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Plats och tid Sammanträdesrummet Spånen vån 1 Alvesta 2017-01-16 kl. 13.30 -16.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§1-8 

 
 
Beslutande 

 

 

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. 

Monica Phil (C)  

 

 

 

 Anita Thörn von Rosen (MP)  

John-Erik Pettersson (M) vice ordf. 

 

 Solveig Nilsson (AA)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson § 1-8 

Sofia Gustafsson § 1,8 

Ida Davidsson § 1,8 

Eivor Oskarsson § 2  

Andreas Andersson § 8 

Magnus Wigren § 8 

Joakim Garnefelt, Alvesta Biogas   
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Justering tid och plats Alvesta 2017-01-16  

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Lisbeth Holmqvist (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Anita Thörn von Rosen (MP) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum 2017-01-16 

Anslaget under tiden 2017-01-19 - 2017-02-09   

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 1 Dnr NMY2010-001817 

ANSÖKAN OM UTDÖMANDE AV VITE 

Plats 

Namn borttaget 

Fastighetsägare 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Beslutsunderlag 

Inspektion, 2010-11-11 

Inventeringsenkät, 2010-11-16 

Kommunicering om beslut, 2010-11-19 

Delegationsbeslut, 2011-08-25 

Delgivning, 2013-10-14 

Inspektion, 2013-10-22 

Kommunicering om beslut, 2016-01-27 

Inspektion, 2016-02-09 

Beslut i nämnden för myndighetsutövning, 2016-09-12 

Delgivning, 2016-09-20 

Inspektion, 2016-12-14 

Redogörelse 

Fastigheten har inventerats gällande det enskilda avloppet 2010. 

Fastigheten har även besökts vid flertalet andra tillfällen. Nämnden för 

myndighetsutövning tog 2011-08-25 beslut om förbud mot 

användning av befintlig avloppsanläggning, detta förbud gäller från 

och med 2013-12-31.  

2016-09-12 tog nämnden för myndighetsutövning beslut om förbud 

förenat med vite på 75 000 kronor. Förbudet gäller två månader efter 

det datum förbudet har trätt i laga kraft. Det är också då, enligt 

nämndsbeslutet, vitet kan komma att dömas ut.  

Beslutet om förbud förenat med vite blev verksamheten delgivet 

2016-09-20. Beslutet vann således laga kraft 2016-10-11. Den angivna 

tiden 2 månader efter att beslutet vunnit laga kraft blir då 2016-12-11.  

Fastigheten besöktes 2016-12-15. Avloppet hade vid det 

inspektionstillfället inte åtgärdats. Verksamheten bedrivs fortfarande 

på platsen och det kan då antas att avloppet också används. 
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Nämnden för myndighetsutövning bedömer därmed det som rimligt 

att ansöka om utdömande av vite. 

Beslut 

Nämnden för myndighetsutövning ansöker härmed om utdömande av 

vite på 75 000 kronor som förelagts Namn borttaget.  

Nämnden har förbjudit användning av befintlig avloppsanläggning 

förenat med vite från 2016-12-11.  

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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NMY § 2 Dnr 2016-000460 

ANMÄLAN ENLIGT 22 §, ÄNDRING 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget  

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens beslut, Överklagande av nämndens beslut att avslå 

anmälan om ändring av verksamhet, fastighetsbeteckning borttagen i 

Alvesta kommun, 2016-11-28 

Minnesanteckningar periodisk besiktning, diariesystemet , 2016-07-12 

Överklagan av beslut, daterat 2016-06-29. inkom 2016-06-30 

Sammanträdesprotokoll NMY § 36 Anmälan enligt 22 § ändring, 

2016-06-13 

Utdrag från olyckor/driftstörningar, diariesystemet ecos 

Redogörelse 

Verksamhetsutövaren har lämnat in en anmälan angående ett nytt 

medel för impregnering, Extermite. Extermite är ett medel som 

används för termitskydd. Virke som impregneras med detta medel 

kommer att lastas i en container och fraktas till Australien.  

Extermite har samma beståndsdel (Permetrin) som Wolsit KD-20 C
1
 

som används i dag. Wolsit KD-20 C är godkänt t.o.m. 2019-04-30 
2
 av 

Kemikalieinspektionen.  

Virke som är impregnerat med Extermite får inte användas inom EU, 

dock får man använda medlet i Sverige om virket ska exporteras 

utanför EU.  

Nämnden för myndighetsutövningen tog ett beslut i ärendet. Beslutet 

överklagades och Länsstyrelsen upphävde det överklagande beslutat 

och återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.  

