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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2017-10-16 kl. 13.00 -17.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 29-37 

 
 
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 § 29-37 

Ida Davidsson § 29 

Göran Bergstrand § 30 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-10-16 2(14) 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 
Justering tid och plats Alvesta 2017-10-16  

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 2017-10-16 

Anslaget under tiden 2017-10-18 - 2017-11-08   

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 29 Dnr NMY 2015-001600  

ANSÖKAN OM UTDÖMANDE AV VITE 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Verksamhetsutövare 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport, 2015-09-23 

Inspektionsrapport, 2015-10-27 

Muntlig kommunicering om vite, 2015-12-14 

Beslut om föreläggande med vite att vita åtgärder, 2015-12-17 

Överklagan, 2016-01-11 

Beslut om överklagande av beslut om föreläggande med vite att vidta 

åtgärder, 2016-05-03 

Delgivning, 2016-09-13 

Redogörelse 

FSP Bygg & Miljö besökte fastigheten 2015-09-23 för att utreda vilka 

verksamheter som bedrevs på platsen. Namn borttaget 

verksamhetsutövare vid verkstaden på fastigheten var Namn borttaget. 

FSP Bygg & Miljö noterade vid besöket brister i bland annat 

hantering och förvaring av avfall och produkter. På fastigheten fanns 

då även uppemot ca 100 bildäck som lämnats kvar av tidigare 

verksamhetsutövare och som inte skulle användas. Uppställning av 

bilar (vid detta tillfälle 42 st) förekom både på fram- och baksidan av 

verkstaden. Bilarna var i olika skick, en del var demonterade, uttjänta 

och avställda bilar som stått uppställda på fastigheten under en längre 

tid, och andra bilar var i körbart skick och skulle repareras. 

FSP Bygg & Miljö har sedan dess utfört ett antal inspektioner på 

platsen, se beslut om föreläggande med vite att vidta åtgärder daterat 

2016-05-13 för en redogörelse över dessa.  

En uppföljande inspektion för att kontrollera ovan nämnda beslut 

daterat 2016-05-03 gjordes 2017-08-30. Namn borttaget delgavs 

beslutet 2016-09-13, ingen överklagan gjordes. Uppföljningen gällde 

att ingen namn borttaget får ske på fastigheten samt att 8 stycken 

uttjänta avställda bilar skulle omhändertas på ett miljömässigt 

godtagbart sätt och redovisas till FSP Bygg & Miljö. Dessutom skulle 

de uppställda däck som fanns på baksidan av verkstaden lämnas till 

godkänd mottagare med uppvisande av kvitto.  

Namn borttaget hävdade att ingen namn borttaget sker och att han 
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endast reparerar sina egna bilar. Detta gäller för alla som hanterar bilar 

vid verkstaden. Han startade aldrig den bilserviceverksamhet han hade 

tänkt. Ett antal personer finns på fastigheten och reparerar sina egna 

bilar. Flera bilar saknade delar och var inte körbara. De motorer som 

fanns i verkstaden hade Namn borttaget köpt och skulle sätta in i sina 

egna bilar. 

Vid inspektionen gick FSP Bygg & Miljö igenom de bilar som 

föreläggandet omfattade. Samtliga bilar hade flyttats från fastigheten 

men inga kvitton kunde uppvisas på vart de tagit vägen. Enligt Namn 

borttaget lämnades de till Namn borttaget, men inga kvitton därifrån 

har kunnat uppvisas. De däck som stod uppställda på fastigheten 

lämnades till Namn borttaget, inga kvitton kunde visas upp.  

