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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2014-11-24 kl. 13.00 -16.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§26-30 

 
 
Beslutande 

 

 

John-Erik Pettersson (M) ordf. 

 

 

 
 Torbjörn Svensson (S)  
 Solveig Nilsson (AA)  
   
   
Närvarande ersättare Krister Berg (M) 

Kent Mandorff (MP) 

Lisbeth Holmqvist (S) 

 

   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson § 26-30 

Anneli Elf § 27 

Jonny Riise § 26 

Marie-Louise Nilsson § 30 

Rebecca Hallberg §30 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-11-27  

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 John-Erik Pettersson (M)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Solveig Nilsson (AA) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum 2014-11-24 

Anslaget under tiden 2014-11-27 - 2014-12-18 

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 26 Dnr 2012/000575  

BESLUT ANGÅENDE FÖRELÄGGANDE FÖRENAT MED 
VITE OM ATT VIDTA ÅTGÄRDER SAMT ATT INKOMMA 
MED PROVTAGNINGSPLAN 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Verksamhetsutövare 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Inspektionsanteckningar 2014-11-11 

Beslut 2014-08-25 

Meddelande 2014-07-29 

Inspektionsanteckningar 2014-06-16 

Beslut 2014-02-13 

Inspektionsanteckningar 2014-02-04 

Mötesanteckningar 2014-01-27 

Inspektionsrapport 2013-10-24 

Inspektionsanteckningar 2013-06-17 

Beslut 2013-04-08 

Inspektionsrapport 2012-05-22 

Redogörelse 

Namn borttaget förbjudits bedriva verksamhet på fastigheten enligt 

beslut 2013-04-08 och har därefter ålagts att städa upp på 

verksamhetsområdet. Efter en inspektion 2013-10-15 beviljades 

namnborttaget en tidsfrist till 2014-05-31 då fastigheten skulle vara 

uppstädad. 

Vid ett möte mellan namn borttaget och miljöinspektör 2014-01-27, 

menade namnborttaget att städningen var avslutad. Det bestämdes att 

en uppföljande inspektion skulle utföras 2014-02-04.  

FSP Bygg och Miljö utförde på morgonen 2014-02-04 en inspektion 

på Namn borttaget på fastigheten.  Medverkade gjorde namn borttaget 

(miljöinspektör), namn borttaget (miljöinspektör) samt Namn 

borttaget tillsammans med två av sina söner. 
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Syftet med inspektionen var ett utröna huruvida uppstädningen av 

området kan anses vara godtagbar eller ej. Under inspektionen togs en 

större mängd fotografier i syfte att dokumentera verksamhetsområdets 

status samt i syfte att jämföra med tidigare fotodokumentation från 

tidigare inspektioner. 

Vid inspektionen noterades även att det fortfarande fanns en ansenlig 

mängd skrot kvar på fastigheten, huvudsakligen uppsamlad i högar 

placerade mot staketet. På marken över hela verksamhetsområdet 

kunde man se en stor mängd kabelskrot sticka upp ur snön.  

Nämnden gjorde bedömningen att det behövdes ytterligare insatser för 

att åstadkomma en godtagbar uppstädning av fastigheten. Tidsfristen 

för iordningställandet av verksamhetsområdet sattes åter till den 31 

maj 2014, allt enligt den tidigare överenskommelsen fattad i samråd 

med Namn borttaget 2013-10-15. 

Namn borttaget från FSP Bygg & Miljö utförde 2014-06-16 ett kort 

besök på fastigheten fastighetsbeteckning borttagen och kunde då 

konstatera att fastigheten ej blivit avstädad på ett godtagbart sätt. Vid 

besöket visade det sig att marken på hela verksamhetsområdet är, mer 

eller mindre, täckt av metall och kabelskrot i varierande fraktioner och 

typ. Det fanns vid tillfället även en försvarlig mängd annat skrot och 

bråte som enligt fattad överenskommelse redan skulle blivit 

bortforslad från fastigheten. 

Namn borttaget har förbjudits att bedriva verksamhet på fastigheten 

enligt beslut 2013-04-08 och har därefter ålagts att städa upp på 

fastighetsområdet. Efter en inspektion 2013-10-15 beviljades Namn 

borttaget en tidsfrist till 31 maj 2014.  

Det är FSP Bygg & Miljö bestämda uppfattning att Namn borttaget 

beviljats generöst med tid för att städa på fastigheten. Sedan oktober 

2013 har Namn borttaget varit medveten om att städningen skulle varit 

färdig den 31:a maj 2014, vilket även påpekades vid mötet i januari 

2014, vid inspektionen i februari 2014 och i det föreläggande som 

följde. 

Fastigheten kan, enligt FSP Bygg & Miljös mening, inte närmelsevis 

anses vara avstädad på ett sätt som kan anses vara godtagbart. 

2014-07-29 skickade FSP Bygg & Miljö ett meddelande till Namn 

borttaget i vilken han erbjöds förklara för myndigheten varför 

fastigheten ej blivit uppstädad enligt tidigare överenskommelse. Inget 

svar har ännu inkommit.  

Vid ett sammanträde 2014-08-25 fattade Nämnden för 

Myndighetsutövning beslut om att vitesförelägga Namn borttaget att 

utföra städning av verksamhetsområdet. Beslutet vann laga kraft 
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2014-09-08 då det rekommenderade brevet innehållande Nämndes 

beslut hämtades ut av Namn borttaget. 

