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Justeringsmännens sign 
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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-10-12 kl. 13.30 -16.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
§37--40 

 
 
Beslutande 

 
 
Lisbeth Holmqvist (S) ordf. 
Monica Phil (C)  

 
 
 

 Anita Thörn von Rosen (MP) 
John-Erik Pettersson (M) vice ordf. 

 

 Håkan Karlsson (S)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson §37-40 

Andreas Andersson §37 
Eivor Oskarsson§40 
Rebecca Hultberg §40 
Marie-Louise Nilsson §40 
Annelie Elf §40 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-10-13  

Sekreterare 
 

 
 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      
 Lisbeth Holmqvist (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Anita Thörn von Rosen (MP) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 
Sammanträdesdatum 2015-10-12 
Anslaget under tiden 2015-10-13 - 2015-11-03 
Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 
Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 37 Dnr NMY2010-001271 

BESLUT ATT FÖRBJUDA UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN  

Fastighet 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Fastighetsägare 
Namn borttaget 

Handlingar i ärendet 
Inspektion, 2010-11-15. 

Kommunicering, 2010-11-15. 

Delegationsbeslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 2011-08-18. 

Inspektion, 2013-09-23. 

Kommunicering om vite, 2015-01-13. 

 

Redogörelse 
I samband med FSP Bygg & Miljös inventering av enskilda avlopp framkom 
att befintlig avloppsanläggning består av trekammarbrunn med efterföljande 
stenkista. 

Bostaden bebos permanent och har vattentoalett. Den besöktes 2010-11-
15 samt 2013-09-23, vid andra besöket var även fastighetsägaren med.  
Vid besöken konstaterades att avloppet har en trekammarbrunn samt en 
stenkista som mynnar ut i skogen på andra sidan av vägen mot Namn 
borttaget. 

Enligt Alvesta kommuns riktlinjer för enskilda avlopp från 2006-03-27  ska 
avloppsanläggningarna åtminstone uppfylla naturvårdsverket allmänna råd 
från 1987 (AR 87:6). Dit räknas inte anläggningar som består av en 
stenkista som efterföljande rening. 

 

Nämnden för Myndighetsutövning tog 2011-08-18 beslut om förbud mot 
utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning. Beslutet togs med 
hänvisning till 9 kap 7§ och 2 kap 3§ i miljöbalken. Förbudet gäller från och 
med 2012-12-31. Fastigheten har bytt ägare under ärendets gång men den 
nuvarande ägaren har kommunicerats om att det råder utsläppsförbud och 
har skickat in delgivningskvitto på att beslutet är läst. 

FSP Bygg & Miljö skickade 2013-05-29 ut en påminnelse om att 
utsläppsförbudet hade trätt i kraft. Handlingar och information om hur man 
går till väga för att göra om avloppet bifogades.  

FSP Bygg & Miljö skickade ut en kommunicering om vite 2015-01-09, ett 
delgivningskvitto kom in 2015-01-20. 
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Fastighetsägaren har vid flera tillfällen fått ansökningshandlingar samt karta 
hemsänt till sig och har haft god tid på sig att komma in med en ansökan. 

Någon ansökan om tillstånd för att bygga om avloppet har inte kommit in till 
FSP Bygg & Miljö. Tiden för utsläppsförbud har passerat sedan länge. 
Fastighetsägaren har haft god tid på sig att åtgärda avloppet. 

 

Bedömning 
Nämnden för Myndighetsutövning får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, 
meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt 
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av 
balken ska följas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite 
enligt 26 kap. 14 § miljöbalken. 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas 
eller tas omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa 
eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga 
avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Detta förtydligas i 
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7), där reningskrav för 
avloppsanläggningar anges. Stenkista uppfyller inte dessa krav. Stenkista 
består av en stor grop med stenar som vanligen har direktkontakt med 
grundvattnet. Reningen är minimal. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att 
motverka skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. 

Nämnden för Myndighetsutövning har då även gjort en avvägning enligt 2 
kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan.  

