
 
Nämnden för myndighetsutövning 

 

 Protokoll 
Sida 
1(18) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-21 

 

  

 

Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Plats och tid Salen vån. 1, Kommunhuset i Alvesta 2021-06-21 kl. 13.30-15.30 
Paragrafer § 24 - 30  
Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) 

ordförande 
Peter Magnusson (S) 
Johny Haraldsson (C) jäv § 27 
ers. Jenny NIlsson (S) 
John-Erik Pettersson (M) 
Solveig Nilsson (AA) 
 

 

Närvarande ersättare Jennie Nilsson (S)  
Anita Thörn von Rosen (MP) 
Sten Åke Carlsson (KD) 
Ulf Gustafsson (SD) 
 

 

Övriga närvarande Carola Gunnarsson § 24-30 
Göran Bergstrand § 24-25 
Agnes Rindberg § 26 
Mathilda Johansson § 30 
Ebba Lejeby § 30 

 

Justerare  
Justeringens tid och plats Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-23 
 

Underskrifter 

Sekreterare 

  

 Susanne Frank  
 

Ordförande 
  

 Lisbeth Holmqvist (S)  
 

Justerare 

  

   
           Peter Magnusson (S) 
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 Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla 

 Nämnden för myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum 2021-06-21  

Datum då anslaget sätts 
upp 

Datum 
2021-06-23 

Datum då anslaget tas 
ned  

Datum 
2021-07-15 

    

Förvaringsplats för 
protokollet 

Närarkiv SBF Bygg & Miljö 

 

Underskrift 

 

 

 

 Susanne Frank  
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Ärendelista 
Paragrafnr Ärendemening Sidnr 

 

NMY § 24 Bygglov för ändrad användning av industrilokal till lägenhet 5 - 7 

NMY § 25 Tillsyn 8 - 11 

NMY § 26 Ansökan om strandskyddsdispens SBF Teknik 12 - 14 

NMY § 27 Sekretess ärende, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 15 - 18 

NMY § 28 Rapport delegationsbeslut 2021 19 

NMY § 29 Rapport Ekonomi 2021 20 

NMY § 30 Information/ diskussionsärende 2021 21 
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Godkännande av dagordning 
Beslut 
Dagordningslistan är beslutad av ordförande och utsänd med kallelsen. 

Sammanfattning 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar att godkänna dagordningen.
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NMY § 24  Dnr: BYGG.2021.623  

Bygglov för ändrad användning av industrilokal till lägenhet  
Sökande:   Namn borttaget  

Fastighet    

Adress     

Personnummer   

 

Beslut 
Med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL avslås ansökan om bygglov för 
ändrad användning av industrilokal till lägenhet. 

 

En administrativ avgift på 1 600:- tas ut (i enlighet med taxa faställd av kommunfullmäktige 
2011-06-15 § 87). Avgiften faktureras separat. 

  

Handlingar som är underlag till beslut 
 

- Ansökan   daterad 2021-04-23 

- Planritning   daterad 2021-04-23 

- Tjänsteanteckning  daterad 2021-05-06 

- Reviderad ansökan  daterad 2021-05-06 

- Kommunicering  daterad 2021-06-08 

Sammanfattning 
Ansökan avsåg ifrån början förlängning av tillfällig bygglov för. Efter det att 
byggnadsinspektör Göran Bergstrand informerat namn borttaget att det inte finns något 
bygglov som man skulle kunna förlänga, så ändrade namn borttaget sin ansökan till ändrad 
användning av industrilokal till lägenhet. 

På fastigheten finns i dagsläget en stor industirbyggnad. I Nordöstra delen av byggnaden 
finns en lägenhet på två rum och kök/allrum. För lägenheten finns beviljat bygglov.  

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. För området där fastighet borttagen ligger 
gäller detaljpla AB 0 med områdesbeteckningen Js. 

 

Aktuella planbestämmelser föreskriver:  
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• (Js) Med Js betcknat område får användas endast för industriändamål. Byggnader få 
dock uppföras eller inredas för bostadsändamål i den utsträckning, som fordras för 
tillsyn och bevakning inom området. 

• Punktprickad mark får inte bebyggas. 

• Byggnader får uppföras till en byggnadshöjd av max 8 meter. 

   

Kommunicering om avslag skickades till sökanden, namn borttaget 2021-06-08 

för eventuellt yttrande. 

 

Skäl till beslut 
Planerad åtgärd strider mot gällande detaljplan AB 0 avseende byggnadsplaneområdets 
användning.  

