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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2018-12-03 kl. 13.00 -15.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 50-60 

 
 
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 § 50-60 

Sofia Gustafsson § 50,51 

Jonny Sällin § 57,58 

Göran Bergstrand § 59 

Emma Rosblad § 60 

Eivor Oskarsson § 60 

Sara Gustavsson § 60 
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Justering tid och plats Alvesta 2018-12-03  

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Lisbeth Holmqvist (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Monica Phil (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum 2018-12-03 

Anslaget under tiden 2018-12-04 - 2018-12-25   

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande  
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NMY § 50 Dnr 2018/484.NMY 

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS 

Plats 

Sundet 1:2 (Torne samhälle), Torsås 9:24 (vid Torne Gård), Sundet 

1:86 (Torne Camping)  

Sökande 

Alvesta Kommun, FSP Teknik: Malena Valtersson 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2018-10-16 

Platsbesök, 2018-11-06 

Redogörelse 

En ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av 

överföringsledning för vatten och avlopp inklusive pumpstationer 

mellan samhällena Torne och Grimslöv har inkommit. Av ansökan 

med tillhörande karta framgår att sökanden vill anlägga en 

överföringsledning för vatten och avlopp på totalt ca 7 km. På denna 

sträcka ska 3 pumpstationer anläggas varav 2 av dessa kommer ligga 

inom strandskyddat område; vid Torne befintliga avloppsreningsverk 

samt vid Torne Gård. Ledningsdragningen kommer att vara inom 

strandskyddsområde i höjd med Torne Camping. Utöver detta 

kommer arbetena att utföras utanför strandskyddat område. 

FSP Bygg & Miljö besökte platsen 2018-11-06.  

Platserna där åtgärderna är planerade ligger dels vid sjön Åsnen och 

dels vid ett vattendrag som i VISS (Vatteninformationssystem 

Sverige) är en vattenförekomst som kallas Bäck från Vasen. Aktuella 

vattendrag har strandskydd på 200 (Åsnen) respektive 100 (bäcken) 

meter. 

Platserna där åtgärderna är planerade är belägna inom ett område som 

omfattas av bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 och 16 §§ 

miljöbalken. Enligt 18 § miljöbalken får dispens från bestämmelserna 

lämnas om det finns särskilda skäl. 

I ansökan anges det särskilda skälet att området behöver tas i anspråk 

för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området. 

Området ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 

miljöbalken 4 kap 2 §. Området ligger inom riksintresse för naturvård, 

kulturvärden eller friluftslivet enligt miljöbalken 3 kap 6 §. 
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Området ingår i Naturvårdsprogrammet klass 1 (särskilt stora 

naturvärden) på grund av landskapet, biologin och friluftslivet. 

Beredning 

Nämnden bedömer att särskilda skäl att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna föreligger i detta fall då området 

behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. 

Torne avloppsreningsverk fungerar periodvis mindre bra och belastar 

sjön Åsnen med utsläpp av det behandlade avloppsvattnet. En 

avveckling av Torne avloppsreningsverk och en överföring till 

Grimslöv och slutligen Vislanda avloppsreningsverk kommer att bidra 

till utsläpp av bättre renat avloppsvatten.  

Pumpstationerna kommer att ta mark i anspråk som tidigare varit 

allmänt tillgänglig. Detta bedöms dock vara försumbart. Där 

ledningarna dras kommer marken att i största möjliga mån återställas. 

Allmänhetens tillträde förblir näst intill oförändrat jämfört med idag, 

med undantag av den yta som pumpstationerna kommer att ta i 

anspråk. Påverkan på växt- och djurliv bedöms bli acceptabel.  

Dispensen får dock inte leda till att den privata zonen utvidgas eller att 

påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt. 

Fri passage finns idag och så kommer det att fortsätta vara. 

Beslut 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att ge sökanden dispens 

från bestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken, i enlighet med 

inkomna handlingar.  

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2017-12-19 § 136 och 

2015-11-24 § 156 tas en timavgift ut för handläggningen av ärendet. 

Då handläggningen har tagit 4 timmar kommer en avgift på 3524 kr 

att tas ut. Denna avgift kommer på separat faktura senare. 

Information 

För strandskyddsdispens inom skyddade områden (Torne bokskogs 

Naturreservat) svarar Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att 

överklaga. Du uppmanas att avvakta utgången av tiden för 

överklagande innan åtgärden vidtas. Tiden 3 veckor räknas från den 

dag då ärendet inkommer till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar 

dig resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när 

ett sådant besked erhållits, om det inte ändrar beslutet.  
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Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år 

eller inte har avslutats inom 5 år efter beslutsdatum. 

