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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2020-02-24 kl. 13.30 -16.45 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
§ 1-7 

 
 
Beslutande 

 
 
John-Erik Pettersson (M) ordf. 
Sten Åke Karlsson (KD)  

 
 
 

 Johny Haraldsson (C)  
Anita Thörn von Rosen (MP)  

 

 Solveig Nilsson (AA) jäv § 1, ers av Ulf 
Gustafsson (SD) 

 

   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson § 1-7  

Göran Bergstrand § 1-2 
Agnes Rindberg § 3 
Sara Gustavsson § 7 
Hanna Flennemo § 7 
Marie-Louise Nilsson § 7 
Karolina Ruter § 7  
Ulf Gustafsson (SD) 
 
 

 
  

 

 

 

 

 
  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 2(24) 

 Nämnden för myndighetsutövning 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 
   
 
Justering tid och plats Alvesta 2020-02-26  

Sekreterare 
 

 
 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      
 John-Erik Pettersson (M)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Johny Haraldsson (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 
Anslaget under tiden 2020-02-27 - 2020-03-19   
Förvaringsplats  SBF Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 
Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY §  

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningslistan är beslutad av ordförande och utsänd med kallelsen 

 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta dagordningen. 
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NMY § 1 Dnr NMY 2019/389 

UTTAGANDE AV BYGGSANKTIONSAVGIFT  

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan, daterad 2019-10-23 

Ritning, daterad 2019-10-23 

Tjänsteanteckning, daterad 2019-11-06 

Information om påbörjad byggnation, daterad 2019-12-06 

Tjänsteanteckning platsbesök, daterad 2019-12-09 

Kommunicering av byggsanktionsavgift, daterad 2020-01-09 

Skrivelse, daterad 2020-02-03 

Redogörelse 
Sökande har för avsikt att bygga till fritidshus på fastigheten. Då 
fastigheten ligger utan detaljplanelagt hördes angränsande 
fastighetsägare och gavs möjlighet att yttra sig över åtgärden. I 
samband med hörandet, fick Bygg & Miljökontoret information 
(2019-12-06) om att tillbyggnaden av fritidshuset redan pågick. Bygg 
& Miljökontoret gjorde då ett platsbesök (2019-12-09). Vid 
platsbesök (2019-12-09) konstaterades det att byggnationen hade 
påbörjats. Information om att ta ut byggsanktionsavgift har skickats 
till sökande. Sökande har även getts möjlighet att yttra sig över denna 
information. Sökande inkom med skrivelse (2020-02-03). I sin 
skrivelse menar sökande på att åtgärden har påbörjats i tron att den 
inte skulle vara bygglovspliktig. När det uppdagades att åtgärden 
bedömdes som en bygglovspliktig åtgärd, menar sökande på att man 
lämnade in en komplett bygglovsansökan. Sökande vill framhålla att 
påbörjandet innan startbesked beviljats inte skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. 

 

Beredning 
Lagstöd 
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Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) 

10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings och markåtgärder 
Startbesked och slutbesked 
10:3 §  En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett 
ett startbesked, om åtgärden kräver 

1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller 
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 

kap. 8 §. 

11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 
5 §   En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet 
av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart 
det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i 
denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats 
med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens 
tillämpningsområde. 

Byggsanktionsavgifter 
51 §   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 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-
förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska 
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §. 

53 §   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. 

53 a §   En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall 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. Lag (2013:307). 
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57 §   En byggsanktionsavgift ska tas ut av 
   1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller    
det byggnadsverk som överträdelsen avser, 
   2. den som begick överträdelsen, eller 
   3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 

58 §   Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som 
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts 
tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

59 §   Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den avgiftsskyldige. 

60 §   Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt 
ansvariga för betalningen. 

61 §   En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta 
ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. Det gäller dock inte, om 
tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. 

Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som en dom 
som har vunnit laga kraft. 

Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år från det att beslutet 
vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas. 

