
Alvesta
kommun

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-21

Nämnden  för  myndighetsutövning

Plats  och  tid Salen  vån.  1, Kommunhuseti  Alvesta  2020-09-21  kl. 13:30  - 16:30

Paragrafer g 18  - 23

Beslutande Lisbeth  Holmqvist  (S) ordförande

Roland  Magnil  (S) jäv  918  ers  Anita  Thörn

Von  Rosen  (MP)

Johny  Haraldsson  (C)

John-Erik  Pettersson  (M)

Solveig  Nilsson  (AA)

Närvarande  ersättare Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)  ers  Roland

Magnil  (j18)

Ulf  Gustafsson  (SD)

Övriga närvarande Edvin  Henningsson  j18-20

Agnes  Rindberg  G18-20

Sara  Gustavsson  j23

Karolina  Ruter  923

Mathilda  Johansson  j23

Joel  Karlsson  j23

Josef  Larsson  fi23

usterare John-Erik  Pettersson  (M)

usteringens  tid  och  plats SamhäIIsbyggnadsförvaItningen,  2020-09-29

Underskrifter

Sekreterare

Susanne  Frank

Ordförande

Lisbeth  Holmqvist  (S)

Justerare

John-Erik  Pettersson  (M)
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Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Nämnden  för  myndighetsutövning

Anslagsbevis

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag  på kommunens

digitala  anslagstavla.

Nämnden  för  myndighetsutövning

Sammanträdesdatum 2020-09-21

Datum  då anslaget  sätts  upp 2020-09-30 Datum  då anslaget  tas ned 2020-10-22

Förvaringsplats för protokollet Närarkiv SBF 8ygg & %l6

Underskrift

Susanne  Frank

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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NMYj  18

NMY4  19

NMY4  20

NMY  j21
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Ärendemening

Beslut  om byggsanktionsavgift

Beslut  om  byggsanktionsavgift

Beslut  om  byggsanktionsavgift

Delårsrapport  2020  för  Nämnden  för  Myndighetsutövning

Rapport  delegationsbeslut  2020

Information/  diskussionsärenden 2020

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande
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Nämnden  för  myndighetsutövning

NMYj  18 Dnr BYGG.2020.1037

Beslut  om byggsanktionsavgift

Namn

Fastighet

Namn  borttaget

Fastighet  borttagen

Beslut

Med stöd av 1l  kap. 51 (3 plan- och bygglagen (2010:900)  påförs ägaren  till  "fastighet

borttagen"  en byggsanktionsavgift om 280 134 kronor för att  den bygglovspliktiga

åtgärden uppförande av ett nytt lagertält har påbörjats innan  byggnadsnämnden  har gett

ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Alvesta  kommun  inom  två

månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften  har  vunnit  laga kraft.

Byggsanktionsavgift: 280 134  kronor  (faktureras  separat)

Jäv

Roland Magnil (S) deltog ej under överläggningen och ej i beslutet.

Yrkande

Anita Thörn Von Rosen (MP) yrkar bifall till byggsanktionsavgift men med nedsättning  av

byggsanktionsavgiften till 50 %, 560 269 kronor.

John-Erik Pettersson (M) yrkar bifall till byggsanktionsavgift men med nedsättning  av

byggsanktionsavgiften till 25 %, 280 134  kronor.

Beslutsgång

Ordförande ställer Anita Thörn Von Rosens och John-Erik Petterssons yrkanden mot

varandra. Ordförande lyssnar och konstaterar  att nämnden beslutar enligt John-Eriks

yrkande om bifall till byggsanktionsavgift  men med nedsättning till 25 %, 280 134  kronor.

Sammanfattning

En ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av ett nytt lagertält på "fastighet

borttagen"  inkom till BYGG & MILIÖ 2020-04-30 och hanteras i ärende  BYGG.2020.600.

