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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2017-03-13 kl. 13.30 -16.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 9-13 

 
 
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 § 9-13 

Sofia Gustafsson § 9 

Andreas Andersson § 10 

Adina Mårtensson § 13 

Marie- Louise Nilsson § 13  

Göran Bergstrand § 13 

Jonny Sällin § 13 
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Justering tid och plats Alvesta 2017-03-15  

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Lisbeth Holmqvist (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Monica Pihl (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum 2017-03-13 

Anslaget under tiden 2017-03-15 - 2017-04-05   

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 9 Dnr 2016/54. NMY 

YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR SPÅNINGSLANDA 
4:3, SYDÖSTRA DELEN (ETAPP 2) 

Plats 

Spåningslanda 4:3 

Beslutsunderlag  

Plansamråd, 2017-02-16 

Redogörelse 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder och förskola i ett 

naturnära läge i den nordöstra delen av Alvesta. Planförslaget bedöms 

inte strida mot översiktsplanens intentioner. Planförfarandet sker med 

utökat planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen.  

Planförslaget berör 9 hektar mark som idag består av skogsmark. 

Beredning 

Nämndens bedömning är att planförslaget är positivt men att några 

punkter behöver tydliggöras i detaljplanen.  

Beslut 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att lämna följande  

yttrande: 

 Buller från förskoleverksamhet kan utgöra störning för 

människors hälsa enl. 9 kap. 3 § miljöbalken. Detta har inte 

berörts i planförslaget, vilket nämnden anser att det bör då 

förskola och bostäder blandas i planförslaget. Se även dom 

2015-M 5863. 

 I planen regleras inte placering av byggnader, exempelvis hur 

nära de får ligga grannens tomtgräns. Detta är något som 

nämnden ser som positivt om det regleras likt det gjorde i 

planen för Spåningslanda etapp 1 (4,5 m till huvudbyggnad, 

1,5 m till komplementbyggnad). Det förenklar 

bygglovsprocessen samt skapar ett homogent område. 

 Frågan om skärmtak över uteplats samt inglasad altan på högst 

30 m
2
 tas inte upp i detta planförslag. Nämnden tycker att det 

bör ses över.  

 Dagvattenhanteringen tas endast upp i textdelen och inte på 

plankartan, vilket nämnden anser att den bör.  
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Protokollet ska skickas till 

Planenheten, Karolina Bjers 
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NMY § 10 Dnr 2014/001051. NMY 

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FÖRENAT 
MED VITE FRÅN BOSTADSHUS PÅ FASTIGHET 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Fastighetsägare 

Namnen bortagna 

Beslutsunderlag 

Inventeringsenkät, 2014-09-24 

Inspektion, 2014-10-17 

Kommunicering om beslut, 2015-03-09 

Delegationsbeslut, 2015-04-21 

Delgivning, 2015-04-24 

Kommunicering om beslut, 2017-01-20 

Inspektion, 2017-02-28 

Redogörelse 

I samband med FSP Bygg & Miljös inventering av enskilda avlopp 

framkom att befintlig avloppsanläggning består av tvåkammarbrunn 

med efterföljande direktutsläpp i mark. Direktutsläppet sker i en 

hästhage. Fastigheten används som permanentbostad. 

Nämnden för myndighetsutövning tog 2015-04-21 beslut att förbjuda 

utsläpp av avloppsvatten till avloppsanläggningen på fastigheten.  

Beslutet togs med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § 

miljöbalken. Det förbudet gäller från och med 2016-04-30. 

Fastighetsägarna fick 2016-11-03 tillstånd för att åtgärda sin gamla 

avloppsanläggning. 

Den gamla avloppsanläggningen är dock fortfarande i bruk, vilket 

konstaterades vid inspektion 2017-02-28. Utsläppet av avloppsvatten 

är fortfarande ytligt i hagmark. 

Beredning 

Nämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, meddela de 

förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt 

föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats av balken ska 
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följas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite enligt 

26 kap. 14 § miljöbalken. 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten sak 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 Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 

2016:17), där reningskrav för små avloppsanläggningar anges. En 

tvåkammarbrunn med efterföljande direktutsläpp i hästhage är inte en 

anläggning som renar avloppsvatten på ett godtagbart sätt. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd som iaktta de skyddsåtgärder som 

behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa 

eller miljön. 

Då fastighetsägarna trots förbud och påminnelser inte har åtgärdat 

avloppet eller följt förbudet, bedömer nämnden för 

myndighetsutövning det som rimligt att förena förbudet med ett vite 

på 90 000 kronor, uppdelade på 45 000 kronor vardera.  

Beslut 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att förelägga Namn 

borttagna om förbud förenat med vite på 45 000 kronor vardera, att 

släppa ut avloppsvatten från WC och BDT (bad- disk- och tvättvatten) 

till den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten.  Förbudet 

gäller två månader från det datum det har trätt i laga kraft. Det är 

också då vitet kan komma att dömas ut. 

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 

Namnen borttagna 
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NMY § 11 Dnr 2017/11. NMY 

BEHOVSUTREDNING & INTERN 
VERKSAMHETSPLANERING FÖR FSP BYGG & MILJÖ 
2017-2019 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till behovsutredning & Intern verksamhetsplanering för FSP 

Bygg & Miljö 2017-2019 

Redogörelse 

Enligt 6 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det hos den 

operativa tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet 

för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 

Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över 

vid behov och minst en gång varje år. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta behovsutredningen 

& intern verksamhetsplanering för FSP Bygg & Miljö. Detta beslut 

ersätter beslut med dnr NMY 2016/00034 

Protokollet ska skickas till 

Carola Gunnarsson 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-13 9(10) 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NMY § 12 Dnr 2017/12. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2017-01-09 -2017-03-07. 
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NMY § 13 Dnr 2017/19 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 

Följande ärenden informeras/diskuteras.  

Om Bygglov 

Om Förorenad mark 

Livsmedelskontroll  

Uppföljning av ekonomin 

Aktuell sjukfrånvarostatistik 

Emma Rosblad ny administratör på bygg sidan och August 
Nordmark bygglovs handläggare var och presenterade sig för 
nämnden.  

Enhetschefen Carola Gunnarsson informerade om verksamheten 
på Bygg & Miljö. 

 

 