Överklagan 

Den som vill överklaga nämndens beslut ska göra det skriftligt till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, inom tre veckor från den dag då 

klaganden fått del av beslutet. Hur du överklagar, se bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 

FSP Teknik: Malena Valtersson, malena.valtersson@alvesta.se  

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Naturvårdsfunktionen, 351 86 Växjö 

 

Kopia till: 

Namn borttaget 

mailto:malena.valtersson@alvesta.se
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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 § 51 Dnr 2018/521.  NMY 

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS 

Plats 

Alvesta 15:1, Västermaden/Svansjön 

Sökande 

Alvesta Kommun, FSP: Bertil Sandberg 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2018-11-14 

Platsbesök, 2018-11-20 

Redogörelse 

En ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av 

våtmark/damm på fastigheten Alvesta 15:1 har inkommit. Av ansökan 

med tillhörande karta framgår att sökanden vill restaurera befintlig 

våtmark ”Svansjön” vid Västermaden, samt anlägga en ny 

multifunktionell våtmark i anslutning till den befintliga våtmarken vid 

Västermaden.  

Den multifunktionella våtmarken är tänkt att skapa flödesutjämning, 

främja den biologiska mångfalden, bidra till tätortsnära rekreation 

samt minska belastningen till sjön Salen och Mörrumsåns 

vattensystem. 

Detta kommer att göras genom dämning, upprensning av vegetation, 

borttagande av sediment och schaktning. Åtgärden är planerad att 

göras under period med låga flöden eller när marken är frusen, samt 

när det inte är häckningstid för fåglar. 

Efter åtgärden är området tänkt att göras tillgängligt med gångstråk 

och fågeltorn. 

Platsen där åtgärden är planerad ligger vid Svansjön samt vid Tvärån. 

Aktuella vattendrag har ett strandskydd på 100 meter. 

FSP Bygg & Miljö besökte platsen 2018-11-20.  

Platsen där åtgärden är planerad är belägen inom ett område som 

omfattas av bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 och 16 §§ 

miljöbalken. Enligt 18 § miljöbalken får dispens från bestämmelserna 

lämnas om det finns särskilda skäl. 

I ansökan anges följande särskilda skäl: 
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 Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 

saknar betydelse för strandskyddets syfte. 

 Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste 

ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför 

området. 

 Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 

utvidgningen kan inte genomföras utanför området. 

 Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat 

mycket angeläget intresse. 

Området ingår i Naturvårdsprogrammet klass 2 (mycket stora 

naturvärden) på grund av geologin, landskapet, biologin och 

friluftslivet. Hela området har stor betydelse för flyttande och 

häckande fåglar. 

Anmälan om vattenverksamhet är inlämnad till Länsstyrelsen i 

Kronobergs län. 

Beredning 

Nämnden bedömer att följande angivna särskilda skäl att medge 

dispens från strandskyddsbestämmelserna föreligger i detta fall: 

 Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 

saknar betydelse för strandskyddets syfte. 

 Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste 

ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför 

området. 

 Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 

utvidgningen kan inte genomföras utanför området. 

Vidare bedömer nämnden att området behövs för att tillgodose ett 

angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

Salen och Mörrumsåns vattensystem är kraftigt belastade med 

näringsämnen. En multifunktionell våtmark likt den planerade leder 

till minskad belastning av näringsämnen likt fosfor och kväve till 

Salen. Detta kommer långsiktigt ge fördelar för samhället i stort, och 

bedöms därför vara ett angeläget allmänt intresse. Åtgärden kommer 

dessutom skapa fler rekreationsmöjligheter för allmänheten. 

Allmänhetens tillträde bedöms blir något bättre jämfört med idag. 

Påverkan på växt- och djurliv under anläggandefasen blir acceptabel i 

förhållande till miljönyttan. Dispensen får dock inte leda till att 

påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt förändras. 
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Beslut 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att ge sökanden dispens 

från bestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken, i enlighet med 

inkomna handlingar.  

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2017-12-19 § 136 och 

2015-11-24 § 156 tas en timavgift ut för handläggningen av ärendet. 

Då handläggningen har tagit 4 timmar kommer en avgift på 3524 kr 

att tas ut. Denna avgift kommer på separat faktura senare. 

