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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-02-02 kl. 13.30 -16.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§1-7 

 
 
Beslutande 

 

 

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. 

Monica Phil (C) §1,3-7 jäv §2 

 

 

 

 Torbjörn Svensson (S) 

John-Erik Pettersson (S) vice ordf. 

 

 Solveig Nilsson (AA)  
   
   
Närvarande ersättare Håkan Karlsson (S) tjg ersättare §2 

 

 

   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson §1-7 

Niklas Larsson § 3 

Kerstin Björknert § 7 

Ann-Charlotte Hultberg § 7 

Ida Davidsson § 7 

Andreas Andersson § 1-2,7 

Susanne Johansson § 7 

Carolina Lowentoft § 7 

Sofia Gustafsson § 7 

Anneli Elf § 7 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-02-09  

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Lisbeth Holmqvist (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

John-Erik Pettersson (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum 2015-02-02 

Anslaget under tiden 2015-02-09 - 2014-02-23 

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 1 Dnr M10-970 

AVLOPPSINVENTERING 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

1. Inventeringsenkät inkom, 2010-08-16 

2. Besök, 2010-09-08 

3. Kommunicering om föreläggande, 2010-09-08 

4. Delegationsbeslut, 2011-07-06 

5. Dispensansökan inkom, 2013-05-17 

Redogörelse 

Bygg & Miljö har under 2010 genomfört en avloppsinventering på 

fastigheten. Enligt inkomna uppgifter har det  

framkommit att avloppet består av en trekammarbrunn samt en  

efterföljande infiltration. Anläggningen är byggd utan tillstånd från 

kommunen 1987. Fastigheten besöktes 2010-09-08,  

trekammarbrunnen är i plast och platsen där infiltrationen ligger har 

tagit stryk av återställningsarbete efter vinterstormar. Det är tveksamt 

om den befintliga infiltrationen kan fungera som den ska efter  

ingreppen på platsen. Då anläggningen är byggd utan tillstånd så finns 

det ingen uppgift på hur högt över högsta grundvattennivån som  

infiltrationsrören ligger. Det går heller inte att se hur själva  

infiltrationsbädden är uppbyggd. Ett nytt besök gjordes under våren 

2014 och då kunde det fastslås att det saknas både fördelningsbrunn 

samt luftningsrör till infiltrationen. 

Beredning 

Bygg & Miljö gör bedömningen att avloppsanläggningen på 

fastighetsbeteckning borttagen inte uppfyller dagens krav på rening. 

Trekammarbrunnen är av plast och verkar fungera som den ska. 

Avloppsanläggningen är byggd utan tillstånd. Det finns därför ingen 

dokumentation på infiltrationens storlek, uppbyggnad och utformande. 

Vad det går att se på plats är att det har gått arbetsmaskiner rätt över 

den plats där infiltrationen ligger.  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-02-02 4(11) 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Det gör att funktionen troligtvis är nersatt i bädden och då både  

fördelningsbrunn och luftningsrör är anläggningen inte heller byggd 

enligt gällande standard.   

Den efterföljande reningen är inte godkänd enligt 9 kap. 7 §  

i Miljöbalken. 

Fastigheten används endast under mycket begränsad tid då ägarna är 

från Danmark. Totalt rör det sig om lite drygt 30 nätter om året.  

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att avslå den  

inlämnade dispensansökan för fastighetsbeteckning borttagen. 

Bostaden används visserligen endast kortare perioder men det saknas 

tillstånd för infiltrationen och den saknar både fördelningsbrunn och 

luftningsrör. Det gör att den efterföljande reningen inte är godkänd 

enligt 9 kap. 7 § i Miljöbalken. 

Information om överklagan 

Om Ni är missnöjd med beslutet kan Ni överklaga det genom 

skrivelse till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Ni skall dock skicka 

skrivelsen till FSP Bygg & Miljö i Alvesta kommun, 342 80 Alvesta. 

Tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets 

diarienummer eller datum för 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 själv 

ändrar beslutet. Nämnden för myndighetsutövning måste ha fått Ert 

överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick ta del av beslutet, 

annars kan inte Länsstyrelsen pröva ärendet 

Protokollet ska skickas till 

Namn bortplockat 
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NMY § 2 Dnr M09-755 

AVLOPPSINVENTERING 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

1. Inventeringsenkät inkom, 2012-05-07 

2. Inventeringsbesök, 2012-10-19 

3. Kommunicering om föreläggande, daterad 2012-11-09 

4. Beslut om utsläppsförbud, daterad 2013-04-04 

5. Besiktning, 2014-09-30 

6. Dispensansökan inkom, 2014-11-24 

Redogörelse 

FSP Bygg & Miljö genomförde under 2012 en avloppsinventering på 

Fastighetsbeteckning borttagen.  

Enligt inlämnad enkät bestod avloppet av en trekammarbrunn med  

efterföljande stenkista. Fastigheten besöktes 2012-10-19. Det kunde 

då konstateras att avloppet bestod av en hel trekammarbrunn med  

efterföljande stenkista. Fastigheten besöktes även 2014-09-30. Även 

då konstaterades att trekammarbrunnen såg bra ut.  

Beredning 

FSP Bygg & Miljö gör bedömningen att avloppsanläggningen på  

Fastighetsbeteckning borttagen inte uppfyller dagens krav på rening. 