Bygglovsansökan avslogs 2020-07-10. Ärendet överklagades av sökande.  Länsstyrelsen

undanröjde avslagsbeslutet 2020-08-05  och återförvisade  ärendet  för  vidare

handläggning. Vid tillsynsbesök på fastigheten 2020-08-20 upptäcktes det  att  tältet  redan

var uppsatt. Ett tillsynsärende angående olovligt byggande för uppförande  av ett  nytt

lagertält startade 2020-08-20. Bygglov och startbesked beviljades  2020-09-03.

Tjänsteskrivelse skickades ut till "Namn  borttaget"  2020-08-21  för eventuellt  yttrande.
Inget  yttrande  har kommit  in.

Juskerares  signakurer Utdragsbestyrkand-e
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Nämnden  för  myndighetsutövning

Skäl till  beslut

Enligt  1l  kap. 5 Ei plan-  och bygglagen  (2010:900)  PBL, ska byggnadsnämnden  pröva

förutsättningarna  för  och behovet  av att  ingripa  eller  besluta  om en påföljd  så snart  det

finns  anledning  att  anta  att  någon  inte  har  följt  en bestämmelse  i plan-  och bygglagen,  i

föreskrifter,  domar  eller  andra  beslut  som  har  meddelats  med  stöd  av lagen  eller  i EU-

förordningar  som  rör  frågor  inom  lagens  tillämpningsområde.

Byggnadsnämnden  bedömer  att  det  krävs  lov  för  nybyggnad  av lagertält  enligt  9 kap. 2 E)

PBL.

Enligt  1l  kap. 51 Eb PBL ska tillsynsmyndigheten,  om någon  bryter  mot  en bestämmelse  i

8-10  kap.  eller  i föreskrifter  eller  beslut  som har  meddelats  med  stöd  av någon  av

bestämmelserna  i 16  kap. 2-10  jj  eller  mot  en bestämmelse  i en EU-förordning  om krav

på byggnadsverk  eller  byggprodukter,  ta ut en byggsanktionsavgift.  När  avgiftens  storlek

bestäms,  ska hänsyn  tas till  överträdelsens  allvar  och betydelsen  av den bestämmelse

som  överträdelsen  avser.

Byggsanktionsavgiftens  storlek  framgår  enligt  9 kap. 6 E3 p 4 PBF.

Av 1l  kap. 53 % PBL framgår  att  en byggsanktionsavgift  ska tas ut även  om överträdelsen

inte  har  skett  uppsåtligen  eller  av oaktsamhet.  Avgiften  behöver  dock  inte  tas ut  om det

är oskäligt  med  hänsyn  till

1. att  den avgiftsskyldige  på grund  av sjukdom  inte  har  förmått  att  själv  eller  genom

någon  annan  fullgöra  sin skyldighet,

2. att  överträdelsen  berott  på en omständighet  som den avgiftsskyldige  inte  har  kunnat

eller  bort  förutse  eller  kunnat  påverka,  eller

3. vad den avgiftsskyldige  har  gjort  för  att  undvika  att  en överträdelse  skulle  inträffa.

I 1l  kap.  53 a 5 PBL kan utläsas  att  en byggsanktionsavgift  i ett  enskilt  fall  får  sättas  ned

om avgiften  inte  står  i rimlig  proportion  till  den överträdelse  som  har  begåtts.  Avgiften

får  sättas  ned till  hälften  eller  en fjärdedel.  Vid prövningen  enligt  första  stycket  ska det

särskilt  beaktas  om överträdelsen  inte  har  skett  uppsåtligen  eller  av oaktsamhet  eller  om

överträdelsen  av andra  skäl kan anses  vara  av mindre  allvarlig  art.

En byggsanktionsavgift  ska enligt  1l  kap. 54 E3 PBL inte  tas  ut om rättelse  sker  innan

frågan  om sanktion  har  tagits  upp  till  överläggning  vid ett  sammanträde  med

byggnadsnämnden.

En byggsanktionsavgift  om 100  % blir  1 120  537 kronor.

En byggsanktionsavgift  om 50 % blir  560  269 kronor.