Information 

Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att 

överklaga inom 3 veckor. Du uppmanas att avvakta utgången av tiden 

för överklagande innan åtgärden vidtas. Tiden 3 veckor räknas från 

den dag då ärendet inkommer till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 

meddelar dig resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i 

anspråk först när ett sådant besked erhållits, om det inte ändrar 

beslutet.  

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år 

eller inte har avslutats inom 5 år efter beslutsdatum. 

Överklagan 

Den som vill överklaga nämndens beslut ska göra det skriftligt till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, inom tre veckor från den dag då 

klaganden fått del av beslutet. Hur du överklagar, se bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 

FSP: Bertil Sandberg 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Naturvårdsfunktionen, 351 86 Växjö 
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NMY § 52 Dnr 2018/548. NFS 

FASTSTÄLLELSE INTERNKONTROLLPLAN OCH 
ATTESTFÖRTECKNING 2019 FÖR NÄMNDEN FÖR 
MYNDIHGHETSUTÖVNING 

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 reglementer 

framgår bland annat ansvarsfördelningen och organinsation av intern 

kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 

att det finns en god intern kontroll inom respektive 

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 uppföljning av kontrollplanen.  

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar godkänna förslag till 

internkontrollplan och attestförteckning 2019 

 

Protokollet ska skickas till 

Carola Gunnarsson 
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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 § 53 Dnr 2018/549. 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:  

Miljöpriset tillfaller    

 

Motivering 

 

 

 

Protokollet ska skickas till 

Carola Gunnarsson 
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NMY § 54 Dnr 2018/27. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2018-10-22 -2018-11-22. 
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NMY § 55  Dnr 2018/96. NMY 

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER OKTOBER 2018 

Beslutsunderlag 

Förenklad ekonomisk månadsrapport per oktober 2018 

 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att godkänna  
ekonomisk månadsrapport per den 31 oktober 2018. 
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NMY § 56   Dnr 2017/455. NMY 

SAMMANTRÄDESPLAN FÖR NÄMNDEN FÖR 
MYNDIGHETSUTÖVNING 2019 

Handlingar i ärendet 

Förslag till sammanträdesplan för 2019. 

Redogörelse 

Ett förslag till sammanträdesplan för 2019 har tagits fram av 
förvaltningen för Myndighetsutövning.  

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta 
sammanträdesplanen för 2019.  
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NMY § 57 Dnr NMY 2018/406 

TILLBYGGNAD AV GARAGE 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2018-08-16 

Ritningar, 2018-08-16 

Hörande av sakägare, 2018-09-20  

Platsbesök med bilder, 2018-10-17 

Redogörelse 

Ansökan avser tillbyggnad av garage.  

Enligt gällande detaljplan M4 är största byggnadsarea 335 m
2
, är högsta 

byggnadshöjd 4,4 m, ska bostadsbyggnader placeras 4,5 m från gräns, får 

punktprickad mark inte bebyggas med byggnad. 

Föreslagen byggnation medför en total byggnadsarea för fastigheten på ca 240 m², 

placeras 2,8 m i framkant garage samt 2,35 m i bakkant garage från gräns mot gata, 

placeras till större del på punktprickad mark som inte får bebyggas med byggnad, ca 

90 %. 

Berörda grannar och sakägare har beretts möjlighet att komma in med 

synpunkter. Alvesta kommuns trafikkontor är hört i ärendet ur 

trafiksynpunkt men har inga synpunkter. Ägarna till fastigheterna som 

är hörda i ärendet är följande: Fastighetsbeteckningar är borttagna. 

Inga synpunkter har inkommit under tiden för hörande. 

MOTIVERING AV BESLUT  

Föreslagen byggnation avviker från detaljplanen i två hänseenden, ca 

90 % av planerad byggnation placeras på punktprickad mark som inte 

får bebyggas samt placeras närmare gräns en vad som detaljplanen 

tillåter 4,5 m. 

Nämnden finner att föreslagen byggnation strider mot gällande 

detaljplan och att det inte kan betraktas som en liten avvikelse.  
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Beredning 

Lagstöd 
 
Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) 
 

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

Förutsättningar för bygglov 
 
31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som 

avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med 

detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 

  1. avvikelsen är liten, eller 

  2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 

användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 
 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att avslå ansökan. 

En administrativ avgift på 800 kr tas ut (enlighet med taxa fastställd 

av kommunfullmäktige 2011-06-15 § 87). Avgiften faktureras separat. 