                                                 
1
 Wolsit KD-20 C Medlet används inom tryck- och vakuumimpregnering och 

används mot svamp och träförstörande insekter. 

2
 Den 1 maj 2016 godkändes produktens sista verksamma ämne permetrin för 

användning i träskyddsmedel (produkttyp 8) 1. I och med detta kan det aktuella 

produktgodkännandet bara förlängas längst till och med 2019-04-30, det vill säga 

det datum då produkten senast ska godkännas, ändras eller återkallas i enlighet med 

förordning (EU) nr 528/2012. 
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Länsstyrelsen skriver i sitt beslut daterat 2016-11-28 följande: Av 

handlingarna i ärendet går det dock inte att utläsa vilka ändringar av 

verksamheten som gjorts sedan tillståndet gavs den 2 juli 2008. Det är 

därmed inte möjligt för Länsstyrelsen att ta ställning till om den nu 

nämnda ändringen tillsammans med tidigare ändringar innebär att en 

olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan 

uppkomma. Ärendet ska därför återvisas till nämnden för fortsatt 

handläggning avseende om tillstånd krävs enligt 1 kap. 4 § 2 punkten 

på grund av att ändringen tillsammans med tidigare ändringar 

innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller 

miljön kan uppkomma.  

Lagstöd 

Enligt 1 kap. 4 § punkt 2 miljöprövningsförordningen (2013:251) 

krävs för ändring av en tillståndspliktig verksamhet, om ändringen 

innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön 

kan uppkomma.  

I överklagan anger verksamhetsutövaren att de byter 

impregneringsmedel då och då, p.g.a. efterfrågan hos kund eller 

ekonomiska villkor. Enligt uppgift gör de då en anmälan till 

kommunen. Det finns dock inga registrerade anmälningar i FSP Bygg 

& Miljös diariesystem efter det att tillståndet togs i bruk 2008 fram till 

anmälan på Extermite. 

Vid den periodiska besiktningen 2016-07-12 observerades 

tillsynsmyndigheten att en av impregneringsautoklaverna läcker, en 

packning behöver bytas ut. En pump är provisoriskt ”lagad” genom att 

plast hade virats runt den. Hela området var i behov av städning. 

Dessa brister togs inte upp i besiktningsprotokollet. En ny besiktning 

kommer att ske under första halvåret 2017, denna gång kommer en 

besiktningsman från SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut ) 

att anlitas. Rapporten för den periodiska besiktningen tog bl.a. upp att 

det finns brister i asfalten.  

Beredning 

Nämnden för Myndighetsutövning kan inte bedöma om användning 

av Extermite tillsammans med tidigare ändringar innebär en olägenhet 

av betydelse för människors hälsa, då det inte har inkommit någon 

information till nämnden om tidigare ändringar. Detta innebär att det 

har förekommit brister i verksamhetsutövarens egenkontroll. Det finns 

inte underlag hos nämnden som visar om bristerna i egenkontrollen 

berör nuvarande verksamhetsutövare eller den dåvarande 

verksamhetsutövaren Namn borttaget som gick i konkurs. Nuvarande 

verksamhetsutövare övertog verksamheten 2013.  
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Vid branden 2015-10-27 förstördes virkestorkarna, vilket medförde att 

de revs ned. Detta innebär att fastigheten inte längre är inhägnad mot 

Namn borttaget. Virkestorkarna utgjorde tillsammans med staket en 

inhägnad för området. Vilket innebär att villkor 5 i gällande tillstånd 

ej följs.  

Villkor 5  

Uppläggning och hantering av nyimpregnerat virke får endast ske 

inom det invallade och asfalterade markområdet. Invallningen skall 

vara tät. Detta område skall vara inhägnat så att obehörigt tillträde 

förhindras.  

Det har skett relativt många olyckor/driftstörningar sen verksamheten 

övertogs av nuvarande verksamhetsutövare.  

Verksamhetsutövaren har bedömt att torkarna inte behöver 

återuppföras då de huvudsakligen bara användes för att fixera det 

impregnerade virket. 2016-09-16 inkom en bygglovsansökan för 

nybyggnad av industrilokal till Nämnden för Myndighetsutövning. 

2016-09-27 lämnades ett föreläggande om komplettering, då ansökan 

saknade en brandskyddsbeskrivning. Någon komplettering har ännu 

inte inkommit (2017-01-05). Det kan inte ske någon fixering av virket 

ske när utetemperaturen understiger 0 
○
C, tidigare använder 

anläggningens två kammartorkar för att fixera det impregnerade 

virket. Gällande tillstånd anger att utöver givna villkor gäller generella 

föreskrifter om träimpregnering enligt Naturvårdsverkats föreskrift 

(NFS) 2001:6.  