Avvikelsen från gällande detaljplan kan inte anses utgöra en liten avvikelse, därmed bedöms 
ansökan, som avser bygglov för ändrad användning av industrilokal till lägenhet, avslås med 
stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen, PBL. 
 

Bilagor 
Planritning    2021-04-23 

Ändrad ansökan (ändrad)  2021-05-06 

Tjänsteanteckning   2021-05-06 

Kommunicering    2021-06-08 

 

Beslutet skickas till 
Namn borttaget 

 

  

  



 
Nämnden för myndighetsutövning 

 

 Protokoll 
Sida 
7(18) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-21  

 

  

 

Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

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.
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NMY § 25  Dnr: BYGG.2021.676  

Tillsyn  
Namn    Namn borttaget  

Fastighet     

Adress      

Personnummer    

 

Beslut 
1. Förelägga namn borttaget med stöd av 11 kap. 20 §  PBL att olovligt boende upphör på 
fastigheten med undantag för lägenhet om (2 rum och kök/allrum) i den nordöstra delen av 
byggnaden. 

 

2. Föreläggandet enligt punkt 1. förenas med ett vite på 50 000 kronor med stöd av 11 kap. 
37 § PBL. 

 

3. Förbjuda namn borttaget  med stöd av 11 kap. 32 a § PBL att på nytt upplåta 
industrilokalen på fastigheten med adress borttagen för boende med undantag för lägenhet 
om (2 rum och kök/allrum) i den nordöstra delen av byggnaden. Enligt 11 kap. 38 § PBL 
gäller detta omedelbart även om beslutet överklagas. 

 

4. Föreläggandet enligt punkt 3. förenas med ett vite på 50 000 kronor med stöd av 11 kap. 
37 § PBL. 

 

5. Med stöd av 11 kap. 38 § PBL förordnas att beslutspunkterna 1-2. och 4. skall gälla direkt 
även om beslutet överklagas. 

 

Beslutet fattas med stöd av 8 kap. 4 § och 9 kap. 2 § samt 11 kap. 5, 20, 32a, 37 och 38 §§ 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL. 

 

Beslutet ska vidare enligt 11 kap. 40 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL sändas till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
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Handlingar som är underlag till beslut 

 
- Tjänsteanteckning     daterad 2021-04-16 

- Tjänsteanteckning tillsynsbesök   daterad 2021-04-20 

- Tjänsteanteckning tillsyn Värends räddningatjänst daterad 2021-04-27 

- Förbud mot övernattning Värends räddningstjänst daterad 2021-04-27 

- Kommunicering     daterad 2021-06-09 

   

Sammanfattning 
Fastigheten har varit föremål för misstanke om olovligt boende sedan 2012. Tillsynsbesök 
gjordes 2012 och skrivelse skickades till fastighetsägaren. 

På fastigheten finns i dagsläget en stor industirbyggnad. I nordöstra delen av byggnaden 
finns en lägenhet på två rum och kök/allrum. För lägenheten finns det beviljat bygglov.  

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök av Värends räddningstjänst har inkommit till Bygg & 
Miljö. 

Bygg & Miljö gjorde tillsynsbesök tillsammans med Värends räddningstjänst 2021-04-20. 

Komminucering om beslut om förbud mot boende skickades till sökanden, namn borttaget, 
2021-06-09 för eventuellt yttrande. 

  

Skäl till beslut  

Boende i industrilokal har gjorts olovligen och saknar bygglov samt strider mot gällande 
detaljplan.  

 

Nämden för Myndighetsutövning bedömmer att bygglov inte kan ges i efterhand för det 
olovliga boendet. 

 

De tekniska egenskaper som är väsentliga i händelse av brand uppfylls inte. 

 

Ett rättelseföreläggande med stöd av 11 kap. 20 § PBL beslutas av Nämnden för 
Myndighetsutövning. Beslutet gäller omedelbart på grund av fara för människors liv och 
hälsa. 
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Bilagor 
Tjänsteanteckning telefonsamtal 2021-04-16;Tjänsteanteckning tillsynsbesök 2021-04-
20;Tjänsteanteckning tillsynsbesök Värends 
räddningstjänst.pdf;KommuniceringTjänsteanteckning     
 2021-04-16 

Tjänsteanteckning tillsynsbesök   2021-04-20  

Tjänsteanteckning tillsyn Värends räddningstjänst 2021-04-27 

Kommunicering     2021-06-09 

 

Beslutet skickas till 
Namn borttaget 

 

Värends räddningstjänst 

Lantmäteriet fastighetsinskrivningen  

  



 
Nämnden för myndighetsutövning 

 

 Protokoll 
Sida 
11(18) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-21  

 

  

 

Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

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.
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NMY § 26  Dnr: MIL.2021.747  

Ansökan om strandskyddsdispens SBF Teknik  
Fastighet:    GRIMSLÖV 5:3  

Organisationsnummer:  212000-0639 

Sökanden:    SBF Teknik, Emil Malm 

 

Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar att ge sökande, Alvesta kommun: SBF Teknik, 
dispens från bestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken i enlighet med inkomna handlingar. 

