

Delgivningskvitto på skrivelse inkom 2015-11-15.    

 

Beredning 
Enligt 11 kap. 51 § PBL. 

Byggsanktionsavgifter 

11:51 § Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i 
föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-
förordning om krav på byggnadsvek eller byggprodukter, ska 
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §. 

 

Enligt 11 kap. 57 § PBL. 

11:57 § En byggsanktionsavgift ska tas ut av 
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1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet 
eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, 

  2. den som begick överträdelsen, eller 

  3. den som har fått fördel av överträdelsen. 

 

Enligt 11 kap. 58 § PBL. 

11:58 § Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en 
byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att 
yttra sig. 

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas 
mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

 

Enligt 11 kap. 59 § PBL. 

11:59 § Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den 
avgiftsskyldige. 

 

Enligt 11 kap. 60 § PBL. 

Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de 
solidariskt ansvariga för betalningen. 

 

Enligt 11 kap. 61 § PBL. 

11:61 § En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter 
det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige 
enligt 59 §. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har 
bestämt en senare betalningsdag.  

Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen 
verkställas som en dom som har vunnit laga kraft. 

Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år 
från det att beslutet vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas. 

 

Vi det tekniska samrådet 2015-10-07 informerades Namn borttaget 
om hur bygglovsprocessen fungerar vad det beträffar bygglov, 
tekniskt samråd, startbesked och slutbesked. 

I beslutet om startbesked daterat 2015-10-26 står det under övriga 
upplysningar: Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är 
förenat med byggsanktionsavgift, om nämnden inte beslutat annat  
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(9 kap. 21 § PBF).   

 

Vid tillsynsbesök på fastigheten  konstaterades det att byggnaden 
tagits i bruk och att det bodde 55 st. personer där. 

 

Ägaren till fastigheten har getts möjlighet att yttra sig via skrivelse om 
kommunicering av förslag till beslut om uttagande av sanktionsavgift 
för ibruktagande av byggnader innan slutbesked utfärdats daterat 
2015-11-16. 

 

Enligt delgivningskvitto daterat 2015-11-26 har ägaren till fastigheten 
tagit del av skrivelsen om kommunicering av beslut om uttagande av 
sanktionsavgift. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att ta ut en 
byggsanktionsavgift på 34 595 kr från Namn borttaget, för 
ibruktagande av byggnader innan slutbesked utfärdats. 

Lagstöd 

11 kap, 51 § Plan och Bygglagen 

9 kap 20 § Plan och byggförordningen 

Byggsanktionsavgiften 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 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. 
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Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NMY § 46 Dnr 2014/1532 

FÖRELÄGGANDE MED VITE GÄLLANDE VENTILATIONEN 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Fastighetsägare 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Klagomål, 2014-11-28 
Kommunikation, 2014-12-02 
Kommunikation, 2014-12-02 
Kommunikation, 2014-12-10 
Kommunikation, 2014-12-10 
Kommunikation, 2014-12-11 
Kommunikation, 2014-12-12 
Kommunikation, 2014-12-15 
Inkommande handling, 2014-12-16 
Inspektion, 2014-12-17 
Rapport, 2015-01-07 
Kommunikation, 2015-01-08 
Kommunikation, 2015-01-09 
Kommunikation, 2015-01-13 
Kommunikation, 2015-03-11 
Meddelande, 2015-03-16 
Kommunikation, 2015-03-30 
Kommunikation, 2015-04-15 
Kommunikation, 2015-05-12 
Inkommande handling, 2015-05-19 
Anteckningar, 2015-08-06 
Anteckningar, 2015-08-10 
Meddelande, 2015-08-17 
Kommunikation, 2015-08-18 
Kommunikation, 2015-08-19 
Delegationsbeslut, 2015-08-26 
Dialog (inkl. delgivning), 2015-09-04 
Dialog, 2015-11-04 

