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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2017-09-04 kl. 13.30 -16.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 22-28 

 
 
Beslutande 

 

 

John- Erik Pettersson (M) ordf. 

Monica Phil (C) Jäv § 23 

 

 

 

 Anita Thörn von Rosen (MP)  

Håkan Karlsson (S)  

 

 Solveig Nilsson (AA)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson § 22-28 

Anneli Elf § 22,26 

Ida Davidsson § 23  

Andreas Andersson § 25,28 

Sara Berglund § 24,28  

Göran Bergstrand § 28 
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Justering tid och plats Alvesta 2017-09-08  

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 John-Erik Petersson (M)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Anita Thörn von Rosen (MP) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum 2017-09-04 

Anslaget under tiden 2017-09-08 - 2017-09-29   

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 22 Dnr NMY 2015–001652 

FÖRELÄGGANDE MED VITE  

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Fastighetsägare 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Kommunicering om beslut, 2017-05-12 

Inspektion, 2017-05-03 

Dialog, 2017-04-19 

Anteckningar, 2016-11-16 

Beslut för kännedom, 2016-09-21 

Delegationsbeslut, 2016-07-15 

Remiss, 2016-07-08 

Dialog, 2016-06-16 

Dialog, 2016-06-13 

Beslut för kännedom, 2016-04-28 

Meddelande, 2016-03-31 

Delegationsbeslut, 2016-03-29 

Överklagande, 2016-03-21 

Delegationsbeslut, 2016-03-02 

Inkommande handling, 2016-02-29 

Kommunicering om beslut, 2016-02-11 

Inspektion, 2016-02-10 

Dialog, 2016-02-03 

Anteckningar, 2016-01-26 

Inkommande handling, 2016-01-25 

Meddelande, 2016-01-08 

Dialog, 2016-01-08 

Inkommande handling, 2016-01-08 

Delegationsbeslut, 2015-12-30 

Överklagande, 2015-12-30 

Delegationsbeslut, 2015-12-01 

Meddelande, 2015-11-30 

Rapport, 2015-11-17 

Inspektion, 2015-11-13 

Dialog, 2015-10-26 

Dialog, 2015-10-21 

Klagomål, 2015-10-12 

Anteckningar, 2015-10-12 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-09-04 4(26) 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Redogörelse 

FSP Bygg & Miljö fick i oktober 2015 in klagomål gällande 

dricksvatten, fukt och mögel i huset. Vid inspektion i huset i 

november 2015 syntes fukt (vatten) och mögel på insidan av 

fönsterrutorna i huset. Fastighetsägaren satte in friskluftintag i huset 

och tog bort tätningslister i fönstren. En vattenläcka uppstod i huset i 

slutet av 2015. Ny inspektion utfördes i februari 2016 och ett 

föreläggande riktades mot fastighetsägaren om att vidta åtgärder 

genom att anlita oberoende konsult för att utföra en kontrollmätning 

av ventilationen, skicka in skriftlig rapport över uppmätta luftflöden i 

huset samt att säkerställa att inkommande vatten och 

varmvattenberedare inte kan orsaka fukt eller vattenskada om läckage 

uppstår. Fastighetsägaren lämnade in resultat av utförd 

funktionskontroll av ventilationen från Namn borttaget som visade att 

ventilationssystemet inte var godkänt enligt BBR. En uppföljande 

inspektion gjordes i huset i maj 2017. Vid inspektionen konstaterades 

att en frånluftsfläkt hade installerats i badrummet. Fläkten hade enligt 

fastighetsägaren installerats efter att ventilationen hade utretts. I 

utrymmet där varmvattenberedaren var placerad hade fastighetsägaren 

lagt in en plastmatta. Enligt fastighetsägaren var ledningarna säkrade, 

eftersom vatten leds ut till handfatet i badrummet ifall läckage skulle 

uppstå. Utrymmet saknade dock golvbrunn. 

Beredning 

Nämnden för myndighetsutövning gör bedömningen att 

fastighetsägaren behöver se till att tillräckligt med ventilation finns i 

huset. Bedömningen att ventilation är bristfällig görs utifrån dokument 

som inkommit från Namn borttaget.  

I dokumentet från Namn borttaget service framgår att flödet i 

badrummet uppmätts till 0 l/s vid frånluftsfläkt avstängd och 6 l/s vid 

frånluftsfläkt igång. Enligt folkhälsomyndighetens allmänna råd om 

ventilation (FoHMFS 2014:8) bör uteluftsflödet i bostäder inte 

understiga 0,35 liter luft per sekund per kvadratmeter (l/s per m
2
) 

golvarea eller 4 l/s per person.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

För att Nämnden för myndighetsutövning ska kunna avgöra att 

ventilationen uppfyller gällande lagkrav ska det styrkas med ett 

protokoll utfärdat av en oberoende konsult med dokumenterad 

erfarenhet av aktuella installationer. Dokumentet ska vara aktuellt.  

