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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2018-06-11 kl. 13.30 -16.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 24-26,28-33 

 
 
Beslutande 

 

 

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. 

Monica Pihl (C)  

 

 

 

 Anita Thörn von Rosen (MP)  

John-Erik Pettersson (M) vice ordf. 

 

 Solveig Nilsson (AA)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson § 24-26,29-33 

Ida Davidsson § 24-26, 33 

Rebecca Winberg § 33 

Jonny Sällin § 28 

Mari-Louise Nilsson § 29 

Sara Gustavsson  
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Justering tid och plats Alvesta 2018-06-15  

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Lisbeth Holmqvist (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Solveig Nilsson (AA) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum 2018-06-11 

Anslaget under tiden 2018-06-18 - 2018-07-09   

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 24 Dnr 2018/254. NFS 

Förslag på tillägg till Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp 
av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor, 
antagna av nämnden för myndighetsutövning 2009-01-19 
§3 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar 

oljor, antagna av nämnden för myndighetsutövning 2009-01-19 §3 

Redogörelse 

I kommunens riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter 

som hanterar oljor anges vilka verksamheter som ska ha rening av 

avloppsvatten genom oljeavskiljare. Riktlinjen saknar definition av 

vissa begrepp som förtydligas i ett tillägg. 

Beredning 

I tillägget förtydligas vad begreppet ”större parkering” innebär samt 

när det är aktuellt med oljeavskiljare för verkstäder och garage. 

Uppgiften om parkeringsytor och antal parkeringsplatser är tagen 

utifrån vedertagen praxis från andra kommuner i landet. 

Beslut 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att följande verksamheter 

ska ha en oljeavskiljare, eller annan jämförbar rening: 

• Tankplats 

• Verkstäder med golvbrunn som kopplas till kommunalt spillvatten/dagvatten 

• Fordonstvättar 

• Spolplatta där fordon tvättas 

• Garage med golvbrunn som kopplas till kommunalt spillvatten/dagvatten 

• Parkeringshus 

• Parkeringsytor med minst 1000 m
2 

och/eller 50 st. parkeringsplatser 

• Olje- och kemikaliedepåer 

• Skrotningsanläggningar 

Information om överklagan 

Se bilaga. 

Protokollet ska skickas till 

Ida Davidsson 
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Du kan överklaga beslutet 

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligen överklaga beslutet hos 

Länsstyrelsen i Kronobergs län. Observera att du ska skicka eller lämna 

in ditt överklagande till FSP Bygg & Miljö, Alvesta kommun, 342 80 

Alvesta. Nämnden för myndighetsutövning prövar då om överklagandet 

har kommit in i rätt tid innan det skickas vidare till Länsstyrelsen i 

Kronobergs län. Nämnden för myndighetsutövning kan även välja att 

ändra beslutet. 

Tiden för överklagande 

Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för 

myndighetsutövning inom tre veckor från den dag du fick del av 

beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 

överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 

synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som 

beslutar om tiden kan förlängas eller inte. 

Ditt överklagande ska innehålla 

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 

 hur du vill att beslutet ska ändras 

 varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt 

 överklagandet ska vara undertecknat  

Skriv också följande uppgifter: 

 ditt namn och din adress  

 telefonnummer där du kan nås 

 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig 

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du 

skicka med kopior på dessa.  

Ombud 

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så 

fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från 

dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer. 

Ytterligare upplysningar 

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Alvesta 

kommun, telefonnummer 0472-150 00. Fråga efter ärendets handläggare. 
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NMY § 25 Dnr NMY 2017-000463  

BESLUT OM FÖRELÄGGANDE MED VITE ATT VIDTA 
ÅTGÄRDER 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Verksamhetsutövare 

Namnborttaget 

Beslutsunderlag 

Klagomål, 2017-03-09 

Klagomål, 2017-05-02 

Inspektion, 2017-09-21 

Meddelande, 2017-09-22 

Klagomål, 2017-11-03 

Klagomål, 2018-02-05 

Inspektion, 2018-03-07 

Beslut om föreläggande, 2018-03-08 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning fick 2017-03-09 in ett klagomål på 

fastigheten. Klagomålet gällde uppställning av flera bilar, upplag av 

massor med olika innehåll samt högar med avfall av olika sorter. 