Redogörelse 
Nämnden för myndighetsutövning fick i november 2014 in klagomål 
gällande fukt och mögel i en lägenhet på fastigheten. Vid klagomålet 
framkom det att fönstern i byggnaderna bytts ut till nya tätare 
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sommaren 2014. Fastighetsägaren anlitade i december 2014 Polygon 
att göra en fuktbesiktning i lägenheten där den klagande bodde. I 
rapporten från Polygon påtalade de bland annat att det kan finnas 
brister i ventilationen. Fastighetsägaren anlitade därefter en 
ventilationsfirma för att kontrollera ventilationen i samtliga lägenheter 
på fastigheten. Ventilationsfirman redovisade en lista med åtgärder 
som behövde vidtas för att ventilationen ska kunna godkännas. Vid 
kontakt med fastighetsägaren i augusti 2015 meddelade 
fastighetsägaren att de föreslagna åtgärderna för ventilationen inte var 
åtgärdade. I augusti 2015 förelades fastighetsägaren att åtgärda 
ventilationen i lägenheterna samt skicka in en rapport som styrker att 
tillräckligt med ventilation finns i lägenheterna. Efter föreläggandet i 
augusti har fastighetsägaren meddelat att fläktarna är installerade men 
att det inte skett någon kontroll eller uppmätning av luftflöden i 
lägenheterna. 

Beredning 
Nämnden för myndighetsutövning gör bedömningen att 
fastighetsägaren behöver se till att tillräckligt med ventilation finns i 
samtliga lägenheter på fastigheten .  

Bedömningen att ventilation är bristfällig görs utifrån att nya täta 
fönster satts in i byggnaderna, dokument som inkommit från 
Ventilationskontrollservice AB, Polygons fuktutredningsrapport samt 
utifrån kommunikation med fastighetsägaren. 

I dokumentet från Ventilations kontroll service skriver de bland annat 
att det behöver kopplas in fläktar i badrummen i lägenheterna som går 
hela tiden.  

För att Nämnden för myndighetsutövning ska kunna avgöra att 
ventilationen uppfyller gällande lagkrav ska det styrkas med ett intyg 
utfärdat av en oberoende konsult med dokumenterad erfarenhet av 
aktuella installationer. Dokumentet ska vara aktuellt.  

Kommunicering i ärendet har skett muntligt. 

Besluten är tagna med stöd av 3 och 9 §§ i 9 kapitlet och 1, 9, 14, 19, 
21 och 22 §§ i 26 kapitlet miljöbalken (1998:808), 33 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Allmänna 
råd om (FoHMFS 2014:18) ventilation. 

Med olägenhet för människors hälsa avser störning som enligt 
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och 
som inte är ringa eller helt tillfällig enligt 9 kap 3 § miljöbalken 
(1998:808). 
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Enligt 9 kap 9 § miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna 
ändamål brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa 
inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.  
Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de 
åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller 
undanröja olägenheter för människors hälsa. 

Tillsynen ska säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som 
har meddelats med stöd av balken enligt 26 kap 1 § miljöbalken. 
Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter 
anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av 
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för 
att åstadkomma rättelse. I fråga om miljöfarlig verksamhet eller 
vattenverksamhet som omfattas av tillstånd ska tillsynsmyndigheten 
även fortlöpande bedöma om vilkoren är tillräckliga. 
Tillsynsmyndigheten ska dessutom, genom rådgivning, information 
och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens 
ändamål ska kunna tillgodoses. Lag (2005:182) 

En tillsynsmyndighet får enligt 26 kap 9 § miljöbalken i det enskilda 
fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att 
denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken ska följas.  
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får 
inte tillgripas. 
Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om 
tillstånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §. 
Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en 
tillsynsmyndighet från att meddela sådana förelägganden eller förbud 
som  
1. är brådskande och nödvändiga för att undvika att ohälsa eller 
allvarlig skada på miljön uppkommer, eller  
2. gäller säkerhetshöjande åtgärder vid en damm som klassificerats 
enligt 11 kap. 24 och 25 §§. 

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas 
med vite. 

Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras 
medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska 
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka 
eller förebygga sådana verkningar enligt 26 kap 19 § miljöbalken.  
Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska 
också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig 
underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. 
Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till 
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kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, 
om tillsynsmyndigheten begär det. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela närmare föreskrifter om kontrollen. 

Enligt 26 kap 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den 
som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns 
bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med 
stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar 
som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars 
är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet. 

