
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-06-02 1(12) 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2014-06-02 kl. 13.30 -15.45 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§15-19 

 
 
Beslutande 

 

 

John-Erik Pettersson (M), ordf. 

 

 

 
 Torbjörn Svensson (S)  
 Solveig Nilsson (AA)  
   
   
Närvarande ersättare Krister Berg ( M) 

Kent Mandorff (MP) 

 

   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson §15-19 

Anneli Elf §15, 19 del av  

Camilla Mörberg §19 del av 

Eivor Oskarsson§19 del av 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-06-05  

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 John-Erik Pettersson (M)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Torbjörn Svensson (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum 2014-06-02 

Anslaget under tiden 2014-06-05 - 2014-06-26 

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 15 Dnr 2014/750 

ANMÄLAN ENLIGT FÖRORDNING (1998:899) 38 § OM 
MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD: 
BADTUNNA 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Anmälan, 2014-05-12 

Kommunikation, 2014-05-16 

Kommunikation, 2014-05-19 

Kommunikation, 2014-05-20 

Redogörelse 

Namn borttaget inkom 2014-05-12 med anmälan av vedeldad 

badtunna utomhus på fastigheten . I anslutning till badtunnan finns ett 

hus med toalett och dusch. Vattnet till badtunnan har Namn borttaget 

tänkt ta från en enskild brunn. Vattnet i badtunnan byts mellan varje 

badande sällskap. Vattnet från badtunnan leds ut i en infiltration intill 

badtunnan. 

Beredning 

Nämnden för myndighetsutövning gör bedömningen att Namn 

borttagetn har fullgjort föreskriven anmälningsplikt i 38 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

(FMH) på fastigheten.  

Nämnden för myndighetsutövning har den offentliga tillsynen över 

bassängbad. För tillsynen tar Nämnden för myndighetsutövning ut en 

timavgift. Det är verksamhetsutövarens ansvar att känna till 

lagstiftningen i miljöbalken som berör verksamheten, men även andra 

lagar. Miljöbalken ställer krav på att bassängbad ska bedriva 

egenkontroll. Det innebär bland annat att verksamhetsutövaren ska ha 

ett system för att identifiera, upptäcka, förebygga och åtgärda brister. 

Egenkontrollen ska vara skriftlig (Förordningen (1998:901) om 

verksamhetsutövarens egenkontroll). 

För handläggning av anmälan av bassängbad som är upplåtna åt 

allmänheten eller som annars används av många människor (38§ 

FMH) tar nämnden för myndighetsutövning ut en avgift på 5 x 
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timavgiften (730 kr/h). Eftersom Namn borttaget verksamhet endast 

anmäler en vedeldad badtunna utomhus bedömer Nämnden för 

myndighetsutövning att avgiften kan sättas ned till 3 x timavgiften. 

Nämnden har möjlighet att sätta ned avgiften enligt 4 § taxa för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, fastställd av 

Nämnden för Samhällsplanering (NFS) 2011-12-06 § 92. 

Verksamheten får inte innebära olägenhet för människors hälsa. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning har granskat inkommen anmälan 

och bedömer att anmäld verksamhet kan starta under förutsättning att 

Namn borttaget vidtar följande åtgärder i samband med verksamheten: 

 Provtagning av vattnet i badtunnan med avseende på 

Heterotrofa bakterier och Pseudomonas aeruginosa görs minst 

2 gånger/år. 

 Egenkontroll ska finnas för verksamheten. Egenkontrollen ska 

vara skriftlig. I egenkontrollen ska rutiner och dokumentation 

finnas. 

Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9 §, samt 2 kap 3 § miljöbalken 

(1998:808). 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att ta ut en avgift för 

handläggning av ärendet på 3 x timavgiften. Timavgiften är fastställt 

av Nämnden för myndighetsutövning 2011-12-06 § 92 och motsvarar 

730 kr.  

Beslutet är taget med stöd av 4 § NFS 2011-12-06 § 92. 

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. 
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Protokollet ska skickas till 

Namn borttagett 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-06-02 6(12) 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NMY § 16 Dnr 2014/111. NMY 

NYBYGGNAD AV FÖRRÅDSTÄLT 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan, 2014-03-18 

2. Grannyttrande 3 st, 2014-04-10 tom 2014-04-30 

Redogörelse 

Namn borttaget har inkommit med en ansökan om nybyggnad av 

förrådstält. 

För området gäller stadsplan A111, fastställd av Länsstyrelsen 1971-

10-25. Planen gäller numera som detaljplan, enligt punkt 5 

övergångsbestämmelser i PBL. Området är avsett för 

storindustriändamål. 

Den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende mark som 

ej får bebyggas. 

Enligt gällande detaljplan får 6 m av angränsande mark av fastigheten 

mot Namn borttaget inte bebyggas. Planerad byggnad placeras 4 m in 

på detta område med totalt 160 m² på mark som ej får bebyggas. 

Berörda sakägare är hörda, ingen erinran förekommer. 

 Beredning 

9 kap 31 b § PBL 

Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplan, om avvikel-

sen är liten och kan anses förenlig med detaljplanens syfte. 