Nämnden för myndighetsutövning bedömer även att fastighetsägaren 

behöver se till att eventuellt läckage från varmvattenberedaren kan tas 

om hand. Detta bör ske genom avrinning till avlopp, exempel 

golvbrunn i vattensäkert utrymme. Utrymmet där 

varmvattenberedaren är placerad är inte vattensäkert. Ledningar från 
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varmvattenberedaren leds till avlopp i badrum, men om inkommande 

vatten, varmvattenberedaren och/eller ledningar springer läck, finns 

risk för nya fuktskador i huset. Detta eftersom utrymmet inte är 

fuktsäkert och saknar möjlighet att leda bort vatten. 

Nämnden bedömer att tillräckliga åtgärder utifrån tidigare överklagat 

beslut (Delegationsbeslut, 2016-03-02) inte vidtagits. Därför bör ett 

nytt beslut med vite tas. 

Kommunicering i ärendet har skett genom inspektionsrapport. 

Besluten är tagna med stöd av 3 och 9 §§ i 9 kapitlet och 1, 9, 14, 19, 

21 och 22 §§ i 26 kapitlet miljöbalken (1998:808), 33 § förordning 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Allmänna 

råd om (FoHMFS 2014:18) ventilation. 

Med olägenhet för människors hälsa avser störning som enligt 

medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och 

som inte är ringa eller helt tillfällig enligt 9 kap 3 § miljöbalken 

(1998:808). 

Enligt 9 kap 9 § miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna 

ändamål brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa 

inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.  

Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de 

åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller 

undanröja olägenheter för människors hälsa. 

Tillsynen ska säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som 

har meddelats med stöd av balken enligt 26 kap 1 § miljöbalken. 

Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter 

anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av 

miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 

meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för 

att åstadkomma rättelse. I fråga om miljöfarlig verksamhet eller 

vattenverksamhet som omfattas av tillstånd ska tillsynsmyndigheten 

även fortlöpande bedöma om villkoren är tillräckliga. 

Tillsynsmyndigheten ska dessutom, genom rådgivning, information 

och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens 

ändamål ska kunna tillgodoses. Lag (2005:182) 

En tillsynsmyndighet får enligt 26 kap 9 § miljöbalken i det enskilda 

fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att 

denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 

meddelats med stöd av balken ska följas.  

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får 

inte tillgripas. 

Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om 

tillstånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §. 
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Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en 

tillsynsmyndighet från att meddela sådana förelägganden eller förbud 

som  

1. är brådskande och nödvändiga för att undvika att ohälsa eller 

allvarlig skada på miljön uppkommer, eller  

2. gäller säkerhetshöjande åtgärder vid en damm som klassificerats 

enligt 11 kap. 24 och 25 §§. 

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas 

med vite. 

Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras 

medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska 

fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka 

eller förebygga sådana verkningar enligt 26 kap 19 § miljöbalken.  

Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska 

också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig 

underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. 

Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till 

kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, 

om tillsynsmyndigheten begär det. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela närmare föreskrifter om kontrollen. 

Enligt 26 kap 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den 

som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns 

bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med 

stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar 

som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars 

är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet. 

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan 

befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller 

den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan 

verksamhet är enligt 26 kap. 22 § skyldig att utföra sådana 

undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för 

tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för bostäder 

eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens 

skick medför olägenheter för människors hälsa. Om det är lämpligare, 

får tillsynsmyndigheten i stället besluta att en sådan undersökning ska 

utföras av någon annan och utse någon att göra undersökningen. 

Om inte annat följer av 22 b § 2, ska den som är skyldig att utföra 

undersökningen ersätta kostnaderna för en undersökning som någon 

annan utsetts att göra med det belopp som tillsynsmyndigheten 

fastställer. 

Beslut om undersökning får förenas med förbud att överlåta den 
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berörda fastigheten eller annan egendom till dess undersökningen är 

slutförd. Lag (2010:1542) 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33 

§ 

I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa ska en 

bostad särskilt; 

1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, 

luftföroreningar och andra liknande störningar, 

2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation 

eller på annat sätt,  

3. medge tillräckligt dagsljus, 

4. hållas tillfredsställande uppvärmd, 

5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, 

6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar 

beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra 

hushållsgöromål. 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18) om 

ventilation, beslutade den 2 januari 2014. 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:14) om fukt och 

mikroorganismer, beslutade den 2 januari 2014. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att förelägga 

fastighetsägare Namn borttaget, att på fastigheten fastighetsbeteckning 

borttagen, vidta nedanstående åtgärder: 

1. att vid vite om 10 000 kronor genom en aktuell 

kontrollmätning utförd av en oberoende konsult med 

dokumenterad erfarenhet av aktuella installationer, skriftligt 

visa att ventilationen i huset uppfyller kraven i 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18). 

2. Att vid vite om 30 000 kronor säkerställa att inkommande 

vatten och varmvattenberedare inte kan orsaka fukt eller 

vattenskada om läckage uppstår.  

Punkt 1 och 2 ska vara redovisade till Nämnden för 

myndighetsutövning senast tio veckor efter beslutet vunnit laga kraft. 

Beslutet är taget med stöd av 3 och 9 §§ i 9 kapitlet och 1, 9, 14, 19, 

21 och 22 §§ i 26 kapitlet miljöbalken (1998:808), 33 § förordning 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Allmänna 

råd om (FoHMFS 2014:18) ventilation och Allmänna råd om 

(FoHMFS 2014:14) om fukt och mikroorganismer. 
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Information om överklagan 

Om Ni är missnöjd med beslutet kan Ni överklaga det genom skrivelse till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län. Ni skall dock skicka skrivelsen till FSP Bygg & 

Miljö i Alvesta kommun, 342 80 Alvesta. 

Tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer eller 

datum för beslutet. Tala också om hur Ni vill att beslutet skall ändras. Underteckna 

skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Skicka gärna sådana 

handlingar som Ni anser har betydelse för ärendet. 

Nämnden för myndighetsutövning skickar Ert överklagande vidare till Länsstyrelsen 

i Kronobergs län för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet. Nämnden för 

myndighetsutövning måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni 

fick ta del av beslutet, annars kan inte Länsstyrelsen pröva ärendet. 

Övrig information 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-16 § 118 tas en avgift ut 

vid ärendehandläggning där klagomålen anses vara befogade. Beslut 

om avgiften kommer separat senare. Delfakturering i ärendet kan 

komma att ske vid lämpliga tillfällen. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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NMY § 23 Dnr 2016/000286.  

BESLUT OM FÖRELÄGGANDE MED VITE ATT VIDTA 
ÅTGÄRDER 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Verksamhetsutövare 

Namn borttagen 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport, 2016-03-15 

Kommunicering om föreläggande att vidta åtgärder, 2016-05-25 

Beslut om föreläggande att vidta åtgärder, 2016-06-13 

Dialog, 2017-01-16 

Redogörelse 

FSP Bygg & Miljö utförde 2016-02-06 en rutininspektion av 

verksamheten. Namn borttaget gjuter fundament, årlig produktion ca  

ton produkter med planer på utökning. Vid inspektionstillfället 

upptäcktes ett antal brister som påtalades vid inspektionstillfället samt 

dokumenterades i inspektionsrapport daterad 2016-03-15. 

Synpunkterna gällde främst brist i förvaring av kemiska produkter, 

brist i avfallshantering, brist i egenkontroll samt att verksamheten inte 

var anmäld trots anmälningsplikt vid produktion produkter. Det 

övergripande intrycket var att bolaget hade dålig kontroll på gällande 

miljölagstiftning. I rapporten uppmanades bolaget att åtgärda 

synpunkterna senast 2016-04-17. Bolaget begärde förlängd tid till 

2016-05-02. 

Bolaget redovisade inga vidtagna åtgärder inom den utsatta tiden och 

kommunicerades om föreläggande. I kommuniceringen uppmanades 

bolaget att kommentera de synpunkter som FSP Bygg & Miljö hade. 

Inga synpunkter inkom och beslut om föreläggande skrevs 2016-06-

13. Beslutet vann laga kraft 2016-08-08 och synpunkterna skulle 

åtgärdas senast 2016-09-07. Inga åtgärder redovisades och FSP Bygg 

& Miljö kontaktade bolaget via telefon för en påminnelse samt för att 

informera om att ett föreläggande med vite kommer att skickas om 

inte synpunkterna åtgärdas. Bolaget angav då att man glömt att 

redovisa de åtgärder som begärts, och att detta skulle göras snarast. 

Anmälan av verksamheten skulle inkomma inom två veckor. Bolaget 

inkom med anmälan 2017-02-08 och har nu fått sitt tillstånd för 

verksamheten, men inga andra efterfrågade synpunkter har åtgärdats. 
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Beredning 

Nämnden för myndighetsutövning bedömer att den verksamhet som 

bedrivs idag brister i att uppfylla flera delar i gällande 

miljölagstiftning. Begärda åtgärder behöver vidtas för att bolaget ska 

kunna visa för tillsynsmyndigheten att gällande lagstiftning följs. 

Hantering av kemiska produkter 

Kemikalier ska hanteras så att risken för spill eller läckage till 

omgivningen minimeras och så att eventuellt spill eller läckage inte 

når golvavlopp, dag- och grundvatten, vattendrag eller mark. 

Kemikalier ska förvaras på hårdgjorda ytor. Flytande kemiska 

produkter ska förvaras på ytor som är både hårdgjorda och invallade. 

Golvytor, invallningar, tråg etc. som är till för att samla upp spill och 

läckage ska vara täta och beständiga mot de kemiska produkter som 

förvaras där. Påfyllningsrör, ventiler och slangar bör vara placerade 

innanför invallningen. Golvbrunnar bör inte finnas i kemikalieförråd. 

Invallningen ska minst rymma den största behållarens volym samt 10 

% av summan av övrig lagrad volym. Alla behållare som innehåller 

kemiska produkter ska vara märka med sitt innehåll. 

Utrustning för att begränsa spridning, samla upp och omhänderta spill 

eller läckage ska finnas lättillgängligt i nära anslutning till utrymmen 

där kemikalierna hanteras. Saneringsmedel som använts vid spill eller 

läckage ska hanteras som farligt avfall.  

Hantering av avfall 

Den som producerar verksamhetsavfall är skyldig att sortera sitt avfall 

vid källan. Som verksamhetsutövare är du skyldig att sortera ut farligt 

avfall, avfall med producentansvar (förpackningar, papper, el-avfall 

och batterier), avfall till återanvändning och materialåtervinning 

(lastpallar, plast, metallskrot) och avfall till deponi. Avfallskärl ska 

vara uppmärka med sitt innehåll. 

