Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2019-03-11
Nämnden för myndighetsutövning
Plats och tid

Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2019-03-11 kl. 13.30 -17.00

Justerade paragrafer

§ 10-21

Beslutande

Övriga deltagare

Justeringsmännens sign

Lisbeth Holmqvist (S) ordf.
Håkan Karlsson (S) ers. Roland Magnil (S)
Johny Haraldsson (C)
John-Erik Pettersson (M) vice ordf.
Solveig Nilsson (AA)

Carola Gunnarsson § 10-21
Emma Rosblad § 10,21
August Nordmark § 12
Ida Davidsson § 13
Jonny Sällin § 17
Josef Larsson § 18
Andreas Andersson § 21
Hanna Flennemo § 21
Göran Bergstrand § 21
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Justering tid och plats

Alvesta 2019-03-14

Sekreterare

Susanne Frank
Ordförande

Lisbeth Holmqvist (S)
Justerare

Johny Haraldsson (C)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnden för myndighetsutövning
Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

2019-03-11
2019-03-15 - 2019-04-05
FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta
Susanne Frank
Utdragsbestyrkande
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NMY §
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningslistan är beslutad av ordförande och utsänd med kallelsen

Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta dagordningen.
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NMY § 10

Dnr 2018/305. NMY

FÖRELÄGGANDE OM KONTROLL AV VENTILATION
Plats
Fastighetsbeteckning borttagen
Sökande
Namn borttaget
Beslutsunderlag
Information om saknat OVK-protokoll, 2018-07-31
Påminnelse saknat OVK-protokoll, 2018-11-27
Kommunicering inför beslut om vite, 2019-02-06
Redogörelse
Fastighetsnamn borttaget, Alvesta kommun omfattas av krav på
besiktning av ventilation.
Den 31 juli 2018 uppmanades Namn borttaget att inkomma med ett
besiktningsprotokoll senast den 7 september 2018 som visar att
kontroll av ventilationen är utförd.
Då inget protokoll inkommit skickades en påminnelse ut den 27
november 2018 med ett nytt datum för inlämnande, senast den 15
januari 2019.
Då inget protokoll inkom så skickades en kommunicering av vite ut
den 6 februari, med begäran om återkoppling senast den 28 februari

Lagstöd:
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av
ventilationssystem BFS 2011:16, OVK 3
PBF Kap 5 § 1
För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat enligt 8 kap. 25
§ plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnads ägare se till att
funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan
systemet tas i bruk för första gången (första besiktning) och därefter
regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning).
PBL Kap 11 § 19
Justeringsmännens sign
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Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare,
kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter
bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt
denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av
lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta
åtgärden (åtgärdsföreläggande).
Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att
Förelägga fastighetsägaren till fastighetsbeteckning borttagen, i
Alvesta kommun, att:



Utföra funktionskontroll av ventilationssystemet/systemen på
fastigheten belägen på Namn borttaget, Namn borttaget,
Alvesta senast 30 april 2019 vid ett vite av 12 000 kr
Kontrollen ska utföras av certifierad funktionskontrollant och
besiktningsprotokollet ska tillsända nämnden för
myndighetsutövning i Alvesta kommun.

Information om överklagan
Se bilaga.
Protokollet ska skickas till
Emma Rosblad
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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 SBF 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.

Justeringsmännens sign
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NMY § 11

Dnr 2018/353. NMY

FÖRELÄGGANDE OM KONTROLL AV VENTILATION
Ärendet lyfts ut från Nämnden för Myndighetsutövning
2019-03-11 då det inkommit nya handlingar i ärendet.
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NMY § 12

Dnr NMY 2018/462. NMY

Uppförande av reklamskärm
Plats
Fastighetsbeteckning borttagen
Sökande
Namn borttaget
Beslutsunderlag
Ansökan,