Vid en ny inspektion 2014-11-11 kunde Namn borttagna från FSP 

konstatera att ingen rättning skett och att fastighetens skick om något, 

var i sämre skick än tidigare. 

Då ingen rättning skett kan föreläggandet från 2014-08-25 ej anses 

vara uppfyllt ansökte FSP Bygg & Miljö 2014-11-11 om utdömande 

av vite hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. 

Beredning 

Nämnden för myndighetsutövning anser att risken för förorening av 

mark och grundvatten inte är avvärjd då städningen av fastigheten ej, 

enligt nämndens bedömning, kan anses vara fullgod eller godtagbar. 

Nämnden gör även bedömningen att det behövs ytterligare, betydande, 

insatser för att åstadkomma en godtagbar uppstädning av fastigheten.  

Vidare anser nämnden att mot bakgrund av den verksamhet som 

bedrivits på fastigheten samt den uppenbart oförsiktiga hanteringen av 

avfall så som kemikalier, kabel- och metallskrot samt oljiga 

motordelar, att föroreningssituationen behöver utredas. En 

provtagningsplan ska tas fram av en oberoende konsult och inlämnas 

till FSP Bygg & Miljö för bedömning. Provtagningsplanen ska 

innehålla en plan för utförandet av en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning.  

Enligt 2 kap 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att 

bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap 

som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 

omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 

olägenhet. 

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att 

bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, 

iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 

åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. 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 får en tillsynsmyndighet meddela de 

förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med 

stöd av balken ska efterlevas. 
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Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får ett beslut om föreläggande eller 

förbud förenas med vite. 

Enligt 26 kap 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den 

som bedriver en 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. 

Enligt 26 kap 22 § miljöbalken är den som bedriver en verksamhet 

som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön, 

eller den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan 

verksamhet, skyldig att utföra sådana undersökningar av 

verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att vid vite om 100 000 kr 

förelägga Namn borttaget att vidta nedanstående åtgärd:  

 Att städa bort det avfall som finns inom verksamhetsområdet 

samt att säkerhetsställa god ordning på fastigheten 

Åtgärden ska vara vidtagen senast 60 dagar efter att detta beslut 

vunnit laga kraft. 

Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9 och 14 och §§ miljöbalken 

(1998:808) samt med hänvisning till 2 kap miljöbalken. 

 

Vidare beslutar Nämnden för Myndighetsutövning att vid vite om 

25 000 kr förelägga Namn borttaget att vidta nedanstående åtgärd:  

 Att tillsammans med en oberoende konsult ta fram en 

provtagningsplan, som ska inlämnas till FSP Bygg & Miljö för 

bedömning. Provtagningsplanen ska innehålla en plan för 

utförandet av en översiktlig miljöteknisk markundersökning av 

verksamhetsområdet.  

Åtgärden ska vara vidtagen senast 60 dagar efter att detta beslut 

vunnit laga kraft. 

Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9, 14, 21 och 22 §§ miljöbalken 

(1998:808) samt med hänvisning till 2 kap 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. 
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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 borttaget 
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NMY § 27 Dnr 2013/407 

BESLUT OM AVGIFT 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Fastighetsägare 

Namn borttaget   

Redogörelse 

I ärende med diarienummer 2013-407, klagomål inomhusmiljö, har 

det fram till 2014-11-01 lagts ner 132 timmar. Av de 132 nedlagda 

timmarna bedöms 71,5 timmar vara debiterbara. Ärendet med 

diarienummer 2013-407 föranleds av klagomålsärende gällande 

inomhusmiljön som slagits samman, i de tidigare ärendena (2011-

1484, 2013-72, 2013-106, 2013-107, 2013-154 & 2013-492) har 

ytterligare tid lagts ner men för den tiden tas inget betalt. 

Beredning 

Nämnden för myndighetsutövning gör bedömningen att Namn 

borttaget ska betala 29 200 kr för klagomålet gällande bristande 

inomhusmiljö på fastigheten Fastighetsbeteckning borttagen eftersom 

klagomålet bedöms vara befogat.  

För handläggningen i detta klagomålsärende tar nämnden för 

myndighetsutövning ut en avgift på 40 h x timavgiften (730 kr/h). 

Nämnden för myndighetsutövning gör bedömningen att avgiften kan 

sättas ned till 40 h x timavgiften. Nämnden har möjlighet att sätta ned 

avgiften enligt 4 § taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område, fastställd av nämnden för samhällsplanering (NFS) 2011-12-

06 § 92.  

Nämnden för myndighetsutövning handlägger klagomålsärende 

rörande miljöbalken och i detta ärende tar nämnden ut en timavgift om 

det visar sig vara befogade klagomål. Det är verksamhetsutövarens 

ansvar att känna till lagstiftningen i miljöbalken som berör 

verksamheten, men även andra lagar.  

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att Namn borttaget, ska 

betala 29 200 kr för handläggning i klagomålsärendet med 

diarienummer 2013-407. 

Beslutet är taget med stöd av nämnden för samhällsplanerings beslut 

2011-12-06 § 92. 
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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. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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NMY § 29 Dnr 2014/19NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2014-09-29 -2014-11-17. 
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NMY § 30 Dnr 2014/28 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 

Följande ärenden informeras/diskuteras.  

 Information om uppföljning av revision.  

 Information om ett studentprojekt gällande mat transporter. 
Personalen på äldreboendena fick beröm för sin kunskap om 
varm och kall mat hantering, så dessa håller rätt temperatur 
vid leverans till kunden.   

 Information om personalfrågor på Bygg & miljö. 

 

 