Verksamhetsutövare som vill transportera sitt eget farliga avfall måste 

först anmäla detta till länsstyrelsen. Anteckningar om det farliga avfall 

som uppkommer i verksamheten ska göras årligen och innehålla 

uppgifter om mängd avfall, typ av avfall samt mottagare. 

Anteckningarna ska sparas i minst tre år. Anlitas istället 

transportföretag ska transportdokument kunna uppvisas för varje 

transport. 

Egenkontroll 

Alla företag är skyldiga att bedriva egenkontroll av sin verksamhet. 

Hos anmälningspliktiga verksamheter ska detta ske skriftligt i ett 

kontrollprogram. Vad som minst ska ingå i egenkontrollen anges i 

förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Arbetet med 
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egenkontroll är ett förebyggande arbete för att identifiera och åtgärda 

de miljöfarliga risker som uppkommer i verksamheten. 

Beslut 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att förelägga Namn 

borttaget, att vid vite enligt nedan vidta nedanstående åtgärder: 

 Alla kemiska produkter ska förvaras inom invallning. 

Invallningen ska rymma minst den största behållarens volym 

samt 10 % summan av övriga behållares volym (10 000 kr i 

vite). 

 Alla behållare för kemiska produkter ska vara märkta med sitt 

innehåll (5000 kr i vite). 

 Allt förpackningsavfall ska förberedas för återvinning genom 

att sorteras och förvaras i behållare uppmärkta med sitt 

innehåll (5000 kr i vite).   

 Allt farligt avfall ska förvaras inom invallning, sorteras och 

förvaras i behållare uppmärkta med sitt innehåll (5000 kr i 

vite). 

 Där kemikalier förvaras i anslutning till dagvattenbrunnar ska 

skyddsåtgärder finnas lättillgängligt för att förhindra att ett 

eventuellt spill når dagvattennätet. Absorberingsmedel ska 

finnas tillgängligt i närheten av förvaring av kemiska 

produkter (5000 kr i vite). 

Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9, 14, 21 §§ miljöbalken, 15 

kap. 11 § miljöbalken samt med hänvisning till 2 kap. miljöbalken 

Åtgärderna ska vidtas snarast men senast 30 dagar efter beslutet 

vunnit laga kraft. Vitet kan dömas ut om åtgärder inte har vidtagits 

inom dessa 30 dagar. 

Jäv 

Monica Phil (C) deltog ej i överläggningen och ej i beslutet. 

Information om överklagan 

Om Ni är missnöjd med beslutet kan Ni överklaga det genom skrivelse till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län. Ni skall dock skicka skrivelsen till FSP Bygg & 

Miljö i Alvesta kommun, 342 80 Alvesta. 

Tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer eller 

datum för beslutet. Tala också om hur Ni vill att beslutet skall ändras. Underteckna 
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skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Skicka gärna sådana 

handlingar som Ni anser har betydelse för ärendet. 

Nämnden för myndighetsutövning skickar Ert överklagande vidare till Länsstyrelsen 

i Kronobergs län för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet. Nämnden för 

myndighetsutövning måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni 

fick ta del av beslutet, annars kan inte Länsstyrelsen pröva ärendet. 

 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-09-04 13(26) 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NMY § 24 Dnr NMY 2014-001503 

BESLUT AVSEENDE ANMÄLAN OM VERKSAMHET  

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Anmälan, 2014-11-05 

Komplettering, 2015-07-21 

Yttrande från Namn borttaget, 2015-07-28 

Yttrande från Namn borttaget, 2015-07-29 

Yttrande från Namn borttaget, 2015-08-04 

Yttrande från Namn borttaget, 2015-08-05 

Yttrande från Namn borttaget, 2015-08-07 

Yttrande från Namn borttaget, 2015-08-11 

Yttrande från Namn borttaget, 2015-08-12 

Yttrande från Namn borttaget, 2015-08-12 

Yttrande från Namn borttaget, 2015-08-12 

Yttrande från Namn borttaget, 2015-08-12 

Kommunikation, Möjlighet att bemöta yttrande, 2015-08-19 

Komplettering – bemötande av kritik, 2015-09-07 

Meddelande om komplettering, 2015-09-30 

Information till grannar om bullermätning, 2015-10-14 

Komplettering till anmälan, 2015-11-11 

Bullermätning, 2015-11-11 

Delegationsbeslut, 2016-02-29 

Överklagan av delegationsbeslut från Namn borttaget, 2016-03-14 

Överklagan av delegationsbeslut från Namn borttaget, 2016-03-21 

Klagomål på verksamheten, 2016-06-07 

Beslut från Namn borttaget, 2016-06-22 
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Överklagan av Namn borttaget, 2016-11-23 

Yttrande från Nämnden för myndighetsutövning över överklagan av 

Länsstyrelsens beslut, 2016-12-12 

Beslut från Växjö Tingsätt, Mark- och miljödomstolen, 2016-12-22 

Meddelande om komplettering 2017-02-14 

Komplettering till anmälan, bullerimmission, 2017-07-28 

Klagomål på verksamheten, 2017-08-14 

Platsbesök av personal från FSP Bygg & Miljö, 2017-08-18 

Klagomål på verksamheten, 2017-08-22 

Redogörelse 

Namn borttaget inkom 2014-11-05 med en anmälan om att få sortera  

per år på sin fastighet Fastighetsbeteckning borttagen . Verksamheten 

har anmält arbetstiderna vardagar 07.00-18.00. Enligt komplettering 

till anmälan kommer sortering att ske ca 64 dagar om året. 