2018-10-04

Information skyltförslag,

2018-10-04

Yttrande trafikverket,

2018-11-27

Yttrande Alvesta kommun, trafik

2018-11-29

Ny situationsplan

2018-10-24

Yttrande Hälsoskydd,

2018-12-19

Nytt Yttrande trafikverket,

2019-02-18

Nytt Yttrande Alvesta kommun, trafik

2019-02-13

Redogörelse
Ansökan avser uppförande av reklamskärm, bildväxlande LED-skylt
med en skärmyta på ca 13,7 kvm. Skylten är fristående och placeras
på en pelare, totalhöjd på ca 6 meter samt en totalbredd på ca 5,5 m.
Enligt gällande detaljplan A220 får punktprickad mark inte förses med
byggnad och på korsmark får endast komplementbyggnad uppföras.
Föreslagen skylt strider inte mot detaljplanen.
Berörda sakägare har beretts möjlighet att komma in med synpunkter.
Yttrande har inkommit 2018-11-27 från trafikverket. Trafikverket
avstyrker bygglov för sökt åtgärd.
Yttrandet hänvisar till 2 kap 9 § PBL där framgår att lokalisering,
placering och utformning av skyltar och ljusanordningar inte får ske så
att anordningen kan medföra en sådan påverkan på omgivningen som
innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande
olägenhet på annat sätt.
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Trafikverket gör bedömningen att föreslagen skylt är placerad och
utformad på ett sådant sätt att den kommer att dra uppmärksamhet till
sig. Skylten blir därmed ett distraktionsmoment för vägtrafikanterna i
en komplicerad trafiksituation och kan ha en negativ inverkan på
trafiksäkerheten och anses därmed inte uppfylla kraven i 2 kap. 9 §.
Yttrande har inkommit 2018-11-29 från Alvesta Kommun, trafik.
Yttrandet tar upp att kommunen har en pågående planering för
gestaltning av parkmiljö intill fastigheten Älgen 2 och den tänkte
placeringen av reklamskylten.
Skyltens utformning och storlek och den placering där den avses vara,
anser de vara olämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden och
inte förenlig med en god helhetsverkan, och strider därmed mot 2 kap
6 § första stycket PBL.
Man anser även att den komplexa trafiksituationen där skylten är tänkt
att placeras gör att en risk finns utifrån de trafiksituationer som kan
uppkomma och därmed strider skylten mot 2 kap 9 § PBL.
Yttrande har inkommit 2018-11-27 från hälsoskydd, Alvesta
Kommun.
Av yttrande framgår att miljöenhetens bedömning är att ljuset från en
reklamskärm kan utgöra en sådan olägenhet som avses i miljöbalken.
Miljöenheten anser att det finns en risk för att närboende kan uppleva
störning från ljuset som kommer från reklamskylten.
Sökande har efter kommunicering av de inkomna yttrandena reviderat
sin ansökan. Skyltens placering är nu ändrad till ovanpå befintlig
carport samt indragen en bit in på fastigheten. Detta gör att skylten
placeras på en annan detaljplan än tidigare. Aktuell detaljplan är A15.
Skylten är nu mindre ca 5,5 kvm.
Nya hörande har gjorts till sakägare 2019-01-29.
Yttrande inkommit 2019-02-19 från trafikverket. Trafikverket
avstyrker bygglov för sökt åtgärd. Yttrandet tar i stort sätt upp samma
aspekter som trafikverkets tidigare yttrande.
Yttrande har inkommit 2019-02-18 från Alvesta Kommun, trafik.
Alvesta Kommuns yttrande tar upp samma problematik som i deras
tidigare yttrande.
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MOTIVERING AV BESLUT

Föreslagen åtgärd strider inte mot detaljplanen A15.
Nämndens bedömning är att föreslagen skylt däremot kan utgöra en
risk för trafiksäkerheten och att ljuset från skylten kan uppfattas som
störande för närboende i området.
Nämnden finner även att skylten i dess placering och utformning inte
är lämplig utifrån stads- och landskapsbilden för området.
Lagstöd
Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900)

2 kap. Allmänna och enskilda intressen
6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder
avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen
och intresset av en god helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot
trafikolyckor och andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa
verkningarna av stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda
klimat- och hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende
byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477).
2 kap. Allmänna och enskilda intressen

Justeringsmännens sign
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9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering,
placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och
ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda
användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan
medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt
som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande
olägenhet på annat sätt.

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

Justeringsmännens sign
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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 SBF 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.