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan 
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller 
den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan 
verksamhet är enligt 26 kap. 22 § skyldig att utföra sådana 
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för 
tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för bostäder 
eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens 
skick medför olägenheter för människors hälsa. Om det är lämpligare, 
får tillsynsmyndigheten i stället besluta att en sådan undersökning ska 
utföras av någon annan och utse någon att göra undersökningen. 
Om inte annat följer av 22 b § 2, ska den som är skyldig att utföra 
undersökningen ersätta kostnaderna för en undersökning som någon 
annan utsetts att göra med det belopp som tillsynsmyndigheten 
fastställer. 
Beslut om undersökning får förenas med förbud att överlåta den 
berörda fastigheten eller annan egendom till dess undersökningen är 
slutförd. Lag (2010:1542) 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33 
§ 
I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa ska en 
bostad särskilt; 
1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, 
luftföroreningar och andra liknande störningar, 
2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation 
eller på annat sätt,  
3. medge tillräckligt dagsljus, 
4. hållas tillfredsställande uppvärmd, 
5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, 
6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar 
beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra 
hushållsgöromål. 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18) om 
ventilation, beslutade den 2 januari 2014. 
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Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att förelägga 
fastighetsägare , att vidta nedanstående åtgärd: 

1. att vid vite om 10 000 kronor genom en aktuell 
kontrollmätning utförd av en oberoende konsult med 
dokumenterad erfarenhet av aktuella installationer, skriftligt 
visa att ventilationen uppfyller kraven i 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18) om 
ventilation i samtliga lägenheter på fastigheten.  

Punkt 1 ska vara redovisat till Nämnden för myndighetsutövning 
senast fyra veckor efter beslutet vunnit laga kraft. 

Beslutet är taget med stöd av 3 och 9 §§ i 9 kapitlet och 1, 9, 14, 19, 
21 och 22 §§ i 26 kapitlet miljöbalken (1998:808), 33 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Allmänna 
råd om (FoHMFS 2014:18) ventilation. 

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 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. 

Övrig information 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-16 § 118 tas en avgift ut 
vid ärendehandläggning där klagomålen anses vara befogade. Beslut 
om avgiften kommer separat senare. Delfakturering i ärendet kan 
komma att ske vid lämpliga tillfällen. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NMY § 47 Dnr 2015/001903 NMY 

DELEGATIONSORDNING FÖR NÄMNDEN FÖR 
MYNDIGHETSUTÖVNING 

Ärendet utgår ur dagens nämndsmöte 2015-12-07 

Protokollet ska skickas till 
Carola Gunnarsson 
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NMY § 48   Dnr 2015/472 NMY 

SAMMANTRÄDESPLAN FÖR NÄMNDEN FÖR 
MYNDIGHETSUTÖVNING 2016 

Handlingar i ärendet 
Förslag till sammanträdesplan för 2016. 

Redogörelse 
Ett förslag till sammanträdesplan för 2016 har tagits fram av 
förvaltningen för Myndighetsutövning.  

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta 
sammanträdesplanen för 2016.  
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NMY § 49 Dnr 2015/29.NMY 

MEDDELANDE 
Delegationsbeslut 2015/203 NMY lyfts ur. 

Redogörelse 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2015-10-05 -2015-11-30. 
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NMY § 50 Dnr 2015/203 NMY 

OMPRÖVNING AV BESLUT 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttaget 

Handlingar i ärendet 
Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergslän 2015-11-11 
Delegationsbeslut, 2015-11-25 
 

Redogörelse 
Ny information i ärendet har kommit Nämnden för 
Myndighetsutövning till känna. Vid platsbesök konstaterar man att det 
redan idag står en fristående skylt som handlagts vid tidigare 
bygglovsprövning.  

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att: 
 
Ompröva delegationsbeslut, dnr 2015/203, beslut om avslag för uppförande av LED 
skärm, 2015-11-25  med stöd av 27 § Förvaltningslagen 
 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 § punkt 1b Plan- och Bygglagen 
 

Föreslå Nämnden för samhällsplanering att utföra en ändring av 
detaljplan A202 innebärande borttagning av planbestämmelse P2 

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 
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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 § 51 Dnr 2015/61 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 
Följande ärenden informeras/diskuteras.  

Information om: 

• Projekt, Brånan 
• Städprojekt 
• Förstagångsbesiktning 
• Livsmedelskontroll  

Nämnden för Myndighetsutövning har utsett årets vinnare i 2015 
års Miljöpris. Prisutdelningen kommer att ske på KF 15/12-15  

Enhetschefen Carola Gunnarsson informerar om verksamheten 
på Bygg & Miljö. 
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