Transporter till och från fastigheten kommer ske till 90 % av 

fastighetsbeteckning borttagen vardagar mellan 07.00-18.00 och 

uppgå till transporter om året, i snitt 10 transporter/vecka. 

Verksamheten har en topp i april-september och lågsäsong i 

december. Viss transport kommer ske på helger,  då en stor del av 

kunderna är privatkunder som vill få sin levererad när de är hemma. 

Åtgärder för att minimera damning är att sortering sker när det är 

vindstilla. Om vindriktningen är stark mot andra fastigheter avbryts 

sållningen.  

Sorteringsverket står idag uppställt bakom byggnaden på fastigheten, 

från närmsta bostadshus. 

Maskiner som används i verksamheten är sorteringsverk, lastmaskin, 

lastbil och vedklyv. Det finns ingen cistern på fastigheten. Fastigheten 

ligger inom detaljplanerat område. 

Aktuell verksamhetskod är 10.50 enligt miljöprövningsförordningen 

(2013:251). Det gäller för anläggning för sortering eller krossning av 

berg, naturgrus eller andra jordarter inom område som omfattas av 

detaljplan eller områdesbestämmelser.  

 

Enligt detaljplan för området är marken klassad som industri. 

Planen medger att Namn borttaget får nyttja Namn borttaget som 

vändplan och infart. 
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Sökanden har redan i dagsläget en befintlig verksamhet på platsen. 

Verksamheten har ett tillfälligt beslut, daterat 2010-07-20, som 

sträckte sig till och med 2015. 

Yttrande från kommunens VA, FSP Teknik har inkommit. ”På 

fastigheten  finns en gemensamhetsanläggning, ga:6, vars syfte är att 

säkra en invallning. Det är viktigt att verksamheten bedrivs så att inte 

gemensamhetsanläggningen och invallningen påverkas negativt. Inom 

fastigheten finns även två av kommunens huvudvattenledningar in till 

Alvesta. Vattenledning är skyddad med ledningsrätt. Det är viktigt att 

verksamhetsutövaren har kunskap om ledningsrätten och följer de 

begränsningar som ledningsrätten innebär.”  

Namn borttaget samt ytterligare två fastigheter vill flytta vallen. Detta 

kommer att anmälas till Lantmäteriet när det är dags. 1 gång/år har 

gemensamhetsanläggningen möte och då går medlemmarna igenom 

eventuella förändringar och vartannat år ses invallningen över för att 

se om den är intakt. 

Yttrande över anmälan om verksamhet har inkommit (år 2015). De 

närboende grannarna anser att Namn borttaget inte har följt sitt 

nuvarande beslut (från 2010). Verksamheten omfattar flera delar och 

arbetstider utöver det som tidigare har anmälts. Flera olägenheter i 

form av damm, trafikstråk med stora risker, buller och skakningar från 

arbetsfordon . Utfarten är belägen mittemot barnfamiljs fastighet och 

gemensam utfart för bilar. De närboende grannarna har länge tänkt 

klaga på den befintliga verksamheten. I den första anmälan som 

gjordes 2010 gavs intrycket att verksamheten skulle vara tillfällig. 

Hade närboende vetat att den skulle fortsätta hade de motsatt sig från 

början. Närboende anser att närområdet har blivit oetiskt och 

oattraktivt. 

Namn borttaget fick möjlighet att bemöta inkomna yttranden (år 

2015). Enligt Namn borttaget sker viss vedklyvning, mestadels 

vintertid ca 15 dagar eller 150 timmar. Detta genererar transporter. 

Ved köps också in från andra leverantörer och tippas på betongplatta, 

vilket ger transporter/år. Verksamheten har även åt Namn borttaget, 

mark- och stenprodukter. Stenen kommer med lastbil och tippas på 

betongplatta. En lastmaskin tippar stenen i en tratt av metall, under 

tratten hålls en säck som stenen åker i. Under 2015 säckades säckar, 

vilket tog ca 10,5 timmar.  

Utanför muren har det vid tillfällen tippats grusmaterial.  Personbilar 

med släp har varit där och hämtat material och Namn borttaget har 

tagit material ur högarna vid tillfällen. 

En bullerberäkning genomfördes 2015-10-22 av konsulten  på 

sorteringsverket (gammalt) med tillhörande lastmaskin i drift, inga 

andra delar av verksamheten ingick i beräkningen. Beräkningen 
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visade att den ekvivalenta ljudnivån dBA, låg under naturvårdsverkets 

riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller vid samtliga 

immissionspunkter. Immissionspunkterna var utanför bostadshus på 

Namn borttagna. 