Bilder på fastigheten bifogades klagomålet. Bilderna visade sex 

uppställda bilar samt upplag av plåt, plast och skrot. Fastighetens 

översta vegetationsskikt hade dessutom tagits bort och upplag av 

massor med sten inblandat med betong låg på flera platser på 

fastigheten.  

Ytterligare klagomål inkom 2017-05-02. Då stod det tre bilar på 

fastigheten och ytterligare förvaring av avfall såsom plast och lysrör. 

Allt avfall förvarades direkt på mark utomhus. Inga byggnader finns 

på fastigheten.  

Vid inspektion på plats 2017-09-21 konstaterades att det stod 10 bilar 

utspritt uppställda över hela fastigheten. Skicket på bilarna varierade, 

några var i körbart skick medan andra inte var det. Nämnden 

kontrollerade bilarna  som alla var avställda med körförbud. Bilarna 

ägdes av Namn borttaget som sedan 2016-09-01 har en registrerad 

firma med försäljning av bilar. Utöver bilar fanns olika typer av avfall 
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förvarade direkt på mark. En avkapad cistern användes som förvaring 

för en blandning av material såsom plaströr, plastdunkar, träplankor 

samt elektronik. Ett dike har dessutom grävts i nordöstlig riktning rakt 

igenom fastigheten och leds till den dagvattenbrunn som finns intill 

Namn borttaget. 

Nämnden skickade 2017-10-13 ett meddelade till Namn borttaget  

med begäran om att inkomma med uppgifter om vilken typ av 

verksamhet som bedrivs på fastigheten, samt vilka åtgärder som 

kommer att vidtas för att säkerställa att miljöbalkens krav gällande 

hantering och förvaring av avfall och uppställning av bilar följs. Inget 

svar har inkommit till nämnden. 

Ytterligare klagomål inkom 2017-11-03 och 2018-02-05 med bilder. 

Ytterligare avfall har tillkommit, såsom tegelpannor och vitvaror. Ett 

par bilar har stått uppställda en längre tid, men överlag tillkommer och 

försvinner det bilar kontinuerligt.  

Nämnden besökte fastigheten igen 2018-03-07. Inga större 

förändringar hade skett. Flera bilar som stått uppställda en längre tid 

fanns kvar tillsammans med högar av olika sorters avfall. Ett 

föreläggande om att vidta åtgärder skrevs då 2018-03-08.  

Uppföljande inspektion gjordes 2018-04-11. Flera bilar hade förvunnit 

och några hade tillkommit, men i övrigt hade inga förändringar skett 

på fastigheten. Bilder tagna vid inspektionstillfället bifogas. 

Beredning 

Nedskräpning utomhus på plats som allmänheten har tillträde till eller 

insyn i är förbjudet. Dessutom strider hanteringen av avfallet mot 

bland annat avfallsföreskrifterna och att avfall ska hanteras på ett 

miljömässigt godtagbart sätt.  

Att översta vegetationsskiktet är borttaget samt att dikning har 

vidtagits på fastigheten har gjort att risk för läckage ut till omgivande 

mark och vatten har ökat. 

Nämnden bedömer inte att uppställning av bilar samt hantering av 

avfall sker på ett miljömässigt godtagbart sätt. Fastigheten är väldigt 

sank, och utan översta vegetationsskiktet samt med ett dike genom 

fastigheten är det i nuläget inte en lämplig plats för uppställning av 

bilar eller förvaring av avfall. Nämnden anser därför att Namn 

borttaget ska inkomma med förslag på åtgärder så att gällande 

miljölagstiftning uppfylls. 
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Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar förelägga Namn borttaget,  att vidta 

nedanstående åtgärder: 

 Inkomma med en redogörelse över vilken typ av verksamhet som bedrivs på 

fastigheten (5000 kr i vite). 

  Inkomma med en redogörelse över hur uppställning av bilar ska ske för att 

förebygga risk för läckage till omgivande mark och vatten (5000 kr i vite). 

 Det avfall som förvaras på fastigheten ska omhändertas och lämnas till 

godkänd mottagare, kvitto på detta ska kunna uppvisas. Transport ska ske av 

transportör med tillstånd att transportera avfallet, eller i egen regi om 

anmälan/tillstånd från länsstyrelsen för transporten kan uppvisas (5000 kr i 

vite). 