Enligt Plan- och Byggförordningen (2011:338) 

9 kap. Byggsanktionsavgifter 
Startbesked 
Nybyggnad och tillbyggnad 

7 §   Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 
(2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 
eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 
kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
är 
   1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,  
   2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 
0,08 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av 
tillbyggnadens sanktionsarea, 
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   3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för 
kultur- eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, och 
   4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea. 

Om en åtgärd enligt första stycket avser en takkupa, är byggsanktionsavgiften 0,25 
prisbasbelopp per takkupa. 
Förordning (2019:413). 

Skäl till beslut 

Åtgärden har påbörjats innan det att startbesked har beviljats.  

Om någon påbörjar en åtgärd innan startbesked beviljas ska en                                         
särskild avgift (byggsanktionsavgift) tas ut. 

Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut om att ta ut en                                         
särskild avgift (byggsanktionsavgift). 

Det bedöms att överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Det bedöms att avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts 
och att avgiften sätts ned till en fjärdedel. 

Avgiften beräknas till 34 643 kr  

¼ av 34 643 kr. blir 8 660 kr. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) på 8 660 kr från Namn borttaget, 
personnummer, för påbörjande av tillbyggnad av fritidshus fastigheten 
fastighetsbeteckning borttagen innan startbesked har beviljats. 

Den särskilda avgiften (byggsanktionsavgift) faktureras separat. 

Jäv  
Solveig Nilsson (AA) deltog ej i överläggningen och ej i beslutet. 

Information om överklagan 
Se bilaga. 
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Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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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 § 2 Dnr NMY 2019/387 

UTTAGANDE AV BYGGSANKTIONSAVGIFT  

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan, daterad 2019-10-22  

Planritning, daterad 2019-10-22 

Beslut om lov, daterad 2019-10-30 

Protokoll tekniskt samråd, daterad 2020-01-20 

Tjänsteanteckning platsbesök, daterad 2020-01-22 

Beslut om startbesked, daterad 2020-01-29 

Tjänsteanteckning besök, daterad 2020-02-03 

Kommunicering av byggsanktionsavgift, daterad 2020-02-03 

Skrivelse, daterad 2020-02-04 

Redogörelse 
Sökande har för avsikt att bygga ett nytt enbostadshus på fastigheten.  
Bygglov har sökts. Bygglov beviljades (2019-10-30). Tekniskt samråd 
hölls (2020-01-20). Vid besök (2020-01-22) på annan fastighet i 
området upptäcktes det att betongplattan på redan var gjuten. 
Startbesked beviljades (2020-01-29). Namn borttaget kallades upp på 
Namn borttagets kontor (2020-02-03) där han informerades om 
överträdelse av att påbörja en åtgärd innan startbesked meddelats. 
Kommunicering om att ta ut en byggsanktionsavgift lämnades över till 
Namn borttaget. Sökande inkom med en skrivelse (2020-02-04). I sin 
skrivelse menar sökande att det har dröjt med handlingar från 
husleverantören inför det tekniska samrådet. Sökande var orolig för att 
inte hinna gjuta betongplattan innan vintern, då husleveransen var 
beräknad till 2020-02-25. Enligt sökande var betongbil redan bokad, 
och svårt att boka om. 

Beredning 
Lagstöd 

Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) 
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10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings och markåtgärder 
Startbesked och slutbesked 
10:3 §  En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett 
ett startbesked, om åtgärden kräver 

3. bygglov, marklov eller rivningslov, eller 
4. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 

kap. 8 §. 

11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 
5 §   En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet 
av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart 
det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i 
denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats 
med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens 
tillämpningsområde. 

Byggsanktionsavgifter 
51 §   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 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-
förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska 
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §. 

53 §   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. 

53 a §   En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall 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. Lag (2013:307). 
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57 §   En byggsanktionsavgift ska tas ut av 
   1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller    
det byggnadsverk som överträdelsen avser, 
   2. den som begick överträdelsen, eller 
   3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 

58 §   Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som 
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts 
tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

59 §   Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den avgiftsskyldige. 

60 §   Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt 
ansvariga för betalningen. 

61 §   En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta 
ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. Det gäller dock inte, om 
tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. 

Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som en dom 
som har vunnit laga kraft. 

Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år från det att beslutet 
vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas. 