Ett beslut att tillåta verksamheten med vissa försiktighetsmått togs den 

2016-02-29. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Kronobergs län 

av både Namn borttaget samt fastighetsägare till Namn borttaget. 

Länsstyrelsen avslog båda överklagandena i beslut daterat 2016-06-

22. Fastighetsägare till Namn borttaget överklagade Länsstyrelsen i 

Kronobergs läns beslut till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen.  

Mark- och miljödomstolen beslutade 2016-12-22 att upphäva 

underinstansernas beslut och återvisa målet till Nämnden för 

myndighetsutövning i Alvesta kommun för ny handläggning. Detta då 

de ansåg att det saknades tillräcklig utredning om bullret från andra 

delar av verksamheten samt utredning avseende ljudets karaktär. 

Namn borttaget meddelar att ett nytt sorteringsverk har köpts in som 

ersätter det gamla. Verksamheten har också meddelat att de  utan 

endast utför  med sorteringsverket. Den 2017-07-28 inkom en ny 

beräkning av bullerimmission från verksamheten, gjord av konsulten, 

se Bilaga 1.  

I mätningen som utfördes 2017-06-21 ingick undersökning av 

bullerimmissionen från de bullerkällor som tidvis förekommer i 

verksamheten:  inom fastigheten. Närfältsmätningar har gjorts på 

samtliga bullerkällor. Beräkningar har gjorts för ekvivalent bullernivå 

dagtid för de olika bullerkällorna, ekvivalent bullernivå kvällstid för 

jordsortering samt ekvivalent bullernivå dagtid då sortering och 

klyvning förekommer samtidigt.  

Bullret från klyv har karaktären av ofta återkommande impulser 

medan övrigt buller från verksamheten inte innehåller ljud med tydligt 

hörbara tonkomponenter. 

Beräkningen visar att det enbart är i en situation då sten görs i mer än 

1 timme/dag som naturvårdsverkets riktvärden för ekvivalent ljudnivå 

överskrids. Övriga delar av verksamheten ligger under 

naturvårdsverkets riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller 

i samtliga immissionspunkter, dvs. utanför bostadshus. 

Under handläggningstiden har det inkommit klagomål på 

verksamheten från en närboende granne. Grannen anser att 

verksamheten är oestetisk och ful, att verksamhet bedrivs utanför de 

arbetstider som angivits i anmälan med buller och vibrationer i 

marken som följd, att verksamheten bidrar till ekonomiska, 

känslomässiga och mentala konsekvenser för denne samt att hen 

upplever att FSP Bygg & Miljö inte gör någonting åt saken. 
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Personal från FSP Bygg & Miljö gjorde den 2017-08-18 ett platsbesök 

hos verksamheten. Vid besöket ombads verksamhetsutövaren att 

demonstrera sorteringen med sorteringsverk och lastmaskin igång. 

Under besöket diskuterades också att Namn borttaget gav upphov till 

buller över riktvärdena vid nuvarande placering. Personal från FSP 

Bygg & Miljö påtalade att den delen av verksamheten skulle kunna 

flyttas längre in på fastigheten för att undvika olägenheter, Namn 

borttaget svarade att han eventuellt kan tänka sig sluta med den delen 

av verksamheten. 

Då Namn borttaget tidsbegränsade tillstånd har löpt ut (2015) krävs nu 

ett nytt tillstånd för att fortsätta driva verksamheten. 

Beredning 

Nämnden för myndighetsutövning gör bedömningen att verksamheten 

kan tillåtas om verksamheten följer försiktighetsmåtten samt i första 

hand nyttjar in- och utfarten vid Namn borttaget till 

verksamhetsområdet.  

Den senaste bullerberäkningen visade att den ekvivalenta ljudnivån 

dBA, låg under naturvårdsverkets riktvärden för industri- och annat 

verksamhetsbuller från verksamhetens olika delar, förutom i en 

situation då ”säckning” av sten förekommer mer än 1 timme/dag.  

Det är alltid verksamhetsutövarens ansvar att se till att följa beslutet 

och att vidta nödvändiga åtgärder när så krävs.  

Att området enligt klagomål har blivit oestetiskt och förfulat är inget 

nämnden för myndighetsutövning kan ta ställning till då inget 

nedskräpningsärende finns på fastigheten eller omkringliggande 

fastigheter. 

Enligt 4 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (2013:251) är det 

anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.50 som gäller för den sökta 

verksamheten. 

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver eller 

avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått 

i övrigt för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 

åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa 

möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns 

skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) får en tillsynsmyndighet 

meddelad de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall 

för att denna balk samt föreskifter, domar och andra beslut som har 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas.  
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Enligt 27 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd ska den myndighet som handlägger ärendet meddela 

föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om 

det behövs när ett anmälningsärende är tillräckligt utrett.  

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-16 § 118 tas en avgift ut 

vid ärendehandläggning.  

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att sökande har fullgjort 

den föreskrivna anmälningsplikten enligt 22 § förordning (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Nämnden för 

Myndighetsutövning förelägger Namn borttaget att iaktta följande 

försiktighetsmått: 

1. Sortering och sållning får endast ske helgfria vardagar mellan 

07.00-18.00 i max 65 dagar per år. 