NFS 2001:6  

15 § Vid lufttemperatur understigande 0 °C får impregnering 

förekomma endast om impregnerat trä kan torka i uppvärmt utrymme 

tills det är fixerat eller om det kan lagras på avrinningsplatta tills 

vädret tillåter torkning. Vid torkning i virkestork gäller krav på tät 

golvbeläggning och uppsamling av dropp. 

I ansökan för tillståndet lämnades det information om att asfalten ska 

repareras 1-2 ggr/år. Detta är en förutsättning för att det inte ska ske 

något läckage av impregneringsmedel till omgivande mark.  

En förutsättning för verksamhet är att samtliga villkor i tillståndet är 

uppfyllda.  

Förutsatt att egenkontrollen godkänns och att redovisning av 

impregneringen sker enligt beslutstexten bedömer Nämnden för 

Myndighetsutövning att impregneringsmedlet Extermite kan användas 

förutsatt att det inte lämnas ett förbud för impregneringsmedlet i 

Sverige.   
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Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar  

Att Namn borttaget anmälan av impregneringsmedlet Extermite kan ingå i gällande 

tillstånd under förutsättningarna att:  

 Verksamheten bedrivs i enlighet med inkommen anmälan 

 Inga förbud lämnas för impregnering av medlet i Sverige  

 Egenkontrollen uppdateras avseende användningen av impregneringsmedlet 

Extermite. Denna del av egenkontrollen ska godkännas av Nämnden för 

myndighetsutövning innan användningen får påbörjas.  

 Omfattningen av impregneringen ska redovisas årligen. Redovisningen ska 

innehålla, uppgift om impregneringsmedel, impregnerad volym trävaror samt 

förbrukningen av koncentrerat impregneringsmedel. Varje 

impregneringsmedel som har använts under året ska redovisas. 

Redovisningen ska avse hela det föregående verksamhetsåret och lämnas in 

till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året därefter.  

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

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 beslut. 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 borttaget 
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NMY § 3 Dnr 2016/241. NMY 

ÅTERRAPPORTERING AV INTERNKONTROLL 2016 

Beslutsunderlag 

Återrapportering av Nämnden för Myndighetsutövning intern kontroll 

2016 

Redogörelse 

Alvesta Kommun har reglemente för internkontroll, KF § 71/09. 

Reglementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 

upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att: 

Godkänna återrapportering av förvaltningens internkontroll 2016 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomikontoret 
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NMY § 4 Dnr 2017/7. NMY 

ATTESTLISTA FÖR INTERNBUDGET 2016/ 2017 

Beslutsunderlag 

Attestlista för internbudget 2016/ 2017, uppdaterad 2017-01-04 

Redogörelse 

I förvaltningens internkontroll framgår att förvaltningschefen årligen 

ska se över attestförteckningen i samband med internbudgetarbetet.   

Förvaltningschefen bör ha rätten att på delegation uppdatera 

attestförteckningen vid förändringar under året. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar: 

1. Anta förvaltningens förslag till attestförteckning 2016/2017 

2. Förvaltningschef och biträdanden förvaltningschef har rätten 

att uppdatera attestförteckningen vid förändringar under året. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomikontoret 
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NMY § 5 Dnr 2017/10. NMY 

ÅRSRAPPORT 2016 FÖR NÄMNDEN FÖR 
MYNDIGHETSUTÖVNING 

Beslutsunderlag 

Årsrapport 2016 

Redogörelse 

Sammanfattande dokument som beskriver det gångna året 2016  

gällande Nämnden för Myndighetsutövnings ansvarsområden. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att lägga årsrapport 2016 

till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Carola Gunnarsson 

Ekonomikontoret 
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NMY § 6 Dnr 2017/11. NMY 

BEHOVSUTREDNING & INTERN 
VERKSAMHETSPLANERING 2017-2019 

 

Ärendet lyfts ur som besluts ärende, men informeras på nämnden. 

Ärendet kommer att behandlas vid nästa möte.   
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NMY § 7 Dnr 2017/12. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2016-11-28 -2017-01-09. 
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NMY § 8 Dnr 2017/19 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 

Följande ärenden informeras/diskuteras.  

Uppföljning av ekonomin 

Aktuell sjukfrånvarostatistik 

Behovsutredning & intern verksamhetsplanering 2017-2019 

Miljötillsyn, projekt 

Renhållning, projekt 

Information om Alvesta Biogas    

Enhetschefen Carola Gunnarsson informerar om verksamheten 
på Bygg & Miljö. 

 

 