Beredning 

Nämnden för myndighetsutövning bedömer att Namn borttaget sker 

utan auktorisation från Länsstyrelsen och utan anmälan till FSP Bygg 

& Miljö. Namn borttaget ska omedelbart upphöra. Denna bedömning 

stöds också av Länsstyrelsen, som anger i sitt beslut att den aktuella 

verksamheten anses ha en sådan omfattning att den ska anses vara 

yrkesmässig. Länsstyrelsen har då särskilt beaktat att det rör sig om ett 

större antal bilar på den aktuella platsen. Länsstyrelsen anger också att 

då det heller inte framkommit annat än att de aktuella bilarna 

omfattades av Namnborttaget förordningen gäller anmälningsplikt och 

verksamhetskod  90.120 för anläggningen. Nämnden för 

myndighetsutövning har mellan två tillsynsbesök kunnat konstatera att 

Namn borttaget av flera bilar har skett. Namn borttaget har i sitt 

överklagande angett att ”inga bilar namn borttagetdemonteras så att de 

är färdiga för skrot utan endast vissa delar återanvänds”. Detta får 

enligt nämndens och länsstyrelsens mening anses innebära att det 

förekommit anmälningspliktig verksamhet och att det kan anses 

rimligt att vitet på 30 000 kr för att Namn borttaget sker döms ut. 

Nämnden för myndighetsutövning bedömer att de åtta bilar som 

nämnts i redogörelse ovan är att betrakta som fordonsvrak, uttjänta 

bilar eller avfall. Med fordonsvrak menas en ej komplett bil, där delar 

av ekonomiska eller andra värden har demonterats. Exempel på 

sådana delar är bland annat motor, växellåda, katalysator och 

elektroniska komponenter som styrenheter. Vissa bilar var täckta med 

vegetation. Marken under bilarna var svår att inspektera om det 

förekommit något läckage. Bilar som stått länge bör flyttas från 

området. Då namn borttaget ska bedrivas bedömer nämnden att det 

inte finns någon anledning att bilar står uppställda en längre tid. 

Verksamhetsutövaren har flyttat de angivna bilarna och angett att de 

lämnats till Namn borttaget. Inga kvitton eller skriftlig dokumentation 

finns som stöder detta. Verksamhetsutövaren har redogjort för vart 
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bilarna har tagit vägen men inte kunnat bevisa detta. Nämnden anser 

att punkten har uppfyllts till viss del och att vitesbeloppet kan sättas 

ner från 25000 kronor till 15 000 kronor.  

De däck som stod uppställda skulle enligt beslutet lämnas till godkänd 

mottagare. Kvitto på inlämning skulle lämnas till FSP Bygg & Miljö. 

Verksamhetsutövaren har angett att däcken har lämnats till Namn 

borttaget och att inga kvitton finns. Nämnden bedömer att punkten 

inte uppfyllts och att vitesbeloppet på 5000 kronor ska dömas ut. 

 

Yrkanden 

Anita Thörn von Rosen (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Beslut 

Nämnden för myndighetsutövning ansöker härmed om utdömande av 

vite på 50 000 kronor av de 60 000 kronor som förelagts Namn 

borttaget, enligt nedanstående punkter: 

1. Utdömande av vite på 30 000 kr för att utan anmälan ha bedrivit 

anmälningspliktig demontering av bilar på fastigheten 

2. Utdömande av vite på 15 000 kr för att de uttjänta bilar som stod 

uppställda på fastigheten inte har tagits om hand på ett 

miljömässigt godtagbart sätt. Nämnden för myndighetsutövning 

beslutar att vitesbeloppet för denna punkt kan jämkas från de 

ursprungliga 25 000 kronor till 15 000 kr då verksamhetsutövaren 

delvis har uppfyllt punkten genom att de uttjänta bilarna har 

flyttats från fastigheten. 

3. Utdömande av vite på 5000 kronor för att inte ha lämnat uttjänta 

däck som klassas som avfall till godkänd mottagare. 

Nämnden har förbjudit Namn borttaget samt förelagt om att ta hand 

om uttjänta bilar och däck förenat med vite från 2016-11-18. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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NMY § 30 Dnr NMY/2017/286  

NYBYGGNAD  

Plats 

Fastighetsbeteckning borttaget 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkom 2017-07-25 

Bild och mått, inkom 2017-08-01 

Tjänsteanteckning, upprättad 2017-08-30 

Redogörelse 

En ansökan om nybyggnad av Namn borttaget på fastigheten har 

inkommit till Bygg & Miljö. Den sökta åtgärden är redan utförd. 