En byggsanktionsavgift  om 25 % blir  280  134  kronor.

Byggnadsnämnden  bedömer  att  avgiften  inte  står  i rimlig  proportion  till  överträdelsen

och förordar  nedsättning  av avgiften.

Enligt  Il  kap. 57 E) PBL ska en byggsanktionsavgift  tas ut av den som  när  överträdelsen

begicks  var  ägare  till  den fastighet  eller  det  byggnadsverk  som överträdelsen  avser,  den

som begick  överträdelsen  eller  den som har  fått  en fördel  av överträdelsen.

Justerares  signaturer Utdra@sbestyrkande
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Nämnden  för  myndighetsutövning

Byggsanktionsavgiften  för  att  trots  förbudet  i 10  kap. 3 (3 PBL påbörja  uppförande  av ett

nytt  lagertält  som kräver  lov enligt  9 kap. 2 E) första  stycket  punkt  2 PBL innan

byggnadsnämnden  har gett  ett  startbesked  är: 3 prisbasbelopp  med ett  tillägg  av  0,O1

prisbasbelopp  per kvadratmeter  av tillbyggnadens  sanktionsarea.  Tillbyggnadens

sanktionsarea  är 2 065 kvadratmeter.  Byggsanktionsavgift  för  detta  är således  1 120  537

kronor.

Bilagor

Uträkning  byggsanktionsavgift

Situationsplan,  daterad  2020-04-30

Tjänsteanteckning,  daterad  2020-08-20

Beslutet  skickas  till

Namn  borttaget

Till SBF Bygg & Miljö

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Nämnden  för  myndighetsutövning

Du kan  överklaga  beslutet Bilaga  1

Om du är missnöjd  kan detta  beslut  överklagas  till  Länsstyrelsen  i Kronobergs  län.

Du ska skicka  eller  lämna  in ditt  överklagande  till:

Alvesta  kommun

Bygg  & Miljö

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

@ varförduanserattnämndenförmyndighetsutövningsbeslutärfelaktigt

*  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.

Justetares  signaturer Utdragsbestvrkande
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Nämnden  för  myndighetsutövning

NMYj  19 Dnr  BYGG.2020.1103

Beslut  om  byggsanktionsavgift

Namn

Fastighet

Namn  borttaget

Fastighet  borttagen

Beslut

Med  stöd  av 1l  kap. 51 E) plan-  och bygglagen  (2010:900)  påförs  ägaren  till  "fastighet

borttagen"  en byggsanktionsavgift  om 7 142  kronor  för  att  den marklovspliktiga  åtgärden

utfyllnad  av tomt  har  påbörjats  innan  byggnadsnämnden  har  gett  ett  startbesked.

Byggsanktionsavgiften  ska betalas  till  Alvesta  kommun  inom  två månader  efter  det  att

beslutet  om  att  ta ut  avgiften  har  vunnit  laga kraft.

Byggsanktionsavgift:  7 142  kronor  (faktureras  separat)

Sammanfattning

En granne  till  "fastighet  borttagen"  mailade  in till  Bygg & Miljö  2020-05-29,  och hade

frågor  rörande  pågående  byggnadsarbeten  på "fastighet  borttagen".

Ett  tillsynsbesök  gjordes  på fastigheten  2020-06-02.  Vid besöket  konstaterades  det  att

tomten  hade  fyllts  ut mot  ån. Ett tillsynsärende  angående  olovlig  markåtgärd  för

utfyllnad  av tomt  startades  2020-06-02.

"Namn  borttaget"  på "fastighet  borttagen"  informerades  om den  olovliga  utfyllnaden

2020-06-02.  "Namn  borttaget"  sa att  han inte  kände  till  detta,  men  att  han skulle

ombesörja  så att  en marklovsansökan  kom  in.

En ansökan  om marklov  för  utfyllnad  av tomt  på "fastighet  borttagen"  inkom  till  Bygg &

Miljö  2020-06-09  och hanteras  i ärende  BYGG.2020.746.

Marklov  och startbesked  beviljades  2020-07-20.