 Material eller avfall som uppkommer i verksamheten ska hanteras så att 

läckage till omgivande mark eller vatten förebyggs. Farligt avfall ska förvaras 

på tät, hårdgjord yta samt skyddad mot nederbörd (10000 kr i vite). 

Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9, 15 och 19 §§ samt med 

hänvisning till miljöbalkens hänsynsregler och Avfallsförordningen.  

Åtgärderna bör vidtas snarast dock senast fyra veckor efter att 

beslutet har vunnit laga kraft. Vitet kan dömas ut om åtgärder 

inte har vidtagits inom denna tid. 

Information om överklagan 

Se bilaga. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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Du kan överklaga beslutet 

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligen överklaga beslutet hos 

Länsstyrelsen i Kronobergs län. Observera att du ska skicka eller lämna 

in ditt överklagande till FSP Bygg & Miljö, Alvesta kommun, 342 80 

Alvesta. Nämnden för myndighetsutövning prövar då om överklagandet 

har kommit in i rätt tid innan det skickas vidare till Länsstyrelsen i 

Kronobergs län. Nämnden för myndighetsutövning kan även välja att 

ändra beslutet. 

Tiden för överklagande 

Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för 

myndighetsutövning inom tre veckor från den dag du fick del av 

beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 

överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 

synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som 

beslutar om tiden kan förlängas eller inte. 

Ditt överklagande ska innehålla 

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 

 hur du vill att beslutet ska ändras 

 varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt 

 överklagandet ska vara undertecknat  

Skriv också följande uppgifter: 

 ditt namn och din adress  

 telefonnummer där du kan nås 

 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig 

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du 

skicka med kopior på dessa.  

Ombud 

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så 

fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från 

dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer. 

Ytterligare upplysningar 

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Alvesta 

kommun, telefonnummer 0472-150 00. Fråga efter ärendets handläggare. 
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NMY § 26 Dnr 2018-000012 

FÖRELÄGGANDE MED VITE OM ATT INKOMMA MED 
SKRIFTLIGT KONTROLLPROGRAM FÖR VERKSAMHETEN 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Verksamhetsutövare 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Meddelande, 2018-01-04 

Möte, 2018-01-23 

Meddelande, 2018-01-23 

Meddelande, 2018-04-04 

Redogörelse 

Namn borttaget är en anmälningspliktig verksamhet enligt 

miljöbalken och ska då upprätta och arbeta efter ett dokumenterat 

kontrollprogram för verksamheten.  

FSP Bygg & Miljö besökte verksamheten 2018-01-23 för att 

tillsammans med bolaget gå igenom vad kontrollprogrammet bör 

innehålla. Detta anges i Förordning (1998:901) om 

verksamhetsutövares egenkontroll. Då verksamheten är lokaliserad 

inom vattenskyddsområde bör det även finnas beskrivet i 

kontrollprogrammet hur verksamheten arbetar för att uppfylla 

gällande vattenskyddsföreskrifter. Under mötet bestämdes uppföljning 

av arbetet med kontrollprogrammet till 2018-04-01. 

Då ingen kontakt eller inget kontrollprogram inkom till FSP Bygg & 

Miljö under överrenskommen tid skickades 2018-04-15 en påminnelse 

till bolaget. 

I dialog med verksamhetsutövaren 2018-05-15 angav 

verksamhetsutövaren att kontrollprogrammet skulle inkomma under 

dagen. Inget kontrollprogram har ännu inkommit till FSP Bygg & 

Miljö.  

Beredning 

Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och 

kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga 

olägenheter för människors hälsa eller miljö.  
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I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs 

med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Detta är ett 

generellt krav som omfattar alla verksamheter. För tillstånds- eller 

anmälningspliktiga verksamheter gäller därutöver kraven i 

egenkontrollförordningen, som bland annat innehåller krav på 

skriftligt kontrollprogram. 

Egenkontroll är ett förebyggande arbete för att planera och ha kontroll 

över verksamheten och minska påverkan på miljön. Egenkontrollen 

innehåller fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och 

förbättra egenkontrollen kontinuerligt. 