Området där åtgärden är tänkt att utföras på ägs av Alvesta Kommun 

och utgörs i dagsläget av allmän platsmark.  

Namn borttaget har i dagsläget ett nyttjanderättsavtal med Alvesta 

Kommun för ett avgränsat område inom fastigheten 

fastighetsbeteckning borttagen. Avtalet medger att området skall 

användas för uppställning av mat vagn.  

För området där den tänkta åtgärden är tänkt att utföras gäller 

detaljplan A 195. Området har i plankartan beteckningen PARK1 

(parkmark med gång- och cykelbana). 

Byggnadsinspektör besökte Namn borttaget 2017-08-30 vid hans 

namn borttaget och fastighetsbeteckning borttagen. Vid besöket 

informerades, att det redan uppförda namn borttaget, som det sökts 

bygglov för inte var okej då det stred mot gällande detaljplan. Vädjade 

till Namn borttaget att plocka ned, annars kommer ärendet att tas upp i 

Nämnden för Myndighetsutövning för avslag.  

Beredning 

Förutsättningar för bygglov 

30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, 

om  

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser  

a) överensstämmer med detaljplanen, eller  
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b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en 

tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser 

eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra 

meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),  

 

Den tänkta åtgärden strider mot gällande detaljplan.  

Några godtagna avvikelser från detaljplanen i tidigare 

bygglovsprövningar finns inte. 

Namn borttaget har endast nyttjanderättsavtal för uppställning av 

Namn borttaget på fastigheten fastighetsbeteckning borttagen. 

 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att avslå ansökan om 

nybyggnad av namn borttaget på fastigheten  enligt 9 kap. 30 § PBL, 

då åtgärden bedöms strida mot gällande detaljplan.  

En avgift på 800:- för avslag på bygglovsansökan kommer tas ut  

(enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-15 § 87).  

Avgiften faktureras sparat. 

 

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. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget  
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NMY § 31 Dnr 2017/388. NMY 

REVIDERING AV REGLEMENTET FÖR NÄMNDEN FÖR 
MYNDIGHETS-UTÖVNING MED ANLEDNING AV NY LAG 
OM ELEKTRONISKA 
CIGARETTER OCH PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE 

Beslutsunderlag 

Reviderat förslag till reglemente 

Nu gällande reglemente, antagen KF § 120/2014 

Redogörelse 

Nu gällande reglemente för Nämnden för Myndighetsutövning, 

antaget av KF § 120/2014, behöver revideras. Ny lagstiftning har  

tillkommit, Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare). 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att föreslå kommun- 

fullmäktige att revidera reglementet för Nämnden för 

Myndighetsutövning 6 § med tillägg av punkt 10 ärenden enligt Lag 

(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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NMY § 32 Dnr 2017/391. NMY 

KOMPLETTERING AV 10 KAP MILJÖBALKEN VID 
ÖVERTAGEN TILLSYN FRÅN LÄNSSTYRELSEN 

Beslutsunderlag 

Beslut Överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken, ärende nr 504-

7042-07, 2007-10-18 

Lista på nu gällande övertagna verksamheter 

Redogörelse 

Enligt beslut 2007-10-18 med ärende nr 504-7042-07 har Alvesta 

kommun övertagit tillsynen för ett antal verksamheter som är 

tillståndspliktiga enligt miljöbalken från länsstyrelsen. 

Verksamheterna finns uppräknade i beslutsunderlag, nu gällande 

övertagana verksamheter. Dåvarande beslut behöver utökas och 

formaliseras att även innefatta tillsyn enligt 10 kap miljöbalken 

(1998:808) på redan övertagna verksamheter och eventuellt nya i 

framtiden.  

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att ansöka hos Länsstyrelsen Kronoberg om en 

utökning och formalisering av Länsstyrelsen beslut med ärende nr 

504-7042-07 att även innefatta tillsyn enligt 10 kap miljöbalken 

(1998:808), för redan övertagna verksamheter och eventuella nya 

verksamheter i framtiden. 