Lastning och transporter får därutöver ske helgfri lördag 10.00-

14.00. 

2. För transporter till och från verksamheten ska grinden vid Namn 

borttaget i första hand användas som in- och utfart. 

3. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid 

bostäder inte överstiga följande värden: 

50 dBA vardag (helgfri) kl. 07.00–18.00 

45 dBA kvällstid kl. 18.00–22.00  

40 dBA nattetid kl. 22.00–07.00 samt övrig tid 

 

Högsta momentana ljudnivån nattetid får som riktvärde uppgå till högst 55 DBA vid 

bostäder. 

 

4. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från 

verksamheten. 

5. Kemikalier och farligt avfall ska vara märkta samt förvaras i täta 

behållare på tät, invallad yta som är skyddad från nederbörd. 

Flytande avfall och kemiska produkter ska förvaras inom 

invallning och under tak. Invallningen ska rymma den största 

behållarens volym samt 10 % av övrig lagrad volym. 

6. Tankning av maskiner får endast ske över underlag som förhindrar 

spridning av oljespill. Utrustning för sanering av spill ska finnas 

lätt tillgängligt vid bedrivande av verksamhet. 

7. Sorterade massor får ej läggas upp intill fastigheten . 

8. Ett egenkontrollprogram ska upprättas för verksamheten och 

insändas till tillsynsmyndigheten för bedömning senast tre 

månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. 

9. En årsrapport ska skickas in till tillsynsmyndigheten senast 31 

mars varje år. Rapporten ska innehålla antal transporter, mängd 
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med jord och grus som sorterats, information om ändringar i 

verksamheten, information om eventuella tillbud som skett under 

året och klagomål som inkommit. Rapporten ska dessutom 

innehålla uppgifter om avfallsmängder som borttransporterats 

under året samt förbrukade mängder bränsle och kemiska 

produkter. 

10. Vid ändring av verksamheten som kan ha betydelse ur 

störningssynpunkt ska anmälan om ändringen ske i god tid till FSP 

Bygg & Miljö. 

11. Vid befogade klagomål ska verksamheten vidta åtgärder för att 

minimera olägenheter. 

Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken med hänvisning 

till 2 kap miljöbalken, 4 kap 6 § miljöprövningsförordningen 

(2013:251) samt 27 § förordningen(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att Namn borttaget, ska 

betala 5 840 kronor för handläggning av ärendet. Avgiften kommer på 

separat faktura senare. Verksamheten omfattas därefter av årlig avgift 

enligt fastställd taxa. Beslutet är taget med stöd av 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-16 § 118, taxa för tillsyn enligt 

miljöbalken. 

Information om överklagan 

Om Ni är missnöjd med beslutet kan Ni överklaga det genom skrivelse till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län. Ni skall dock skicka skrivelsen till FSP Bygg & 

Miljö i Alvesta kommun, 342 80 Alvesta. 

Tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer eller 

datum för beslutet. Tala också om hur Ni vill att beslutet skall ändras. Underteckna 

skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Skicka gärna sådana 

handlingar som Ni anser har betydelse för ärendet. 

Nämnden för myndighetsutövning skickar Ert överklagande vidare till Länsstyrelsen 

i Kronobergs län för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet. Nämnden för 

myndighetsutövning måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni 

fick ta del av beslutet, annars kan inte Länsstyrelsen pröva ärendet. 

 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttagna  
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NMY § 25 Dnr 2008-001061. NMY 

BESLUT ATT FÖRBJUDA UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN 
FÖRENAT MED VITE 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Fastighetsägare 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Inspektion, 2008-08-18 

Meddelande, 2009-02-05 

Kommunicering, 2009-11-25 

Delegationsbeslut om förbud, 2010-12-08 

Kommunicering om vite, 2015-01-13 

Delgivning av kommunicering, 2015-01-19 

Inspektion, 2015-09-18 

Tjänsteanteckning, 2017-06-12 

Redogörelse 

I samband med FSP Bygg & Miljös inventering av enskilda avlopp 

framkom att befintlig avloppsanläggning består av tvåkammarbrunn 

med efterföljande utsläpp i ett dike bakom en stenkista. 

Bostaden bebos permanent och har vattentoalett. Den besöktes första 

gången 2008-08-18. Vid båda besöken konstaterades att avloppet 

består av en tvåkammarbrunn samt ett utsläpp i ett dike bakom en 

stenkista.  

Nämnden för myndighetsutövning tog 2010-01-19 beslut om förbud 

mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning från 2010-06-

01. Beslutet togs med hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 3 § i 

miljöbalken.  

FSP Bygg & Miljö skickade 2012-02-13 ut en påminnelse om att 

utsläppsförbudsdatumet hade passerat. Handlingar och information 

om hur man går till väga för att bygga om avloppet bifogades. 

FSP Bygg & Miljö skickade ut en kommunicering om vite med 

delgivningskvitto 2015-01-13, som blev delgivet fastighetsägaren 

2015-01-19. 
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Vid besök på fastigheten 2015-09-18, var avloppet fortfarande i 

samma skick som tidigare. Avloppsanläggningen var i bruk. 

Vid inspektion hos granne 2017-06-12 bekräftades att fastighetsägaren 

fortfarande bor på den aktuella fastigheten. 

