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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2018-01-29 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 

Andreas Andersson § 8 

Eivor Oskarsson § 5 

Göran Bergstrand § 8 

Josef Larsson § 8 

Rebecca Hallberg § 8 

Rebecca Winberg § 5, 8 

Marie-Louise Nilsson § 8 
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Justering tid och plats Alvesta 2018-02-05  

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Lisbeth Holmqvist (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Monica Phil (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum 2018-01-29 

Anslaget under tiden 2018-02-05 - 2018-02-26   

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 1 Dnr 2017/29. NMY 

ÅRSRAPPORT 2017 FÖR NÄMNDEN FÖR 
MYNDIGHETSUTÖVNING 

Beslutsunderlag 

Årsrapport 2017 

Redogörelse 

Sammanfattande dokument som beskriver det gångna året 

2017 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 2017 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomikontoret 
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NMY § 2 Dnr 2018/30. NFS 

ÅTERRAPPORTERING AV INTERNKONTROLL 2017 

 

Beslutsunderlag 

Återrapportering av Nämnden för Myndighetsutövning 

intern kontroll 2017 

Redogörelse 

I gällande reglemente för intern kontroll (KF § 71 2008) 

framgår att varje nämnd/styrelse ska anta en särskild plan 

för den interna kontrollen i samband med fastställande av 

internbudget. 

I samband med årsredovisningens upprättande är nämnden 

skyldig att till kommunstyrelsen rapportera fel/brister som 

konstaterats vid uppföljningen av kontrollplanen. 

Förutom att respektive nämnd/styrelse fastställer sin plan 

för intern kontroll så fastställer också kommunstyrelsen en 

kommunövergripande plan för intern kontroll dvs en 

kompletterande plan som gäller för samtliga 

nämnder/styrelse. 

Nämnden uppfyller kriterierna för internkontroll. 

 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar godkänna  

återrapporteringen av internkontroll för 2017 

 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomikontoret 
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NMY § 3 Dnr 2018/31. NMY 

BEHOVSUTREDNING & INTERN 
VERKSAMHETSPLANERING FÖR FSP BYGG & MILJÖ 
2018-2020 

Beslutsunderlag 

Behovsutredning & intern verksamhetsplanering för FSP Bygg & 

Miljö 2018-2020 

Redogörelse 

Enligt 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. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta behovsutredningen 

& intern verksamhetsplanering för FSP Bygg & Miljö. Detta beslut 

ersätter beslut med dnr NMY 2017/11 

Protokollet ska skickas till 

Carola Gunnarsson 
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NMY § 4 Dnr 2018/27. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2017-11-28 -2018-01-22. 
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NMY § 5 Dnr 2015/000448 Klagomål  
   
 Dnr 2016/001464 Egenkontroll 

BESLUT OM FÖRELÄGGANDE MED VITE ATT VIDTA 
ÅTGÄRDER 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Verksamhetsutövare 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Anteckningar från möte 2017-05-18, som hölls för att undanröja 

luktproblematiken (punkt 7 i gällande villkor), inkom 2017-06-16 

Uppföljningsmöte lukt, anteckningar, 2017-09-07 

 FSP Bygg & Miljös begäran att inkomma med handlings-

/åtgärdsplan, 2017-09-18 

Handlings-/åtgärdsplan för luktolägenheter från verksamheten, inkom 

2017-10-09 

Meddelande ut om att komplettera åtgärds-/handlingsplan, 2017-10-12 

Komplettering av handlings-/åtgärdsplan., inkom 2017-10-23 

FSP Bygg & Miljös svar på inkommen komplettering av handlings-

/åtgärdsplan, 2017-10-30 

FSP Bygg & Miljös meddelande om komplettering, 2017-11-17  

Handlings-/åtgärdsplan för luktolägenheter från verksamheten 

Revidering, inkom 2017-11-22 

FSP Bygg & Miljös dialog angående handlingsplan, 2017-11-22 

Mötesanteckningar angående åtgärder för luktreducering, 2017-12-12 

Loggbok åtgärder för luktreducering, inkom 2017-12-12 

Redogörelse 

Namn borttaget  är ett privat företag, där ett antal gårdar har gått 

samman för att röta och uppgradera olika substrat till fordonsgas. Den 

dominerande råvaran är gödsel, men även avfall från slakteri och 

livsmedelsindustrin ingår för närvarande som substratet.  

Namn borttaget är en förnyelsebar energikälla som kan bidra till att 

miljö- och klimatmål uppfylls. Restprodukten i namn borttaget 
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anläggningen blir nästan luktfri gödsel (rötrest) som huvudsakligen 

går tillbaka till lantbrukarnas egna åkrar. Där ger den ny gröda och till 

slut ny gödsel. 