Tjänsteskrivelse  skickades  ut till  "fastighet  borttagen"  2020-09-02  för  eventuellt  yttrande.

Inget  yttrande  har  kommit  in.

Skäl till  beslut

Enligt  1l  kap.  5 Ei plan-  och bygglagen  (2010:900)  PBL, ska byggnadsnämnden  pröva

förutsättningarna  för  och behovet  av att  ingripa  eller  besluta  om en påföljd  så snart  det

finns  anledning  att  anta  att  någon  inte  har  följt  en bestämmelse  i plan-  och bygglagen,  i

föreskrifter,  domar  eller  andra  beslut  som har  meddelats  med  stöd  av lagen  eller  i EU-

förordningar  som  rör  frågor  inom  lagens  tillämpningsområde.

Byggnadsnämnden  bedömer  att  det  krävs  marklov  enligt  9 kap.  1l  E) PBL.

Enligt  Il  kap. 51 E) PBL ska tiIIsynsmyndigheten,  om någon  bryter  mot  en bestämmelse  i

8-10  kap.  elleriföreskrifter  eller  beslut  som  har  meddelats  med  stöd  av någon  av

bestämmelserna  i 16  kap. 2-10  jG eller  mot  en bestämmelse  i en EU-förordning  om krav

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Nämnden  för  myndighetsutövning

på byggnadsverk  eller  byggprodukter,  ta ut  en byggsanktionsavgift.  När  avgiftens  storlek

bestäms,  ska hänsyn  tas  till  överträdelsens  allvar  och  betydelsen  av den  bestämmelse

som  överträdelsen  avser.

Byggsanktionsavgiftens  storlek  framgår  enligt  9 kap.  6 E) p 4 PBF.

Av  1l  kap.  53 E) PBL framgår  att  en byggsanktionsavgift  ska tas  ut  även  om  överträdelsen

inte  har  skett  uppsåtligen  eller  av oaktsamhet.  Avgiften  behöver  dock  inte  tas  ut  om  det

är oskäligt  med  hänsyn  till

1.  att  den  avgiftsskyldige  på grund  av sjukdom  inte  har  förmått  att  själv  eller  genom

någon  annan  fullgöra  sin skyldighet,

2. att  överträdelsen  berott  på en omständighet  som  den  avgiftsskyldige  inte  har  kunnat

eller  bort  förutse  eller  kunnat  påverka,  eller

3. vad  den  avgiftsskyldige  har  gjort  för  att  undvika  att  en överträdelse  skulle  inträffa.

I 1l  kap. 53 a % PBL kan utläsas att en byggsanktionsavgift  i ett enskilt  fall får sättas ned

om  avgiften  inte  står  i rimlig  proportion  till  den  överträdelse  som  har  begåtts.  Avgiften

får  sättas  ned  till  hälften  eller  en fjärdedel.  Vid  prövningen  enligt  första  stycket  ska det

särskilt  beaktas  om  överträdelsen  inte  har  skett  uppsåtligen  eller  av oaktsamhet  eller  om

överträdelsen  av andra  skäl  kan  anses  vara  av mindre  allvarlig  art.

En byggsanktionsavgift  ska enligt  1l  kap.  54 E) PBL inte  tas  ut om  rättelse  sker  innan

frågan  om  sanktion  har  tagits  upp  till  överläggning  vid  ett  sammanträde  med

byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden  bedömer  att  det  saknas  skäl  för  avgiftsbefrielse  eller  nedsättning  av

avgiften  i föreliggande  fall  varpå  en byggsanktionsavgift  om 7 142  kronor  för  de  vidtagna

åtgärderna  tas  ut.

Enligt  1l  kap.  57 E) PBL ska en byggsanktionsavgift  tas  ut av den  som  när  överträdelsen

begicks  var  ägare  till  den  fastighet  eller  det  byggnadsverk  som  överträdelsen  avser,  den

som  begick  överträdelsen  eller  den  som  har  fått  en fördel  av överträdelsen.

