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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2019-06-10 kl. 13.30 -15.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 28-34 

 
 
Beslutande 

 

 

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. 

Roland Magnil (S)  

 

 

 

 Johny Haraldsson (C)  

John-Erik Pettersson (M) vice ordf. 

 

 Solveig Nilsson (AA)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson § 28-34 

Sofia Gustavsson § 28 

Vera Dimiri § 29 

Andreas Andersson § 30 

Marie-Louise Nilsson § 34 
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Justering tid och plats Alvesta 2019-06-13  

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Lisbeth Holmqvist (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Johny Haraldsson (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum 2019-06-10 

Anslaget under tiden 2019-06-14 - 2019-07-05   

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande  

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-06-10 3(13) 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NMY § 28 Dnr 2019/53. NMY 

YTTRANDE ÖVER GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR 
SPÅNINGSLANDA 4:3 M.FL. (ETAPP 3) 

Beslutsunderlag  

Granskningshandling, 2019-05-21 

Redogörelse 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder, handel och 

verksamheter i ett attraktivt läge med god åtkomst till väg 25/27 och 

närhet till Spånens rekreationsområde. Förslaget överensstämmer med 

kommunens översiktsplan. Planförfarandet sker med utökat 

planförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och bygglagen.  

Beslut 

Nämnden för myndighetsutövning har inget att yttra på 

granskningshandlingen.   

Protokollet ska skickas till 

Planenheten, Patrik Karlsson 
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NMY § 29 Dnr 2018/73.702 FAL 

ANSÖKAN OM TILLFÄLLIGT TILLSTÅND TILL 
ALLMÄNHETEN ATT SERVERA  

Sökande 

Namn borttaget  

Redogörelse 

Namn borttaget har hos Alvesta kommun ansökt om tillfälligt tillstånd 

till allmänheten enligt 8 kap 2 § alkohollagen att servera starköl,vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid serveringsstället. 

Verksamheten ligger i en trädgård till en mindre gård som ägs av 

sökande och är tänkt att ha öppet fredag till söndag. Den sökta 

tidsperioden är 20190601-20190831.  

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att: 

Avslå Namn borttaget, ansökan om tillfälligt tillstånd att servera 

starköl, vin, spritdrycker vid namn borttaget då sökanden bedöms som 

olämplig enligt 8 kap 12 § alkohollagen 

Information om överklagan 

Se bilaga. 

Protokollet ska skickas till 

Alkoholhandläggare 
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Du kan överklaga beslutet 

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 FSP 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. 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-06-10 6(13) 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NMY § 30 Dnr NMY2011-000442 

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FÖRENAT 
MED VITE  

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagna 

Fastighetsägare 

Namn borttagna 

Beslutsunderlag 

Enkät in, 2011-11-15 

Kommunicering daterad, 2012-03-02 

Beslut om utsläppsförbud daterad 2012-08-21 

Delgivning av beslut 2012-09-07 

Kommunicering om utsläppsförbud med vite, 2019-03-12 

Svar på kommunicering 2019-04-16 

Redogörelse 

I samband med SBF Bygg & Miljös inventering av enskilda avlopp 

framkom att befintlig avloppsanläggning består av slamavskiljare 

samt ett efterföljande utsläpp i riktning mot en bäck. 

Fastigheten är en permanentbostad och har vattentoalett. Fastigheten 

har besökts ett antal gånger av SBF Bygg & Miljö, senaste gången var 

2019-05-21 och någon ny avloppsanläggning fanns inte på plats.  

Enligt Alvesta kommuns riktlinjer för enskilda avlopp från 2006-03-

27 är nuvarande avloppslösning ej godkänd för rening av 

avloppsvatten. Anläggningar ska minst uppfylla Naturvårdsverkets 

allmänna råd från 1987 (AR 87:6). 

Nämnden för myndighetsutövning tog 2012-08-21 beslut att 

underkänna avloppsanläggning på fastigheten. Beslutet togs med 

hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § i miljöbalken. Detta förbud 

gäller från 2013-09-30.  

Ett ärende om att bygga om avloppet startades 2015-02-20 och 

sökande fick tillstånd att bygga om 2016-04-22. Efter många 

påstötningar så har arbetet ännu inte kommit igång vilket inspektion 

på platsen 2019-05-21 kunde konstatera. 
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Beredning 

Nämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, meddela de föreläggande 

och 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:e 

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.  

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som avser bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som 

behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa 

eller miljön. 

Då fastighetsägarna trots förbud och många påminnelser inte har 

åtgärdat avloppet bedömer Nämnden för myndighetsutövning det som 

rimligt att förena förbudet med vite på 90 000 kronor. 

Nämnden för myndighetsutövning har gjort en avvägning enligt 2 kap. 

7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan. 

Beslut 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att Namn borttaget, Namn 

borttaget samt Namn borttaget om förbud förenat med vite på 30 000 

kronor vardera, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT (bad- 

disk- och tvättvatten) till den befintliga avloppsanläggningen på 

Fastighetsbeteckning borttagen. Förbudet gäller två månader från det 

datum det har trätt i laga kraft. Det är också då vitet kan komma att 

dömas ut.  

Information om överklagan 

Se bilaga. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttagna 
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Du kan överklaga beslutet 

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 FSP 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 § 31  Dnr 2019/95. NMY 

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER MAJ 2019 

Beslutsunderlag 

Förenklad ekonomisk månadsrapport per maj 2019 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att godkänna  
ekonomisk månadsrapport per den maj 2019. 
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NMY § 32 Dnr 2019/21. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2019-05-14 -2019-05-29. 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-06-10 11(13) 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NMY § 33 Dnr 2019/92. NFS 

REVIDERING AV DELEGATIONSORDNING FÖR NÄMNDEN 
FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering av delegationsordning 

Redogörelse 

Den 1 juli 2019 träder en ny lagstiftning, Lag om tobak och liknande 

produkter (2018:2088), i kraft. Den nya lagen ersätter den tidigare 

tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare (2017:425).  

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar, med stöd av 6 kap 37-39 

§§, 7 kap 5-8 §§ och 9 kap 30-31 §§ kommunallagen (2017:725) samt 

12 kap 6 § Plan- och Bygglagen, att anta revidering av 

delegationsordning. 

Information om överklagan 

Se bilaga. 

Protokollet ska skickas till 

Enhetschef SBF Bygg & Miljö 

Förvaltningschef  för Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen 
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Du kan överklaga beslutet 

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 FSP 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 § 34 Dnr 2019/30 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Följande ärenden informeras/diskuteras.     

Information gavs om livsmedelskontroll 2018 från 
livsmedelsverket. 

 

  

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

Aktuell sjukfrånvarostatistik 

Kvartalsredovisning 

Rekrytering pågår   

 

 

 

 


