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Avisering om tillsynsbesök 
 
Fastighet: Akacian 17  
Fastighetens adress: Söderportsgatan 10 
Ärende: Tillsyn enligt PBL. 

 

 
Ni har i skrivelse den 11 oktober 2021 meddelat att det saknas anledning till att 
genomföra ett tillsynsbesök på den aktuella fastigheten och att tillsynsbesöket 
inte får genomföras. Byggnadsnämnden har därigenom vägrats tillträde till 
fastigheten för att genomföra det aviserade tillsynsbesöket, varför det ställdes 
in.  
 
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen ska 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 plan- och bygglagen. Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen 
ska ett byggnadsverk underhållas så att de tekniska egenskapskraven i 8 kap. 4 
§ plan- och bygglagen i huvudsak bevaras. En byggnads som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistoriskt, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
får inte enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen förvanskas. 
 
Med anledning av att bygglovet den 28 juni 2016 i ärende 2016-2295 upphört 
att gälla samt med hänvisning till vad som framgår av Mark- och 
miljödomstolens vid Växjö tingsrätt dom den 30 juni 2021 i mål nr P 577-21 
beträffande fastigheten, har byggnadsnämnd en skyldighet att fortsatt utreda de 
brister som iakttagits vid platsbesöket den 24 juli 2020.  
 
Samhällsbyggnadskontoret kommer därför att göra ett tillsynsbesök på 
fastigheten tisdagen den 9 november kl. 09:00. Du ges härmed möjlighet att 
närvara. Om tillträde till fastigheten vägras på nytt kommer 
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Samhällsbyggnadskontoret med stöd av 11 kap. 9 § plan- och bygglagen att 
biträdas av Polismyndigheten. 
 
Vid frågor eller synpunkter kan du kontakta undertecknad. 

Upplysningar 

För att fullgöra sina uppgifter som tillsynsmyndighet har byggnadsnämnden 
eller den som på nämndens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till 
fastigheter och byggnadsverk samt att där vidta de åtgärder som behövs för att 
utföra arbetet, se 11 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
Polismyndigheten ska därvid lämna det biträde som behövs för tillträdet, se 11 
kap. 9 § PBL. 
 
 
 
Mikael Kaiser 
Enhetschef Bygglovsenheten 
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