 

Enligt Plan- och Byggförordningen (2011:338) 

9 kap. Byggsanktionsavgifter 
Startbesked 
Nybyggnad och tillbyggnad 

6 §   Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- 
och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver 
lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 
4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första 
stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
är 
   1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg 
av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens 
sanktionsarea, 
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   2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en 
annan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, 
   3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad 
eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 3 prisbasbelopp 
med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens 
sanktionsarea, och 
   4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 3 prisbasbelopp med 
ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens 
sanktionsarea. 
Förordning (2015:837). 

Skäl till beslut 

Åtgärden har påbörjats innan det att startbesked har beviljats.  

Om någon påbörjar en åtgärd innan startbesked beviljas ska en                                         
särskild avgift (byggsanktionsavgift) tas ut. 

Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut om att ta ut en                                         
särskild avgift (byggsanktionsavgift). 

Det bedöms att överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Det bedöms att avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts 
och att avgiften sätts ned till en fjärdedel. 

Avgiften beräknas till 112 902 kr  

¼ av 112 902 kr. blir 28 225 kr. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) av Namn borttaget, om 28 225 kr p g a att de 
har påbörjat nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
fastighetsbeteckning borttagen innan startbesked beviljats.  Namn 
borttaget är solidariskt betalningsansvariga för avgiften. 

Den särskilda avgiften (byggsanktionsavgift) faktureras separat. 

Information om överklagan 
Se bilaga. 
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Protokollet ska skickas till 
       Namn borttaget
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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 § 3 Dnr 2019/347  

UTTAGANDE AV BYGGSANKTIONSAVGIFT  
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2019-09-30 
Ritningar, 2019-09-30 
Tjänsteanteckning, 2019-11-22 
Kommunicering av byggsanktionsavgift, 2020-01-13 
Skrivelse, 2020-01-31 
 

Redogörelse 
Sökanden hade för avsikt att bygga ett dubbelgarage på fastigheten.  
Då tänkt byggnation stred mot gällande detaljplan Hu3 utreddes 
ärendet för möjlighet att ses som en liten avvikelse. Ett platsbesök 
ansågs lämpligt för att kunna göra bedömningen om ärendet kunde ses 
som en liten avvikelse. I samband med platsbesöket  
(2019-11-22) uppmärksammades att byggnationen redan hade  
påbörjats, innan Nämnden för Myndighetsnämnden gett ett 
startbesked. Grundplattan var vid platsbesöket (2019-11-22) redan  
färdigställd. Information om att ta ut byggsanktionsavgift har skickats 
till sökande. Sökande har även getts möjlighet att yttra sig över denna 
information. Skrivelse inkom från sökande (2020-01-31). I skrivelsen 
drar sökanden tillbaka sin bygglovsansökan för ändrat uppsåt av  
betongplattan till uteplats/hårdgjort yta.  
Sökanden vill framhålla att påbörjandet innan startbesked beviljats 
inte skett uppsåtligen.  

 
 
 
Beredning 
Lagstöd 
 
Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900)  

10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings och markåtgärder 
Startbesked och slutbesked 
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10:3 § En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked, om åtgärden kräver 

1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller 
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av  

16 kap. 8 §. 

11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 
Byggsanktionsavgifter 
5 § En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet 
av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart 
det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i 
denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats 
med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens 
tillämpningsområde.  
 
51 § 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 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-
förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska 
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §. 

53 § 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. 

53 a § En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall 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. Lag 
(2013:307). 
 

57 § En byggsanktionsavgift ska tas ut av 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 18(24) 

Nämnden för myndighetsutövning 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet  
    eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, 
2. den som begick överträdelsen, eller 
3. den som har fått en fördel av överträdelsen 
 

58 § Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en 
byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att 
yttra sig. 
 
En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas 
mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 
 
59 § Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den 
avgiftsskyldige.  

 
60 § Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är 
de solidariskt ansvariga för betalningen. 
 

61 § En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det 
att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 
59 §. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har 
bestämt en senare betalningsdag. 

Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen 
verkställas som en dom som har vunnit laga kraft. 

Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år 
från det att beslutet vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas. 

Enligt Plan- och Byggförordningen (2011:338) 

9 kap. Byggsanktionsavgifter 
Startbesked 
Nybyggnad och tillbyggnad 

7 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 
(2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 
eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 
kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
är 
   1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 
       prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,  
   2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 
       0,08 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av  
       tillbyggnadens sanktionsarea, 
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   3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för 
       kultur- eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp 
       per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, och 
   4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 
       prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea. 

Om en åtgärd enligt första stycket avser en takkupa, är byggsanktionsavgiften 0,25  
prisbasbelopp per takkupa. 
Förordning (2019:413). 

Yrkanden 

Åtgärden har påbörjats innan det att startbesked har beviljats. 

Om någon påbörjar en åtgärd innan startbesked beviljas ska en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) tas ut. 

Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut om att ta ut en särskild 
avgift (byggsanktionsavgift). 

Det bedöms att avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts 
och att avgiften sätts ned till en fjärdedel. 

Avgiften beräknas till 25 342 kr 

¼ av 25 342 kr blir 6335 kr 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) på 6335 kr från Namn borttaget. 
taxeringsnummer, för påbörjande av nybyggnad av  
dubbelgarage innan startbesked beviljats. 

Den särskilda avgiften (byggsanktionsavgift) faktureras separat.  

Information om överklagan 
Se bilaga. 

Protokollet ska skickas till 
       Namn borttaget
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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 SBF 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 § 4 Dnr 2020/34.NMY 

BEHOVSUTREDNING & INTERN 
VERKSAMHETSPLANERING FÖR SBF BYGG & MILJÖ 
2020-2022 

Beslutsunderlag 
Behovsutredning & Intern verksamhetsplanering för SBF Bygg & 
Miljö 2020-2022 

Redogörelse 
Enligt 1 kap 6 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det hos den 
operativa tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet 
för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över 
vid behov och minst en gång varje år. Utredningen är ett uppskattat 
behov och verksamheter slutar och börjar kontinuerligt. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta Behovsutredning 
& Intern Verksamhetsplanering för SBF Bygg & Miljö. Detta beslut 
ersätter beslut med dnr NMY 2019/20 

      

Protokollet ska skickas till 
Enhetschef SBF Bygg & Miljö 
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NMY § 5 Dnr 2020/35. NMY 

ÅRSRAPPORT 2019 FÖR NÄMNDEN FÖR 
MYNDIGHETSUTÖVNING 

Beslutsunderlag 
Årsrapport 2019 

Redogörelse 
Sammanfattande dokument som beskriver det gångna året 2019 
gällande Nämnden för Myndighetsutövnings ansvarsområde. 
Ekonomin gäller endast för nämndens arvoden och övriga ersättningar 
till nämndens ledamöter. Verksamhet är ansvarsområde gällande 
myndighetsutövning. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar godkänna årsrapporten för 
2019 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomikontoret 
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NMY § 6  Dnr 2020/56. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2019-11-20 -2020-02-11 
B) Delegationsbeslut fattade under tiden 2019-05-01 -2019-09-17, Alkohol lagstiftning 
C) Delegationsbeslut fattade av ordförande under tiden 2019-11-22-2020-02-11  
D) Delegationsbeslut fattade under tiden2019-11-20- 2020-02-11,Flyttning av fordon 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 24(24) 

Nämnden för myndighetsutövning 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NMY § 7  Dnr 2020/00 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 
Följande ärenden informeras/diskuteras.   

Information om: 

Egenkontroll, konstgräsplan 

Miljöskyddsärende  

Smittskyddsrapportering  

Kontrollplan, konstgräsplaner  

Miljöinspektör informerade nämnden om ny verksamhet, 
ordförande tar beslut på delegation. 

  

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

Aktuell sjukfrånvarostatistik 

Ekonomi  

Revision God ekonomisk hushållning, information om 
revisionen lämnades till nämnden, ordförande tar beslut på 
delegation. 

Höga vatten nivåer i kommunen 

Delegationsordning 

Implementerar nytt verksamhetssystem vecka 9, Castor 
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