Information om överklagan 

Se bilaga. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget.
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Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

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 § 58 Dnr NMY 2018/448 

TILLBYGGNAD, CARPORT 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2018-09-21 

Ritningar, 2018-09-21 

Grannintyg, 2018-09-21  

Redogörelse 

Ansökan avser tillbyggnad, carport ca 21 m
2
.  

Enligt gällande detaljplan A128 är högsta byggnadshöjd 3,5 m, ska 

bostadsbyggnader placeras 4,5 m från gräns, får punktprickad mark inte bebyggas 

med byggnad. 

Föreslagen byggnation placeras ca 3 m från gräns mot gata samt ca 1 m mot gräns till 

fasigheten Champinjonen 1, placeras delvis på prickmark som inte får bebyggas med 

byggnad, ca 50 %. 

Grannintyg har inkommit från fastighetsägaren till fastighetsbeteckning borttagen, i 

grannintyget finns medgivande från fastighetsägaren. 

MOTIVERING AV BESLUT  

Föreslagen byggnation avviker från detaljplanen i två hänseenden, ca 

50 % av planerad byggnation placeras på prickmark som inte får 

bebyggas samt placeras närmare gräns en vad som detaljplanen 

tillåter, 4,5 m. 

Nämnden finner att föreslagen byggnation strider mot gällande 

detaljplan och att det inte kan betraktas en liten avvikelse.  

 

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-12-03 20(27) 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beredning 

Lagstöd 
 
Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) 
 

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

Förutsättningar för bygglov 
 
31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som 

avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med 

detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 

  1. avvikelsen är liten, eller 

  2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 

användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 
 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att avslå ansökan. 

En administrativ avgift på 800 kr tas ut (enlighet med taxa fastställd 

av kommunfullmäktige 2011-06-15 § 87). Avgiften faktureras separat. 

Information om överklagan 

Se bilaga. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget
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Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

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 § 59 Dnr NMY 2018/455. NMY 

TILLBYGGNAD AV INDUSTRI 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2018-09-27 

Ritningar, 2018-09-27 

Teknisk beskrivning Byggnadsdelar 2018-09-27 

Hörande av sakägare, 2018-10-05 

Grannyttrande in 2018-10-18 

Underrättelse, information vad som tillförts ärendet 2018-10-30 

Redogörelse 

Ansökan avser tillbyggnad av industri.  

Enligt gällande detaljplan A 148 är största byggnadsarea 9546 m
2
, är högsta 

byggnadshöjd 8 m, får punktprickad mark inte bebyggas med byggnad. 

Avstånd till tomtgräns är inte reglerat i detaljplan A 148 

Föreslagen byggnation medför en total byggnadsarea för fastigheten på ca 557 m², 

byggnadshöjden är 3,4 m hög och placeras 4 m mot fastighetsgränsen.  

Berörda grannar och sakägare har beretts möjlighet att komma in med 

synpunkter. Ägarna till fastigheterna som är hörda i ärendet är 

följande: Fastighetsbeteckning borttagen samt fastighetsbeteckning 

borttagen. Ägaren till fastigheten fastighetsbeteckning borttagen har 

inga synpunkter, Ägaren till fastigheten fastighetsbeteckning 

borttagen har inkommit in med yttrade som berör yttranderätt, 

taxeringsvärde, planskada och syftet med tillbyggnaden. (Se 

grannyttrande in 2018-10-18 ) 

MOTIVERING AV BESLUT  

Föreslagen byggnation avviker från detaljplanen i hänseende att 

byggnationen hamnar närmare än 4,5 meter mot gräns till fastighet 

fastighetsbeteckning borttagen. Då avståndet till tomtgräns inte är 
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Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

reglerat i detaljplan A 148, så tillämpas byggnadsstadgans 39 § som 

planbestämmelse vad beträffar byggnaders avstånd till tomtgräns.  

Enligt 39 § byggnadsstadgan ska byggnader placeras 4,5 meter från 

tomtgräns. Ägaren till fastigheten fastighetsbeteckning borttagen som 

berörs av att tillbyggnaden hamnar 4 meter från tomtgräns, har lämnat 

sitt medgivande till den tilltänkta tillbyggnaden.  

Nämnden för Myndighetsutövning äger medgiva undantag från 

bestämmelserna om avstånd till tomtgräns, om det finns påkallat av 

särskilda skäl samt kan ske utan men för granne eller fara för sundhet, 

brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt bebyggande 

av området försvåras. 