 

Dispensen gäller reperation av befintlig bro på fastigheten Grimslöv 5:3. Som särskilt skäl 
anges att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte. 

 

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige, 2019-12-17 § 19, tas en timavgift ut för 
handläggningen av ärendet. Då handläggningen tagit 1 timme kommer en avgift på 940 kr 
att tas ut. Denna avgift kommer på seperat faktura senare. 

 

Information 
Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att överklaga inom 3 veckor. 
Sökanden uppmanas att avvakta utgången av tiden för överklagande innan åtgärden vidtas. 
Tiden 3 veckor räknas från den dag då ärendet inkommer till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
meddelar sökanden resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när ett 
sådant besked erhållits, om det inte ändrar beslutet.  
Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år eller inte har avslutats 
inom 5 år efter beslutsdatum. 

 
 

 
 
 
 
Sammanfattning 
En ansökan om strandskyddsdispens för reparation av befintlig bro vid Hölmö, se bilaga 1, på 
fastigheten Grimslöv 5:3 har inkommit. Av ansökan med tillhörande handlingar framgår att 
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sökanden vill riva befintlig trumma med en diameter på 3,7 meter och ersätta denna med 
två stycken mindre rör. Åtgärden kommer medföra att bron bli något bredare än vad den är 
idag. 

 

Platsen där ågärden är planerad ligger vid ett vattendrag vid namn Opparydsbäcken som har 
ett aktuellt strandskydd på 100 meter.  

 

Platsen där åtgärden är planerad är därför belägen inom ett område som omfattas av 
bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 och 16 §§ miljöbalken. Enligt 18 § miljöbalken 
får dispens från bestämmelserna lämnas om det finns särskilda skäl.  

 

I ansökan anges det särskilda skälet: 

• Att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syfte. 

Nämnden bedömer att särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna 
föreligger i detta fall då området har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syfte. 

 

Allmänhetens tillträde förblir oförändrad jämfört med idag. Påverkan på växt- och djurliv 
bedöms bli acceptabel. 

 

Fri passage finns idag och så kommer det att fortsätta vara.   

Bilagor 
Bilaga 1: Situationsplan, 2021-05-25. 

Bilaga 2: Information om planerad åtgärd, 2021-05-25. 

Bilaga 3: Inspektionsrapport från trafikverket, 2021-05-25. 

Beslutet skickas till 
Gata- SBF Teknik, Emil Malm, emil.malm@alvesta.se 

Länstyrelsen i Kronobergs län, kronoberg@lansstyrelsen.se  
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Du kan överklaga beslutet      Bilaga 1 

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 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.
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NMY § 27  Dnr: BAB.2020.1389  

Sekretess ärende, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  
 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning har tagit beslut i sekretessärendet. 
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NMY § 28  Dnr: ADM.2021.161  

Rapport delegationsbeslut 2021  
 

Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar lämna följande delegationsbeslut till 
handlingarna: 

 

A. Delegationsbeslut fattade under tiden 210517--0614, handläggare 

B. Delegationsbeslut fattade under tiden 210101--0614, ordföranden 

C. Delegationsbeslut fattade under tiden 210517--0614 alkoholhandläggare 

Bilagor 
 

Bilaga A NMY rapport DB handläggare 210621 

Bilaga B NMY rapport DB nämndens ordförande 210621 

Bilaga C NMY rapport DB alkoholhandläggare 210621 
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NMY § 29  Dnr: ADM.2021.146  

Rapport Ekonomi 2021  
Beslut 
Att nämnden godkänner månadsrapporten för maj månad 2021 

Sammanfattning              
I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista maj, framgår att resultatet kommer 
följa budget. 

Bilagor 
Ekonomisk rapport per 2021-05-31 

Rapport  

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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NMY § 30  Dnr: ADM.2021.147  

Information/ diskussionsärende 2021  
Följande ärenden informeras/diskuteras   

• Information miljöärende 

• Frisknärvaro/ sjukfrånvaro 

• Information gällande reglemente 

• Information status miljöärende 

• Håll Sverige rent 

 

Enhetschef Carola Gunnarsson informerade om verksamheten och personalfrågor på SBF 
Bygg & Miljö. 
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