Trekammarbrunnen såg hel och tät ut men den efterföljande reningen 

med en stenkista är inte godkänd enligt 9 kap. 7 § Miljöbalken. 

Bostaden bebos dock  

endast av en äldre dam. Inget vattendrag finns i direkt anslutning till 

stenkistan. FSP Bygg & Miljö bedömer därmed att miljöbelastningen 

bör anses som låg. Det är därmed rimligt att avvakta med kraven på 

åtgärder.  
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Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att ge  

fastighetsägaren till Fastighetsbeteckning borttagen dispens från 

kravet att bygga om sin avloppsanläggning. Fastighetsägaren är en 

äldre dam som bor ensam, vilket innebär att miljöbelastningen bör 

anses som låg.  

Beslutet tas med stöd av Miljöbalkens 2 kap. 7 §. 

Beslutet gäller enbart under rådande förhållande. Om huset byter 

ägare eller om boendeförhållandet i huset ändras så måste avloppet  

åtgärdas i samråd med FSP Bygg & Miljö.  

Jäv 

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

Information om överklagan 

Om Ni är missnöjd med beslutet kan Ni överklaga det genom 

skrivelse till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Ni skall dock skicka 

skrivelsen till FSP Bygg & Miljö i Alvesta kommun, 342 80 Alvesta. 

Tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets 

diarienummer eller datum för 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 själv 

ändrar beslutet. Nämnden för myndighetsutövning måste ha fått Ert 

överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick ta del av beslutet, 

annars kan inte Länsstyrelsen pröva ärendet 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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NMY § 3 Dnr NIF2014/161:702 

ÅTERKALLANDE AV SERVERINGSTILLSTÅND 

Beslutsunderlag 

1. Utredning, 2014-11-20 

Redogörelse 

Restaurang Namn borttaget med organisationsnummer borttaget, har 

haft tillstånd sedan 2013-06-20  att servera alla slag av alkoholdrycker 

till allmänheten vid namn borttaget restaurang och namn borttaget i 

Alvesta. 

Restaurang namn borttaget förstördes i en brand 2014-06-22 med 

omedelbart avbrott i verksamheten. Restaurangens ägare har inte 

inkommit med någon anmälan om förändringar eller avbrott i 

verksamheten. Handläggare har vid två tillfällen skickat brev till 

restaurangens ägare, Namn borttaget, om att inkomma med en sådan 

anmälan. Senast tillskrevs Namn borttaget 2014-10-24. Ägaren har 

inte hört av sig. Vid kontakt med ägaren till restauranglokalen, Namn 

borttaget, 2014-11-19 meddelas att det inte längre kommer att 

bedrivas någon restaurangverksamhet i de aktuella lokalerna. 

Nämnden för myndighetsutövning ska enligt Alkohollagen 9 kap 18 § 

återkalla serveringstillstånd då tillståndet inte längre utnyttjas. 

Eftersom den tidigare serveringslokalen ska bli bostäder kan inte 

serveringstillståndet längre utnyttjas.  

 

Beslut 

Att enligt Alkohollagen 9 kap 18 § återkalla serveringstillstånd för 

Restaurang Namn borttaget med organisationsnummer borttaget då 

tillståndet inte utnyttjas. 

 

Protokollet ska skickas till 

Alkoholutredare 
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NMY § 4 Dnr 2011/1804.NMY 

FRÅGOR NAMN BORTTAGET 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Namn borttaget 

Redogörelse 

Namn borttaget har kommit in med en skrivelse till nämnden för 

samhällsplanering och nämnden för myndighetsutövning. Namn 

borttaget ställer tre frågor i sin skrivelse som namn borttaget vill ha 

svar på från respektive nämnd. 

Två av frågorna berör hur Namn borttaget har agerat i ett specifikt 

ärende om bedömning och utredning kring en lägenhet i kv. 

Riksdagsmannen. Den tredje frågan handlar om påstådda utredningar 

som kommunchefen tidigare har besvarat. 

Frågorna handlar om ett redan befintligt ärende där kommunchefen 

handlagt kommunikationen med Namn borttaget. 

Beredning 

Presidiets bedömning är att ärendet fortsättningsvis ska handläggas 

och besvaras av kommunchefen. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar delegera handläggning av 

frågor i detta ärende till kommunchef Kristiina Kosunen Eriksson.  

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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NMY § 5 Dnr 2014/479 NMY 

SAMMANTRÄDESPLAN FÖR NÄMNDEN FÖR 
MYNDIGHETSUTÖVNING 2015 

Handlingar i ärendet 

Förslag till sammanträdesplan för 2015. 

Redogörelse 

Ett förslag till sammanträdesplan för 2015 har tagits fram av 
förvaltningen för Myndighetsutövning.  

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta 
sammanträdesplanen för 2015.  
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NMY § 6 Dnr 2015/29.NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2014-11-17 -2015-01-26. 
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NMY § 7 Dnr 2015/29 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 

Följande ärenden informeras/diskuteras.  

 Tjänstemännen på Bygg & miljö och nämnden presenterade 
sig för varandra. 

 Information om avloppsinventering i Alvesta Kommun. 

 Information gavs om hälsoskyddstillsyn.  

 Information om personalfrågor på Bygg & miljö. 

 

 

 

 