Byggsanktionsavgiften  för  att  trots  förbudet  i 10  kap.  3 E) PBL påbörja  en sådan

markåtgärd  som  kräver  lov  enligt  9 kap.  2 E) första  stycket  punkt  2 PBL innan

byggnadsnämnden  har  gett  ett  startbesked  är:  0,125  prisbasbelopp  med  ett  tillägg  av

O,OO1 prisbasbelopp  per  kvadratmeter  av sanktionsarean  för  schaktning  eller  fyllning

inom  en tomt..  Byggsanktionsavgift  för  detta  är således  7 142  kronor.

Bilagor

Uträkning  byggsanktionsavgift

Bilder  från  platsbesök,  daterad  2020-06-02

Tjänsteanteckning,  daterad  2020-06-02

Justerares  signaöurer Utdragsbestvrkande
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Beslutet  skickas  till

Fastighet  borttagen

Till SBF Bygg & Miljö

Justetares  signaturer

Protokoll

Sammanträdesdatum
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Sida

10(18)



Alvesta
kommun Protokoll

Sammantradesdatum

2020-09-21

Sida

11(18)

Nämnden  för  myndighetsutövning

Du kan  överklaga  beslutet Bilaga  1

Om du är missnöjd  kan detta  beslut  överklagas  till  Länsstyrelsen  i Kronobergs  län.

Du ska skicka  eller  lämna  in ditt  överklagande  till:

Alvesta  kommun

Bygg  & Miljö

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.

Justetares  signaturer Utdragsbestvrkande
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Nämnden  för  myndighetsutövning

NMYj20 Dnr  BYGG.2020.1102

Beslut  om  byggsanktionsavgift

Namn

Fastighet

Namn  borttaget

Fastighet  borttagen

Beslut

Med  stöd  av 1l  kap. 51 E) plan-  och bygglagen  (2010:900)  påförs  ägaren  till  "fastighet

borttagen"  en byggsanktionsavgift  om 5 912 kronor  för  att  den  bygglovspliktiga  åtgärden

fasadändring  (isättning  av ny dörr)  har  påbörjats  innan  byggnadsnämnden  har  gett  ett

startbesked.  Byggsanktionsavgiften  ska betalas  till  Alvesta  kommun  inom  två månader

efter  det  att  beslutet  om att  ta ut avgiften  har  vunnit  laga kraft.

Byggsanktionsavgift:  5 912 kronor  (faktureras  separat)

Sammanfattning

En granne  till  "fastighet  borttagen"  mailade  in till  Bygg & Miljö  2020-05-29,  och hade

frågor  rörande  pågående  byggnadsarbeten  på "fastighet  borttagen".

Ett tillsynsbesök  gjordes  på fastigheten  2020-06-02.  Vid besöket  konstaterades  det  att  en

ny dörr  hade  monterats  i fasaden.  Ett tillsynsärende  angående  olovligt  byggande  för

fasadändring  startades  2020-06-02.

"Namn  borttaget"  på "fastighet  borttagen"  informerades  om den  olovliga

fasadändringen  2020-06-02.  "Namn  borttaget"  sa att  han inte  kände  till  detta,  men  att

han skulle  ombesörja  så att  en bygglovsansökan  kom  in.

En ansökan  om bygglov  för  fasadändring  på "fastighet  borttaget"  inkom  till  Bygg & Miljö

2020-06-09  och hanteras  i ärende  BYGG.2020.745.

Bygglov  och startbesked  beviljades  2020-07-16.

Tjänsteskrivelse  skickades  ut till  "fastighet  borttagen"  2020-09-02  för  eventuellt  yttrande.

Inget  yttrande  har  kommit  in.