Nämnden bedömer att då kontrollprogram för verksamheten saknas 

uppfylls inte miljöbalkens krav på egenkontroll. Att verksamheten 

arbetar aktivt med egenkontroll är extra viktigt då verksamheten är 

lokaliserad inom Moheda vattenskyddsområde.  

Nedan anges vad som minst ska ingå i ett skriftligt kontrollprogram 

enligt Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901): 

1. Organisatoriskt ansvar (4§) 

För varje verksamhet ska det finnas en fastställd och 

dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de 

frågor som gäller för verksamheten enligt  

1. miljöbalken,  

2. föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken samt  

3. domar och beslut rörande verksamhetes bedrivande och kontroll 

meddelande med stöd av de författningar som avses i 1 och 2. 
 

2. Rutiner för egenkontroll (5§) 

Verksamhetsutövarens ska ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning med 

mera för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för 

människors hälsa och miljön.  

Det som föreskrivs i första stycket ska dokumenteras. 
 

3. Driftstörning och riskbedömning (6§) 

Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna 

med verksamheten från miljö- och hälsosynpunkt. Resultatet av undersökningarna ska 

dokumenteras.  

Inträffar i verksamheten en driftstörning eller liknande händelse som kan leda till 

olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska verksamhetsutövaren omgående 

underrätta tillsynsmyndigheten om detta.  
 

4. Förteckning över kemiska produkter (7§) 

Verksamhetsutövaren ska förteckna de kemiska produkter samt 

biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som 

kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Förteckningen 

ska uppta följande uppgifter om produkterna eller organismerna: 
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1. Produktens eller organismens namn, 

2. Omfattning och användning av produkten eller 

organismen, 

3. Information om produktens eller organismens hälso- och 

miljöskadlighet, samt 

4. Produktens eller organismens klassificering med avseende 

på hälso- och miljöfarlighet. 

Utöver vad som minst ska ingå i kontrollprogrammet enligt 

egenkontrollförordningen ska det också anges hur bolaget arbetar för 

att uppfylla gällande vattenskyddsföreskrifter för vattenskyddsområde. 

Bolaget har inte visat för tillsynsmyndigheten att arbete med att ta 

fram ett kontrollprogram har påbörjats. Tillsynsmyndigheten får, 

enligt 26 kap 9 § miljöbalken, inte tillgripa mer ingripande åtgärder 

vid tillsyn än nödvändigt. I tidigare ärenden med bolaget har det 

krävts föreläggande med vite innan begärda åtgärder har vidtagits. Då 

bolaget, nu i ett nytt ärende, ännu en gång inte har åtgärdat nämndens 

synpunkter anser nämnden att ett föreläggande med vite i ett tidigt 

skede är motiverat.  

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att förelägga Namn 

borttaget att: 

 Upprätta ett skriftligt kontrollprogram för verksamheten.  

Kontrollprogrammet ska minst innehålla de uppgifter som anges i Förordning 

(1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll (se beredning ovan) samt en 

beskrivning för hur verksamheten arbetar för att uppfylla vattenskyddsföreskrifter 

för vattenskyddsområde 

Beslutet förenas med 20 000 kronor i vite.  

Kontrollprogrammet ska vara nämnden tillhanda snarast dock senast 

tre veckor efter att beslutet har vunnit laga kraft. Vitet kan dömas ut 

om åtgärder inte har vidtagits inom denna tid. 

Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9, 14, 19, 21 §§ miljöbalken 

samt med hänvisning till 2 kap. miljöbalken och 

vattenskyddsföreskrifter 07FN 1988:5. 

Jäv 

Monika Pihl (C) deltog ej på överläggningen och ej i beslutet. 

Information om överklagan 

Se bilaga. 
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Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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Du kan överklaga beslutet 

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligen överklaga beslutet hos 

Länsstyrelsen i Kronobergs län. Observera att du ska skicka eller lämna 

in ditt överklagande till FSP Bygg & Miljö, Alvesta kommun, 342 80 

Alvesta. Nämnden för myndighetsutövning prövar då om överklagandet 

har kommit in i rätt tid innan det skickas vidare till Länsstyrelsen i 

Kronobergs län. Nämnden för myndighetsutövning kan även välja att 

ändra beslutet. 