 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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NMY § 33 Dnr 2017/389. NMY 

VERKSAMHETSPLAN 2018 MED INTERNBUDGET 2018 
OCH PLAN 2019-2020 FÖR NÄMNDEN FÖR 
MYNDIGHETSUTÖVNING 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2018 med internbudget 2018 och plan 2019-2020,  

Redogörelse 

2016-09-27 fastställde Kommunfullmäktige vision, fokusområden, 

resultatmål och resultatindikatorer för verksamheten. 

Kommunfullmäktige fastställde Mål och Budget 2018 med plan 2019-

2020, 

 2017-06-19. 

Varje nämnd ansvarar inom sitt område för att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som fullmäktige 

bestämt samt de lagar, författningar, allmänna råd etc. som staten 

beslutat. Nämnden ska utifrån kommunfullmäktiges resultatmål, 

fastställa egna nämndsmål och resultatindikatorer. 

Nettokostnaden för NMY får inte överstiga 174 tkr 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att fastställa 

verksamhetsplan 2018 med internbudget 2018 och plan för 2019-

2020.  

Nettokostnaden för NMY får inte överstiga 174 tkr. 

 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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NMY § 34 Dnr 2017/390. NMY 

FASTSTÄLLELSE INTERNKONTROLLPLAN 2018 FÖR 
NÄMNDEN FÖR  
MYNDIGHETSUTÖVNING 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 

Redogörelse 

Gällande reglemente för intern kontroll beslutades av KF i juni 2008 

(KF § 71/2008). Det syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 

upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Av reglementet 

framgår bland annat ansvarsfördelningen och organisation av intern 

kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 

att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har dock det yttersta 

ansvaret för den interna kontrollen inom respektiver 

verksamhetsområde. 

Nämnden ska varje år i samband med fastställande av internbudget 

anta en särskild plan för den interna kontrollen och resultatet av 

genomförd intern kontroll ska rapporteras till nämnden i den 

omfattning som fastställs i planen. I samband med årsredovisningens 

upprättande är nämnden skyldig att till kommunstyrelsen rapportera 

fel/brister som konstaterats vid uppföljningen av kontrollplanen. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att godkänna förslag till 

internkontrollplan för 2018. 

Protokollet ska skickas till 

Carola Gunnarsson 
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NMY § 35 Dnr 2017/394. NMY 

ALVESTA KOMMUNS MILJÖ PRIS 

Redogörelse 

Miljöpriset kan tilldelas enskilda personer, organisationer, föreningar, 

entreprenörer verksamma inom Alvesta Kommun. 

Priset/utmärkelsen består av en plakett (ett diplom) och ett 

stimulansbidrag på 5 000: -. Priset tilldelas för ett gott miljöarbete. 

Minst ett av följande kriterier måste vara uppfyllt: 

• Om det utförda arbetet kan påvisa miljövinst 

• Om det utförda arbetet är framåtsyftande och utvecklingsbart med 

miljön i fokus 

• Om det utförda arbetet sporrar andra att bli mer miljöframsynta 

• Nytänkande innovativt miljöinspirerat 

• Personligt engagemang och intresse med miljön i fokus 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att:  

Priset överlämnas på kommunfullmäktige i december 2017. 

 

 

 

Protokollet ska skickas till 

Carola Gunnarsson 
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NMY § 36 Dnr 2017/12. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2017-08-28 -2017-10-09. 
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NMY § 37 Dnr 2017/19 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 

Följande ärenden informeras/diskuteras.  

Studiebesök på ”maden vid Svansjön” 

Detaljplan del av Lekaryd, information. Ordförande delegation   

Detaljplan för granskning, för kännedom och information 

Alvex Recykling i Gottåsa inbjuder till öppet hus torsdag  
19 oktober kl 17,00 

Ekonomin, månadsrapport per 2017-09-30 

Aktuell sjukfrånvarostatistik 

Enhetschefen Carola Gunnarsson informerade om verksamheten 
på Bygg & Miljö. 

 Kvartalsredovisning utifrån verksamhetsplan för 2017, enligt intern 
kontrollplanen 

 

 

 