Justeringsmännens sign
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NMY § 13

Dnr NMY 2017-000855

YTTRANDE ÖVER REMISS GÄLLANDE
TILLSTÅNDSÄRENDE ENLIGT 9 KAP. MILJÖBALKEN
Plats
Fastighetsbeteckning borttagen
Sökande
Namn borttaget
Beslutsunderlag
Ansökan om nytt tillstånd för bergtäkt, 2018-01-11
Yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län, 2018-01-31
Föreläggande om komplettering, 2018-06-19
Komplettering av ansökan, 2018-08-13
Föreläggande om komplettering, 2018-10-03
Komplettering av ansökan, 2018-10-23
Föreläggande om komplettering, 2018-12-05
Komplettering av ansökan, 2019-01-09
Remiss från Länsstyrelsen Kalmar län med begäran om yttrande,
2019-01-11
Redogörelse
Namn borttaget har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att starta en ny
verksamhet på fastigheten fastighetsbeteckning borttagen. Nämnden fick 2019-01-11
en remiss med begäran om yttrande av miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen
i Kalmar län. Ansökan gäller en helt ny bergtäkt.
Beredning
Nämnden för myndighetsutövning anser att nedanstående yttrande ska
beaktas i tillståndsprövningen.
Allmänt om ansökan
Den bullerutredning som bifogades ansökan har ingen
beräkningspunkt vid bostäder sydost om den planerade verksamheten.
Sydost om anläggningen, vid Namn borttaget i Växjö kommun, finns
bostäder på samma avstånd ifrån anläggningen som de bostäder som
har ingått i bullerutredningen norr och nordväst om anläggningen.
Även bostäderna vid Namnborttaget borde ha ingått i beräkningen.
Kartbilagorna till bullerutredningen kräver komplettering, då de inte
visar verksamhetens hela ljudutbredning. Kartorna visar inte
Justeringsmännens sign
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beräkning av ljudnivån sydost samt österut från den planerade täkten
vilket gör att det inte går att avläsa och bedöma hela omfattningen av
verksamhetens bullerpåverkan.
Bolaget har ansökt om tillstånd för bergtäkt enligt 4 kap. 2 §
Miljöprövningsförordningen (täkt av berg med ett verksamhetsområde
större än 25 ha, verksamhetskod 10.11). I ansökan redogörs även för
att sortering eller krossning enligt 4 kap. 6 §
Miljöprövningsförordningen, verksamhetskod 10.50, kommer att ske.
Ansökan bör omfattas av alla koder som verksamheten omfattar, och
bör då även utöver kod 10.11 omfattas av kod 10.50.
Buller från verksamheten
Namn borttaget Alvesta är identifierat av kommunen och markägare
som ett utvecklingsområde inom kommunen. Arbetet med att ta fram
ett planprogram för att utreda förutsättningar för tätortsutveckling i
området pågår just nu.
Namn borttaget har i sina förslag på villkor för tillståndet inte angett
någon begränsning av arbetstiderna för särskilt störande och/eller
bullrande moment. Nämnden för myndighetsutövning bedömer att då
det finns ett flertal bostäder som kan påverkas av buller från
verksamheten finns skäl att villkora begränsningar för att minimera
störningar. Att området utreds för tätortsutveckling ger ytterligare skäl
till reglering. Nämnden anser att begränsningen ska ske både av
arbetstider samt som ett sammanhängande sommaruppehåll.
Bullerstörningar ska även följas upp genom en uppföljande kontroll av
bullerutredningen inom ett lämpligt intervall från det att verksamheten
är igångsatt, samt vid förändringar i verksamheten som kan medföra
ökade bullernivåer eller vid inkommande klagomål.
Buller från trafik
Enligt den trafikbullerutredning som bifogades ansökan överskrids
riktvärdena för trafikbuller redan idag på väg vid befintlig trafik.
Täkttransporterna ger en ökning av beräknade ekvivalenta ljudnivåer
med 0-1 dBA för alla beräkningspunkter vid maximal täktproduktion.
Inga förslag på bullerdämpande åtgärder för transporterna lämnas i
utredningen, trots att transporter kommer att gå nära bostäder både
mot Alvesta och Namn borttaget/Växjö. I bolagets ansökan saknas en
redovisning över hur trafiken från täktverksamheten kommer att köras
genom Alvesta. Vägen från täkten till riksväg 25 går genom Alvestas
bostadsområden. Det ligger även en skola mindre än 200 meter från
vägen. Nämnden för myndighetsutövning menar att bolaget ska vidta
åtgärder för att minimera störningar från trafiken från sin verksamhet.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

14(26)

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2019-03-11

15(26)

Nämnden för myndighetsutövning

Beslut
Nämnden för myndighetsutövning har granskat inkommen
tillståndsansökan och beslutar att lämna följande yttrande:
Allmänt om ansökan


Bullerutredningen bör kompletteras med en beräkningspunkt vid bostäder
sydost om den planerade täkten, vid Namn borttaget i Växjö kommun.