Skäl till  beslut

Enligt  1l  kap. 5 % plan-  och bygglagen  (2010:900)  PBL, ska byggnadsnämnden  pröva

förutsättningarna  för  och behovet  av att  ingripa  eller  besluta  om en påföljd  så snart  det

finns  anledning  att  anta  att  någon  inte  har  följt  en bestämmelse  i plan-  och bygglagen,  i

föreskrifter,  domar  eller  andra  beslut  som  har  meddelats  med  stöd  av lagen  eller  i EU-

förordningar  som rör  frågor  inom  lagens  tillämpningsområde.

Byggnadsnämnden  bedömer  att  det  krävs  bygglov  för  fasadändring  enligt  9 kap.  2 E) PBL.

Enligt  1l  kap. 51 E) PBL ska tillsynsmyndigheten,  om någon  bryter  mot  en bestämmelse  i

8-10  kap.  eller  i föreskrifter  eller  beslut  som  har  meddelats  med  stöd  av någon  av

bestämmelserna  i 16  kap. 2-10  jj  eller  mot  en bestämmelse  i en EU-förordning  om krav

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Sammantradesdatum

2020-09-21

Sida
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Nämnden  för  myndighetsutövning

på byggnadsverk  eller  byggprodukter,  ta ut en byggsanktionsavgift.  När  avgiftens  storlek

bestäms,  ska hänsyn  tas  till  överträdelsens  allvar  och betydelsen  av den  bestämmelse

som  överträdelsen  avser.

Byggsanktionsavgiftens  storlek  framgår  enligt  9 kap. 6 E) p 4 PBF.

Av 1l  kap. 53 E) PBL framgår  att  en byggsanktionsavgift  ska tas ut även  om överträdelsen

inte  har  skett  uppsåtligen  eller  av oaktsamhet.  Avgiften  behöver  dock  inte  tas  ut om det

är oskäligt  med  hänsyn  till

1. att  den avgiftsskyldige  på grund  av sjukdom  inte  har  förmått  att  själv  eller  genom

någon  annan  fullgöra  sin skyldighet,

2. att  överträdelsen  berott  på en omständighet  som  den avgiftsskyldige  inte  har  kunnat

eller  bort  förutse  eller  kunnat  påverka,  eller

3. vad den avgiftsskyldige  har  gjort  för  att  undvika  att  en överträdelse  skulle  inträffa.

I 1l  kap. 53 a E) PBL kan utläsas  att  en byggsanktionsavgift  i ett  enskilt  fall  får  sättas  ned

om avgiften  inte  står  i rimlig  proportion  till  den överträdelse  som har  begåtts.  Avgiften

får  sättas  ned  till  hälften  eller  en fjärdedel.  Vid prövningen  enligt  första  stycket  ska det

särskilt  beaktas  om överträdelsen  inte  har  skett  uppsåtligen  eller  av oaktsamhet  eller  om

överträdelsen  av andra  skäl kan anses  vara  av mindre  allvarlig  art.

En byggsanktionsavgift  ska enligt  1l  kap. 54 E) PBL inte  tas ut om rättelse  sker  innan

frågan  om sanktion  har  tagits  upp  till  överläggning  vid ett  sammanträde  med

byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden  bedömer  att  det  saknas  skäl för  avgiftsbefrielse  eller  nedsättning  av

avgiften  i föreliggande  fall  varpå  en byggsanktionsavgift  om 5 192 kronor  för  de vidtagna

åtgärderna  tas ut.

Enligt  1l  kap. 57 E) PBL ska en byggsanktionsavgift  tas ut av den som  när  överträdelsen

begicks  var  ägare  till  den  fastighet  eller  det  byggnadsverk  som  överträdelsen  avser,  den

som begick  överträdelsen  eller  den  som  har  fått  en fördel  av överträdelsen.

Byggsanktionsavgiften  för  att  trots  förbudet  i 10  kap. 3 EI PBL påbörja  fasadändring

(isättning  av ny dörr)  som  kräver  lov  enligt  9 kap. 2 E) första  stycket  punkt  2 PBL innan

byggnadsnämnden  har  gett  ett  startbesked  är: 0,125  prisbasbelopp  per  fönster  eller  dörr

som berörs.  Antalet  dörrar  är en. Byggsanktionsavgift  för  detta  är således  5 912  kronor.