Placering av tillbyggnaden 4 meter från tomtgräns kan utföras utan 

men för berörd fastighetsägare, vad beträffar sundhet, brandsäkerhet 

eller trafiksäkerhet.  

Vid en bygglovsansökan inom detaljplanerat område ska åtgärden 

bedömmas utifrån om den är förenlig med eller strider mot gällande 

detaljplan. 

Taxering och planskada är inget som tas upp i plan o bygglagen. 

Enligt 9 kap. 25 § plan o bygglagen ska berörda parter ges möjlighet 

att yttra sig vid avvikelse från en detaljplan. 

Beredning 

Lagstöd 
 
Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) 
 

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

Förutsättningar för bygglov 

9 kap 31 b §  Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd 

som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med 

detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 

1. avvikelsen är liten, eller 

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 

användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 

 
9 kap 25 § PBL Byggnadsnämnden ska underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § första 

stycket 2 och 3 och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som 

https://lagen.nu/2010:900#K9P31bS1
https://lagen.nu/2010:900#K9P30S1N2
https://lagen.nu/2010:900#K9P31S1N1
https://lagen.nu/2010:900#K9P31aS1N2
https://lagen.nu/2010:900#L2014:900
https://lagen.nu/2010:900#K9P25S1
https://lagen.nu/2010:900#K5P11S1N2
https://lagen.nu/2010:900#K5P11S1N2
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1. innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

2. ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, inte är reglerad i 

områdesbestämmelser och inte heller är en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1. 

Byggnadsstadgan 5 kap. 39 § 

Byggnad skall förläggas till sådant ställe å tomten att den på lämpligt sätt ansluter till övrig 

bebyggelse å denna och å närbelägen mark. Byggnad inom område med stadsplan eller 

byggnadsplan skall, såvida annat ej föreskrivits i planen eller medgives av 

byggnadsnämnden, läggas i gatulinjen eller, om förgård finnes, i inre förgårdslinjen. I 

övrigt skall, där annat ej är föreskrivet, vid val av plats för byggnad iakttagas 

a) att byggnad, som ej sammanbygges eller kan förväntas komma att sammanbyggas med 

byggnad på granntomt, icke må läggas på mindre avstånd från gränsen mot denna än som 

motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden och ej närmare gränsen än 

4,5 meter; samt 

b) att avståndet mellan byggnader å samma tomt ej må vara mindre än den för någondera 

byggnaden tillåtna största höjden. 

Byggnadsnämnden äger medgiva undantag från bestämmelserna i andra stycket, om det 

finnes påkallat av särskilda skäl samt kan ske utan men för granne eller fara för sundhet, 

brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt bebyggande av området 

försvåras. Kan åtgärden inverka på förhållandena å angränsande tomt, skall dess ägare 

höras i saken. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att bevilja bygglov för uppförande av en 

tillbyggnad av industri med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

En bygglovsavgift på 11466 kr tas ut (enlighet med taxa fastställd 

av kommunfullmäktige 2011-06-15 § 87). Avgiften faktureras separat. 

Beslut skickas med brev till: sökande 

Beslutet skickas även till: Kommunens arkiv och Namn borttaget,  

kontrollansvarig 

Meddelande om lov har beviljats skickas till: grannar och övriga 

sakägare enligt förteckning. 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Information om överklagan 

Se bilaga. 

https://lagen.nu/2010:900#K9P31aS1N1
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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 § 60  Dnr 2018/47 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 

Följande ärenden informeras/diskuteras.     

 Yttrande av planärende 

 Ventilation 

 Tillståndsprövning 

 Klagomålsärenden 

 Aktuell sjukfrånvarostatistik 

 Ekonomi, kvartals skrivning  

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

 

  

 

 

 



Fastställd av NMY § 56 2018-12-03 

ALVESTA KOMMUN 
 
 
 

SAMMANTRÄDESPLAN 2019 
NÄMNDEN FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 

 
 

 
MÅNAD 

Myndighetsutövning  

 
Januari 

Må 28/1 
Salen 

 

 
Februari 

  

 
Mars 

Må 11/3 
Salen 

 

 
April 

Må 15/4 
Salen 

 

 
Maj 

  

 
Juni 

MÅ10/6 
Salen 

 

 
Augusti 

  

 
September 

MÅ 9/9 
Salen 

 

 
Oktober 

MÅ 28/10 
Salen 

 

 
November 

  

 
December 

MÅ 2/12 
Salen 

 

 
Tid för sammanträde: 
Nämnden för MYNDIGHETSUTÖVNING kl 13,30 
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