Kartbilagorna till bullerutredningen kräver komplettering då de inte visar hela
ljudutbredningen. Kartorna visar inte beräkning av ljudnivån sydost samt
österut från den planerade täkten vilket gör att det inte går att avläsa och
bedöma hela omfattningen av verksamhetens bullerpåverkan.



Ansökan bör även omfattas av verksamhetskod 10.50 för sortering eller
krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter.

Buller från verksamheten


Arbetstiderna för särskilt störande och/eller bullrande moment ska begränsas,
genom villkor med begränsning av arbetstider samt ett sammanhängande
sommarupphåll.



Bullerberäkningarna ska bekräftas genom ny kontroll av buller inom ett
lämpligt intervall från det att verksamheten är igångsatt, samt vid
förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller vid
inkommande klagomål.

Buller från trafik


Bolaget ska vidta åtgärder för att minimera störningar från trafiken från sin
verksamhet.

Protokollet ska skickas till
Namn borttaget

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2019-03-11
Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 14

Dnr NMY 2019/43. NMY

TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS
Ärendet lyfts ut från Nämnden för Myndighetsutövning
2019-03-11 då det inkommit uppgifter som gör att man behöver göra
ytterligare beredning på ärendet.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2019-03-11
Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 15

Dnr 2019/92. NMY

ANTAGANDE AV DELEGATIONSORDNING FÖR NÄMNDEN
FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING
Beslutsunderlag
Förslag till ändring av delegationsordning
Redogörelse
Tillägg och justering av delegationsordning gällande Livsmedelslagen
Justering av delegationsordning gällande Plan- och Bygglagen
Ny delegationsordning gällande lag om handel med vissa receptfria
läkemedel
Ny delegationsordning gällande lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Ny delegationsordning gällande jaktlag (skyddsjakt)
Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar med stöd av 6 kap 37-39
§§, 7 kap 5-8 §§ och 9 kap 30-31 §§ kommunallagen samt 12 kap 6 §
Plan- och bygglagen att uppdra beslutanderätten till angivna delegater
i redovisade ärenden/grupper
Protokollet ska skickas till
Enhetschef SBF Bygg & Miljö
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltning

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2019-03-11
Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 16

Dnr 2019/20.NMY

BEHOVSUTREDNING & INTERN
VERKSAMHETSPLANERING FÖR SBF BYGG & MILJÖ
2019-2021
Beslutsunderlag
Behovsutredning & Intern verksamhetsplanering för SBF Bygg &
Miljö 2019-2021
Redogörelse
Enligt 1 kap 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. Utredningen är ett uppskattat
behov och verksamheter slutar och börjar kontinuerligt.
Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta Behovsutredning
& Intern Verksamhetsplanering för SBF Bygg & Miljö. Detta beslut
ersätter beslut med dnr NMY 2018/31

Protokollet ska skickas till
Enhetschef SBF Bygg & Miljö

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2019-03-11

19(26)

Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 17

Dnr NMY 2018/542. NMY

Föreläggande om underhållsutredning
Fastighet
Fastighetsbeteckning borttagen
Fastighetsägare
Namn borttaget
Beslutsunderlag
Handlingar i NMY 2010/193
2018-10-26

2010-04-15 –
2018-11-22 –

Handlingar i NMY 2018/542
2018-12-11

Redogörelse
Fastigheten har under flertalet år varit aktuell i nedskräpningsärenden.
Ärenden har varit uppe i nämnden för myndighetsutövning ett flertal
gånger utan att någon förbättring över tid har åstadkommits.
2010 beslutades det att ge uppdrag åt en sakkunnig person att på
ägarens bekostnad utreda behovet av underhållsåtgärder.
Underhållsutredningen genomfördes 2010-10-11. Utredningen visade
på brister i underhållet.
Inga betydande underhållsåtgärder har utförts på byggnationen sedan
dess vilket har resulterat i att byggnadens skick försämrats ytterligare,
där av görs bedömningen att det krävs en ny utredning för behov av
underhållsåtgärder.
Innan nämnden beslutar om att ge en certifierad sakkunnig i uppdrag
att utreda behovet av underhållsåtgärder ska byggnadsverkets ägare
ges tillfälle att lämna synpunkter på uppdraget och på frågan vem som
ska betala kostnaderna.
UPPLYSNING

Ni ges möjlighet att komma in med yttrande i ärendet senast 2019-0331. Beslut om underhållsutredning kan fattas även om ni inte har yttrat
er i ärendet.