Tiden för överklagande 

Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för 

myndighetsutövning inom tre veckor från den dag du fick del av 

beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 

överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 

synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som 

beslutar om tiden kan förlängas eller inte. 

Ditt överklagande ska innehålla 

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 

 hur du vill att beslutet ska ändras 

 varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt 

 överklagandet ska vara undertecknat  

Skriv också följande uppgifter: 

 ditt namn och din adress  

 telefonnummer där du kan nås 

 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig 

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du 

skicka med kopior på dessa.  

Ombud 

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så 

fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från 

dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer. 

Ytterligare upplysningar 

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Alvesta 

kommun, telefonnummer 0472-150 00. Fråga efter ärendets handläggare. 
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NMY § 28 Dnr NMY 2018/149. 

TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2018-04-13 

Planritning, 2018-04-17 

Fasadritning, 2018-04-17 

Utdrag från Lantmäteriets kartdatabas daterat 2018-04-17 

Yttrande från Älmhults kommun, 2018-05-29 

Redogörelse 

Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten . 

Tillbyggnaden sker utanför planlagt område. Bedömningen är 

samtidigt att tillbyggnaden inte kan anses som liten och är därför 

bygglovspliktig. 

Tillbyggnaden sker mer än 4,5 meter från fastighetsgräns och ingen 

granne anses berörd. 

Befintlig strandskyddsdispens finns med beslutnummer NFS §42 2016 

Beredning 

Lagstöd 

Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) 

2 kap. Allmänna och enskilda intressen 

5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 

enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till 

mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 

1. människors hälsa och säkerhet, 

2. jord, berg- och vattenförhållandena, 

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 

avfallshantering, elektronisk 

kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-06-11 15(22) 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 

bullerstörningar, och 

5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av 

energi ska 

lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

energiförsörjningen och energi hushållningen. 

9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m. 

Bygglov 

2 § Det krävs bygglov för 

1. nybyggnad, 

2. tillbyggnad, och 

3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär 

att 

a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett 

väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts 

för eller enligt senast beviljade bygglov har 

anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, 

b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon 

ytterligare lokal för handel, 

hantverk eller industri, eller 

c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial 

eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 

 

Första stycket 3 e gäller bara om byggnaden ligger i ett område som 

omfattas av en detaljplan. 

Förutsättningar för bygglov 

31 a § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 

detaljplan, om åtgärden 

1. innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 

§ första stycket 3 c eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras 

med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad, 

2. inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 

§ första stycket 3 eller 5 c, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 

tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-
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11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 

prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att bygglov beviljas enligt 

9 kap. 31 a § plan- och bygglagen (2010:900).  

En bygglovsavgift kommer att tas ut, i enlighet med taxa fastställd av 

Kommunfullmäktige (KF) 2011-06-15 § 87. Avgiften faktureras 

separat. 

 

Information om överklagan 

Se bilaga. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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Du kan överklaga beslutet 

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligen överklaga beslutet hos 

Länsstyrelsen i Kronobergs län. Observera att du ska skicka eller lämna 

in ditt överklagande till FSP Bygg & Miljö, Alvesta kommun, 342 80 

Alvesta. Nämnden för myndighetsutövning prövar då om överklagandet 

har kommit in i rätt tid innan det skickas vidare till Länsstyrelsen i 

Kronobergs län. Nämnden för myndighetsutövning kan även välja att 

ändra beslutet. 

Tiden för överklagande 

Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för 

myndighetsutövning inom tre veckor från den dag du fick del av 

beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 

överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 

synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som 

beslutar om tiden kan förlängas eller inte. 

Ditt överklagande ska innehålla 

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 

 hur du vill att beslutet ska ändras 

 varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt 

 överklagandet ska vara undertecknat  

Skriv också följande uppgifter: 

 ditt namn och din adress  

 telefonnummer där du kan nås 

 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig 

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du 

skicka med kopior på dessa.  

Ombud 

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så 

fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från 

dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer. 

Ytterligare upplysningar 

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Alvesta 

kommun, telefonnummer 0472-150 00. Fråga efter ärendets handläggare. 
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NMY § 29 Dnr 2018-000721/ NMY 

NEDSÄTTANDE AV ÅRLIG AVGIFT-LIVSMEDEL 

Beslutsunderlag 

§18 i livsmedelstaxan; 

 

Muntlig begäran om nedsättande av avgift av verksamhetsutövaren. 