Bilagor

Uträkning  byggsanktionsavgift

Bilder  från  platsbesök,  daterad  2020-06-02

Tjänsteanteckning,  daterad  2020-06-02

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Beslutet  skickas  till

Namn  borttaget

Till SBF Bygg & Miljö

Justerares  signaturer

Protokoll

Sammantradesdatum

2020-09-21

Utdragsbestyrkande

Sida
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Nämnden  för  myndighetsutövning

Du kan  överklaga  beslutet Bilaga  1

Om du är missnöjd  kan detta  beslut  överklagas  till  Länsstyrelsen  i Kronobergs  län.

Du ska skicka  eller  lämna  in ditt  överklagande  till:

Alvesta  kommun

Bygg  & Miljö

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.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Nämnden  för  myndighetsutövning

NMYj21 Dnr  ADM.2020.1139

Delårsrapport  2020  för  Nämnden  för  Myndighetsutövning

Beslut

Nämnden  för  Myndighetsutövning  beslutar  godkänna  delårsrapport  för  2020

Sammanfattning

Sammanfattande  dokument  som beskriver  verksamheten  gällande  Nämnden  för

Myndighetsutövnings  ansvarsområde  och utifrån  måluppfyllelse.  Ekonomin  gäller  endast

för  nämndens  ledamöter.  Under  året  har  Covid-19  varit,  och kommer  fortsatt  att  vara,

en utmaning  vad det  gäller  möjlighet  att  utföra  tillsyn  hos verksamhetsutövarna  i

kommunen.  Traditionell  tillsyn  ute  i fält  hos kommunens  verksamhetsutövare  har  till

stora  delar  ersatts  med  tillsyn  till  exempel  via digitala  medier,  enkäter  och  via telefon

istället.

Bilagor

Delårsrapport

Beslutet  skickas  till

Dannijel  Nygren  Abrezol

Carola  Gunnarsson

Till SBF Bygg & Miljö

Justerares  signaturer Utdrabsbestyrkande
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Nämnden  för  myndighetsutövning

NMY4 22 Dnr  ADM.2020.695

Rapport  delegationsbeslut  2020

Sammanfattning

SBF Bygg & Miljö  beslutar  lämna  följande  delegationsbeslut  till  handlingarna:

1.  Delegationsbeslut  fattade  under  tiden  2020-05-25-2020-09-10

2. Delegationsbeslut  fattade  under  tiden  2020-05-25-2020-09-10,  Ordföranden

3. Delegationsbeslut  fattade  under  tiden  2020-05-25-2020-09-10,  Flyttning  av

fordon

Bilagor

Bilaga  I

Bilaga  2

Bilaga  3

Justetares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Nämnden  för  myndighetsutövning

NMYj23 Dnr  ADM.2020.696

Information/  diskussionsärenden  2020
Pågående  projekt  miljöskyddsärende

Enkätundersökning  avseende  utbildning  och kunskap  om livsmedelshygien  i skol- och omsorgskök

2020

Enkätundersökning  avseenden  hygien  och smittskydd  på skolor  och förskolor  2020

Yttrande  Bergtäckt  Heljalt,  Villarp

Följande  ärenden  informeras/diskuteras

Enhetschef  Carola  Gunnarsson  informerade  om verksamheten  och personalfrågor  på SBF

Bygg & Miljö.

Granskning  av Intern  Kontroll

Presidieträff  Miljösamverkan  och Byggsamverkan

Omorganisation  inom  SBF Bygg & Miljö,  förstärkning  av bygg

Nämnden  fastslog  att  Anita  Thörn  Von Rosen  (MP)  ska biträda  enhetschef  SBF Bygg &

Miljö  gällande  tillsynsärende  på fastigheten  Oby  2:30

Sjukfrånvaro

Diskussion  om fortsatt  arbete  gällande  nedskräpningsärenden  i Alvesta  Kommun

Justetares  signaturer Utdra4sbestvrkande