Lagstöd
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2019-03-11
Nämnden för myndighetsutövning

Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900)

11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder
18 § Om det brister i underhållet av ett byggnadsverk, får
byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av
underhållsåtgärder. Innan nämnden beslutar om ett sådant uppdrag,
ska nämnden i ett föreläggande ge byggnadsverkets ägare tillfälle att
inom en viss tid ge synpunkter på uppdraget och på frågan om vem
som ska betala kostnaderna för uppdraget.
Den sakkunnige ska vara certifierad enligt 10 kap. 8 § 2.

Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att enligt 11 Kap 18 §
PBL, ge Namn borttaget tillfälle att senast 2019-03-31 ge synpunkter
på uppdraget och på frågan om vem som ska betala kostnaderna för
uppdraget.
Beslut om underhållsutredning kan fattas även om ni inte har yttrat er i
ärendet.
Information om överklagan
Se bilaga.
Protokollet ska skickas till
Namn borttaget

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2019-03-11

21(26)

Nämnden för myndighetsutövning

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 SBF 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.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2019-03-11
Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 18

Dnr 2019/000339. NMY

JUSTERING AV TIDSFAKTOR I TAXAN FÖR SKOLOR OCH
FÖRSKOLOR
Redogörelse
Enligt taxa fastställd av KF 2014-12-16 § 118 så finns det två olika
tidsfaktorer (TF) för skolor och förskolor, 6 respektive 8 beroende på
verksamhetens omfattning. Tidsfaktorerna motsvarar 6 respektive 8
timmars årlig tillsynstid. Om en verksamhet fått tidsfaktor 6 tilldelat
till sig innebär det att verksamheten kommer får tillsyn vartannat år
och har verksamheten tidsfaktor 8 ska den ha tillsyn varje år.
Förvaltningens bedömning är att TF 8 inte behövs för skolor/förskolor
och att det i taxan bör justeras så att de skol- respektive
förskoleverksamheter som i dagsläget har TF 8 justeras så de får TF 6.
Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att justera taxan så att de
skol- respektive förskoleverksamheter som i dagsläget har TF 8
justeras så de får TF 6

Protokollet ska skickas till
Josef Larsson

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2019-03-11

23(26)

Nämnden för myndighetsutövning

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 SBF 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.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2019-03-11
Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 19

Dnr 2019/21. NMY

MEDDELANDE
Redogörelse
Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande
meddelande till handlingarna:
A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2019-01-21 -2019-03-04.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2019-03-11
Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 20

Dnr 2019/95. NMY

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER FEBRUARI 2019
Beslutsunderlag
Förenklad ekonomisk månadsrapport per februari 2019
Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att godkänna
ekonomisk månadsrapport per den 28 februari 2019.
Med följande noteringar




Arvode till ledamöterna kan bli mer än normalt, då nytt
reglemente KF § 4/2019 tillåter ersättare att delta på
nämndsmöten.
Under 2019 kommer det att ske inköp av läsplattor till
nämndens ledamöter.
Ny mandatperiod innebär ökad utbildnings insatser för
nämndsledamöterna

Protokollet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomi

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2019-03-11
Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 21

Dnr 2019/30 NMY

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN
Nämndens ledamöter och tjänstemännen på Bygg & Miljö
presenterade sig för varandra innan mötet startade.
Redogörelse
Följande ärenden informeras/diskuteras.
Information gavs av Pia Johansson alkohol och
tobakshandläggare från länsstyrelsen
Information om pågående detaljplaner som nämnden kommer
att få yttra sig om senare
Visning av ett bildspel som ligger på Alvesta kommuns
hemsida om småavlopp
Information om projekt, kemiska produkter i butik
Enhetschefen Carola Gunnarsson informerade om verksamheten och
personalfrågor på Bygg & Miljö.
Aktuell sjukfrånvarostatistik
Grupputveckling inom enheten

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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