 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning förelägger Namn borttaget, om förbud 
förenat med ett vite på 75 000 kronor, att släppa ut avloppsvatten från WC 
och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till den bristfälliga 
avloppsanläggningen på Köp 1:23, Köp 1.  

Förbudet ska träda i kraft tre månader från att detta beslut vunnit laga kraft. 

 

Lagstöd  

26 kap. 9 § miljöbalken 

26 kap. 14 § miljöbalken 

9 kap. 7 § miljöbalken 

2 kap. 3 § miljöbalken 

2 kap. 7 § miljöbalken 
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Överklagan 
Om Ni är missnöjd med beslutet kan Ni överklaga det genom skrivelse till  

Länsstyrelsen i Kronobergs län. Ni skall dock skicka skrivelsen till FSP 
Bygg &  

Miljö i Alvesta kommun, 342 80 Alvesta. 

Tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller datum för beslutet. Tala också om hur Ni vill att beslutet 
skall ändras. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. 
Skicka gärna sådana handlingar som Ni anser har betydelse för ärendet. 

Nämnden för myndighetsutövning skickar Ert överklagande vidare till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län för prövning om inte nämnden själva ändrar 
beslutet. Nämnden för myndighetsutövning måste ha fått Ert överklagande 
inom tre veckor från den dag Ni fick ta del av beslutet, annars kan inte 
Länsstyrelsen pröva ärendet. 
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NMY § 38 Dnr 2015/366.NMY 

YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR ARINGSÅS 19:1 
(SJÖLYCKAN) 

Plats 
Aringsås 19:1 

Beslutsunderlag 
Plansamråd, förslag till detaljplan för del av Aringsås 19:1 i Alvesta 
tätort, 2015-09-11  

Redogörelse 
Planenheten lämnade 2015-09-11plansamråd på förslag till detaljplan 
för del av Aringsås 19:1 i Alvesta tätort. Samrådstiden är 2015-09-0-
1—2015-10-02. Då planförförandet är utökat tas yttrandet av 
nämnden för myndighetsutövning. FSP Bygg & Miljö har varit i 
kontakt med planarkitekt om samrådstiden med anledning av att det är 
nämnden som yttrar sig. Det var inga problem med att inkomma efter 
samrådstiden med yttrandet.   

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i centrumnära läge. 
Planområdet är beläget mellan Växjövägen och sjön Salen, i sydöstra 
delen av Alvesta tätort. Området utgörs idag i huvudsak av naturmark 
i söder och väster samt parkmark i norr. En mindre del utgörs av 
tillfartsväg till en parkeringsplats och avloppspumpstation. 
Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.  

Det aktuella området inventerades 2014-2015. Inom inventeringen 
fanns en del ek varav 2 jätteekar. 1 ek återfanns inom planområdet. 
Rekommendationen är att eken inom planområdet bevaras inom 
tomtmarken. Strandskydd för Salen berörs. Strandskyddet inom 
detaljplanen ska upphävas.  

Beredning 
Bedömningen är att planenheten tagit stor hänsyn till de naturvärdena 
som finns på platsen. Nämnden anser att det är bra att den större eken 
sparas.  

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att lämna följande yttrande 
på planen: 

Nämnden anser att det är bra att den större eken sparas. I övrigt har 
nämnden inget att yttra.  
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Protokollet ska skickas till 
FSP Planenheten, Patrik Karlsson 
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NMY § 39 Dnr 2015/29.NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2015-09-07 -2015-10-05. 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

 9(9) 

Nämnden för myndighetsutövning 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NMY § 40 Dnr 2015/61 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 
Följande ärenden informeras/diskuteras.  

• Information om beslut om ändring av skogsmark till åkermark 
handläggs av kommunen. 

• Information om remiss yttrande på lagring av gödsel. 

• Information om nerskräpade tomter 

• Information om en kurs på livsmedelsverket som våra 
livsmedelsinspektörer går under 5 dagar för att utveckla 
tillsynenen i kommunen.  

• Information om klagomål i fastighet. 

• Enhetschefen Carola Gunnarsson informerar om 
verksamheten på Bygg & Miljö. 
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