Beredning 

Nämnden för myndighetsutövning får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, 

meddela de förelägganden eller 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 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. Detta 

förtydligas i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 1987:6 och 

2006:7), där reningskrav för avloppsanläggningar anges. En 

tvåkammarbrunn med direktutsläpp i dike bedöms inte uppnå dessa 

krav. 

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

verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som 

behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa 

eller miljön. 

Nämnden för myndighetsutövning har även gjort en avvägning enligt 

2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till 

miljönyttan.  

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning förelägger Namn borttaget, om 

förbud förenat med ett vite på 75 000 kronor, att släppa ut 

avloppsvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till den 

bristfälliga avloppsanläggningen på fastighetsbeteckning borttagen.  

Förbudet ska träda i kraft tre månader från det att detta beslut vunnit 

laga kraft. Det är också då vitet kan komma att dömas ut. 

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 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 

2017-09-04 23(26) 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NMY § 26 Dnr 2017/336. NMY 

HANDLINGSPLAN FÖR NMY GÄLLANDE NEDSKRÄPNING 
ENLIGT MILJÖBALKEN (1998:808) OCH PLAN- OCH 
BYGGLAGEN (2010:900) I ALVESTA KOMMUN 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för NMY gällande nedskräpning enl 

miljöbalken(1998:808) och plan och bygglagen (2010:900) i Alvesta 

kommun. 

Redogörelse 

Syftet med handlingsplanen är att nedskräpningsärenden handläggs i 

rätt prioriteringsordning, d.v.s de ärenden som orsakar mest skada för 

miljön och hälsan prioriteras i handläggningen. Målet med 

handlingsplanen är att synliggöra prioritering och tillvägagångssätt för 

att komma tillrätta med nedskräpningsärenden i hela Alvesta 

kommun. Till handläggningsplanen har det arbetats fram ett 

handläggarstöd för nedskräpningsärenden. Handläggarstödet är ett 

samlat stöd för att finna definitioner, lagstöd och handläggarprocesser 

allt i syfte att ge handläggaren ett stöd i arbetet med 

nedskräpningsärenden. Handläggarstödet omfattar även andra enheter 

inom kommunens verksamhet som kan komma att ingå i processen för 

handläggning av nedskräpningsärenden. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar:  

Att anta handlingsplan för handläggning av nedskräpningsärenden 

enligt Miljöbalken (1998:808) och Plan- och bygglagen (2010:900)  

i Alvesta kommun. 

Se bilaga 

Protokollet ska skickas till 

Carola Gunnarsson 
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Handlingsplan för NMY gällande nedskräpning enligt Miljöbalken 

(1998:808) och Plan- och bygglagen (2010:900) i Alvesta kommun. 

Syfte:  

Handlingsplanen är till för att ärenden handläggs i rätt prioriteringsordning, d.v.s. de ärenden som 

orsakar mest skada för miljön och hälsan prioriteras i handläggningen.  

Mål:  

Att synliggöra prioritering och tillvägagångssätt för att komma tillrätta med nedskräpningsärenden i 

hela Alvesta kommun. 

Olika förutsättningar i ärenden samt föreslagna tillvägagångssätt:  

 Det kan vara klagomål/ärenden där någon annan skräpat ner på en annan persons fastighet. 

 Det kan vara en verksamhet/fastighetsägare som själv skräpat ner på sin egen fastighet. 

Inkommande klagomål diarieförs. Är det akuta ärenden t.ex. pågående eldning av avfall, oljeläckage 

eller dylikt handläggs det ärendet direkt. Ett ärende som inte bedöms vara akut läggs in i 

prioriteringsordning.  

Beroende på typ av ärende handläggs ärendet enligt något av nedanstående alternativ: 

 Nedskräpningar där fastighetsägaren inte skräpat ner och det inte går att se vem som är 

ansvarig för nedskräpningen handläggs genom att kommunen ansvarar för uppstädning.   

 Nedskräpningar som fastighetsägare/verksamhetsutövare orsakat åtgärdas av 

fastighetsägare/verksamhetsutövare.  

Regelbundna genomgångar av nedskräpningsärenden sker. 

Till handlingsplanen har det arbetats fram ett handläggarstöd för att underlätta prioritering och 

handläggnings processer. Handläggarstödet har sitt ursprung i material framtaget av Miljösamverkan 

Västra Götaland. Enligt överenskommelse är det godkänt för Alvesta Kommun att använda materialet 

och göra om det till sitt eget. 
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NMY § 27 Dnr 2017/12. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2017-06-01 -2017-08-28. 
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NMY § 28 Dnr 2017/19 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 

Följande ärenden informeras/diskuteras.  

Verksamhet, företag 

Impregnerat virke  

Återanvändning av asfalt 

Renhållningsprojekt 

Detaljplan, yttrande (delegation)  

Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentliga platser 

Ekonomin, månadsrapport per 2017-07-31 

Aktuell sjukfrånvarostatistik per 2017-07-31 

Enhetschefen Carola Gunnarsson informerade om verksamheten 
på Bygg & Miljö. 

 Miljöpris 

 Vad är RASFF 

 Webbsändning Vindkraft 11/9  

 

 