 

Den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende mark som 

ej får bebyggas. För att en åtgärd som strider mot detaljplan ska kunna 

medges krävs att den kan ses som liten och förenlig med detaljplanens 

syfte. En liten avvikelse kan vara att det byggs en meter in på 

prickmark, överskriden byggarea eller byggnadshöjd för att det ger 

bättre tekniska lösningar eller planlösningar (enligt prop 2009/10:170 
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s:289-291). Om det ska kunna ses som en liten avvikelse krävs det att 

det är få berörda av åtgärden och att syftet med planen ej motverkas. 

Syftet med planen är storindustriändamål. Den tänkta åtgärden 

motverkar inte planens grundläggande syfte. 

Avsikten med prickmark mot väg är att hålla sikten fri ur 

trafiksynpunkt och att ge en visuellt tilltalande gatumiljö. Berörda 

sakägare har inget att yttra i ärendet, men åtgärdens prejudicerande 

verkan bör övervägas och effekten av det. Om åtgärden upprepas i 

området leder det till miljöförändring och karaktären i området 

förändras. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar avslå ansökan om bygglov 

för nybyggnad av förrådstält. 

Bygglovsavgift: 3821 kronor ( faktureras separat) 

Detta beslut är upprättat i två likalydande exemplar, ett till sökande 

och ett kommunens arkiv. 

Information om överklagan 

Den som vill överklaga Nämnden för Myndighetsutövnings beslut 

skall göra det skriftligt genom besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs 

län, 351 86 Växjö, inom tre veckor från den dag då klagande fått del 

av beslutet. Hur man överklagar, se bifogade formulär. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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NMY § 17 Dnr 2014/104.NMY 

TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

3. Ansökan, 2014-03-11 

4. Grannyttranden 5 st, 2014-04-04 tom 2014-05-16 

Redogörelse 

Namn borttagett har inkommit med en ansökan om tillbyggnad av sitt 

enbostadshus. 

För området gäller stadsplan A63, fastställd av Länsstyrelsen 1962-

10-25. Planen gäller numera som detaljplan, enligt punkt 5 

övergångsbestämmelser i PBL. Området är avsett för fristående 

bostäder. Byggrätten tillåter 20 procent byggnadsarea, dock max 150 

m². Undantag får medges om huvudbyggnaden endast avses inrymma 

en lägenhet. 

Den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende 

överskriden byggnadsarea. Bebyggd area på fastigheten är för 

nuvarande 241 m², med tillbyggnad blir det 293 m². Detta utgör 27 

procent av fastighetsarean. 

Berörda sakägare är hörda, ingen erinran förekommer. 

Beredning 

9 kap 31 b § PBL 

Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplan, om 

avvikelsen är liten och kan anses förenlig med detaljplanens syfte 

 

Den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende överskri-

den byggnadsarea. För att en åtgärd som strider mot detaljplan ska 

kunna medges krävs att den kan ses som liten och förenlig med 

detaljplanens syfte. En liten avvikelse kan vara att det byggs en meter 

in på prickmark, överskriden byggarea eller byggnadshöjd för att det 

ger bättre tekniska lösningar eller planlösningar (enligt prop 

2009/10:170 s:289-291). Om det ska kunna ses som en liten avvikelse 
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krävs det att det är få berörda av åtgärden och att syftet med planen ej 

motverkas. 

Syftet med planen är bostadsändamål. Den tänkta åtgärden motverkar 

inte planens grundläggande syfte. 

Ibland kan syftet med en plan finnas underförstått och bedömningen 

bör göras mot bakgrunden av sedvanan vid tiden för planläggningen. 

Gällande plan är från 1962. Vid den gällande tidpunkten var normen 

för ett normalstort bostadshus mindre än i dagsläget. 

 

Berörda sakägare har inget att yttra i ärendet, men åtgärdens 

prejudicerande verkan bör övervägas och effekten av det. Om åtgärden 

upprepas i området leder det till miljöförändring och karaktären i 

området förändras. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att bevilja bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus. 

Bygglovsavgift: 9768  kronor( faktureras separat) 

Information 

Byggherren ombeds kontakta Bygg och Miljö för tekniskt samråd före 

startbesked. Åtgärden får inte påbörjas förrän Nämnden för 

Myndighetsutövning lämnat ett startbesked (enligt 10kap 3 § PBL). 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och 

avslutats inom 5 år från den dag då beslut vunnit laga kraft (PBL 

9:43). 

Lovet avser granskning enligt Plan- och bygglagen 2, 9 och 10 kapitel. 

De tekniska egenskapskraven omfattas inte av granskningen. 

Byggnation före det att ett beslut vunnit laga kraft sker på egen risk. 

 

Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med 

byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 

Detta beslut är upprättat i två likalydande exemplar, ett till sökande 

och ett kommunens arkiv. 

 

Information om överklagan 

Den som vill överklaga Nämnden för Myndighetsutövnings beslut 

skall göra det skriftligt genom besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs 
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län, 351 86 Växjö, inom tre veckor från den dag då klagande fått del 

av beslutet. Hur man överklagar, se bifogade formulär. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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NMY § 18 Dnr 2014/19NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2014-03-31 -2014-05-26. 
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NMY § 19 Dnr 2014/28 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 

Följande ärenden informeras/diskuteras.  

 Information om handlingar om ändringstillstånd 

 Information om omprövning av tillstånd som påbörjats  

 Information om bostadsanpassning 

 Information om ändring av lokal. 

 Carola Gunnarsson informerar om FSP Bygg & miljö. 

 

 