Redogörelse 

Namn borttaget ringde in 2018-05-31 och berättade att han fått en 

faktura för livsmedelskontrollen. Han har sålt verksamheten och den 

nya ägaren tar över den 1/6 2018. Marie-Louise Nilsson påpekade att 

vi måste ha in en registrering på den nya ägaren senast den 1 på 

morgonen. Skickade blanketter på e-post. Under samtalet sa Namn 

borttaget att han undrade om vi kunde sänka avgiften med hälften. 

Han har en årlig avgift för 4 timmars kontroll, vilket är normalt. Vi 

fick in registreringen på kvällen samma dag. 

Vi har inte gjort någon kontroll än i år. Förra året gjorde vi revision 

som tog mer än det årets kontrolltid. Så om vi efterskänker två timmar 

får vi ändå betalt för den tid vi använt. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning föreslås besluta att den årliga 

avgiften för Namn borttaget, får en nedsättning av avgiften med 50 % 

för 2018. 

Protokollet ska skickas till 

Bygg & Miljö 
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NMY § 30 Dnr 2018/27. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2018-04-09 -2018-06-04. 
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NMY § 31  Dnr 2018/96. NMY 

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER APRIL OCH MAJ 2018 

Beslutsunderlag 

1. Förenklad ekonomisk månadsrapport per april och maj 2018 

 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att godkänna  
ekonomisk månadsrapport per den 30 april 2018 och 31 maj 2018. 
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NMY § 32  Dnr 2018/221. NMY 

Val av dataskyddsombud 

Redogörelse 

Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) träder 

i kraft inom EU:s samtliga medlemsländer den 25 maj 208. Genom att nya regler 

träder i kraft upphör nuvarande personuppgiftslag (PuL). Syftet med den nya 

förordningen är att skydda fysiska personers integritet vid behandling av 

personuppgifter samt att det ska vara fritt flöde av personuppgifter inom EU. 

Inom kommunen är varje myndighet (styrelse eller nämnd) personuppgifts-

ansvarig. Därför ska varje styrelse och nämnd utse ett dataskyddsombud för sin 

myndighet. I samband med att dataskyddsförordningen träder i kraft behöver 

dataskyddsombudet vara utsett och anmält till Datainspektionen. 

Ett dataskyddsombud ska informera och ge råd och stöd till de personuppgifts-

ansvariga och till de anställda som hanterar personuppgifter om deras skyldigheter 

enligt dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser. Vidare ska 

dataskyddsombud övervaka efterlevnaden, hjälpa till att ta fram riktlinjer och 

policies på området, samarbeta med tillsynsmyndigheten Datainspektionen och 

vara kontaktperson till de som är registrerade. Uppgifterna som dataskyddsombud 

kan utföras av en eller flera personer i grupp. 

Alvesta kommun har tecknat ett avtal med Kommunalförbundet Sydarkivera för 

tjänsten som dataskyddsombud. Ett team inom Sydarkivera med olika 

kompetenser utgör tillsammans funktionen dataskyddsombud. Varje 

personuppgiftsansvarig behöver dock bygga upp en lokalt anpassad organisation 

som gör till exempel inventeringar och förteckningar samt sköter det löpande 

arbetet kring personuppgiftshantering enligt avtalet. 

Förslag till beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att: 

Utse Therese Jigsved på kommunalförbundet Sydarkivera utses som 

dataskyddsombud från den 15 augusti 2018. 

Protokollet ska skickas till 

Susanne Frank 

Sydarkivera 
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NMY § 33  Dnr 2018/47 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 

Följande ärenden informeras/diskuteras.     

 GDPR 

 Nedskräpningsärende 

 Status på händelse på Alwex Recykling AB  

 Status uppdatering Alvesta Biogas  

 Tillståndsprövning 

 Ev förändring av handläggning när det gäller tobak och läkemedel  

 Aktuell sjukfrånvarostatistik 

Enhetschefen Carola Gunnarsson informerade om verksamheten 
och personalfrågor på Bygg & Miljö. 

 

 

 

 