Anläggningen fungerar mycket bra, frånsett att det är problem med 

lukt vid närliggande bostadsområde. Enligt tillstånd som har 

meddelats av Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöprövningsdelegationen, 

2012-11-12, gäller bland annat att: "Verksamheten ska bedrivas så att 

luktolägenheter inte uppstår vid bostäder. " (villkor 7). 

Luktolägenheten innebär därmed ett villkorsbrott. 

Innan Namn borttaget verksamhet påbörjades inkom det årligen ett 

antal klagomål vid tätortsnära gödselspridning, dessa klagomål har 

helt upphört då berörda lantbrukarna numera enbart sprider gödsel i 

form av rötrest intill planlagt område.   

Inkomna klagomål på lukt 

Det första klagomålet inkom 2015-02-06. Namn borttaget tog 

tillståndet i anspråk 2014-10-13. 

Det har inkommit 83 klagomål till FSP Bygg & Miljö fram till 2018-

01-15. Det är främst en del av de boende på bostadsområdet 

Påvelsgård som är drabbade. Ett antal klagomål anger enbart lukt vid 

väg 25 och väg 707 ”Värnamovägen” och/eller vid anläggningen. 

2017-09-14 inkom det en uppgift från en boende på Påvelsgård att det 

luktar från biogasen ungefär 3 gånger i veckan (dessa klagomål är ej 

medräknade då det saknas uppgift om vilken tidsperiod klagomålen 

gäller).   

2017-11-29 inkom det en sammanställning angående klagomål på lukt 

för oktober och november månad 2017 från en klagande boende i 

Påvelsgård. Sammanställningen angav 11 tillfällen, ett av dessa 

tillfällen var enbart lukt vid anläggningen, de övriga klagomålen rörde 

lukt i Påvelsgård 

Totalt har det inkommit klagomål vid 39 tillfällen (ibland har det 

inkommit mer än ett klagomål vid samma tidpunkt). De klagande har 

vid 37 tillfällen angivit att lukten kändes i bostadsområdet, vid övriga 

tillfällen har lukten endast noterats vid anläggningen och/eller vid väg 

25 och väg 707 ”Värnamovägen” (detta utesluter inte besvärande lukt 

även i bostadsområde).  Flera av de klagande anger att det luktar 

slaktavfall.  

Problem med lukt är störst under årstiderna vår och höst, samt kvällar 

och morgnar. Det verkar som om problemen är större vid lägre 

temperatur.  
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Personal från FSP Bygg & Miljö har haft tät kontakt, bl.a. genom 

möten och tillsynsbesök. med Namn borttaget. 

Åtgärder 

Verksamheten har hela tiden arbetat aktivt med att minska 

luktolägenheten. Deras målsättning är en nästan helt luktfri 

anläggning. Följande åtgärder har gjorts: 

2015-02-05 Syrgas i rötkammaren, gav inte den önskade effekten.  

2015-03-16 Järnoxid i förbrunnen, gav inte den önskade effekten 

varför man övergick till järnklorid.  

2015-05-06 Järnklorid i förbrunnen, denna åtgärd är avslutad. 

2015-06-01 Järnklorid i rötkammaren, denna åtgärd pågår. 

2015-11-20 Kolfilter efter förbrunnen. Kolfiltret är numera flyttat till 

uppgraderingen.  

2016-05-09 Ozon till förbrunnen. Ozonet gav ingen märkbar effekt, 

men anläggningen finns kvar och kan påkopplas om förutsättningarna 

ändras.  

2017-06-02 Plasma X5, är placerad vid alla tänkbara luktkällor, totalt 

6 st. Denna åtgärd pågår. 

2017-11-29 Biofilter (biobädd). Nu har den biologiska processen 

kommit igång och effekten är märkbar. Eventuellt kommer biobädden 

att sektioneras, allternativt kommer ytterligare en biobädd att 

anläggas.  

Planerad åtgärd, förbränningsugn för lukten i hygieniseringstanken.   

Beredning 

Nämnden är i grunden positiv till att tillvarata energiinnehållet i 

gödsel och annat organiskt avfall genom att utvinna biogas och 

därmed kunna ersätta fossilt bränsle med förnyelsebart. Det 

förekommer dock stora problem med lukt från Namn borttaget 

anläggningen. 

Lukt kan beskrivas dels som en egenskap hos en substans eller blandning 

och dels som en sinnesförnimmelse. Hur människans respons blir på lukt 

är väldigt subjektiv och beror på många faktorer som påverkar hur vi 

uppfattar dofter och lukter. Lägre tolerans uppstår när lukten upplevs som 

obehaglig. Periodiskt återkommande lukt under lång tid upplevs vara den 

mest störande situationen. Klagomålen på lukten från Namn borttaget 

bedöms vara periodiskt återkommande och har pågått en längre tid.  

I Sverige finns inga direkta riktvärden eller gränsvärden för lukt i 

utomhusmiljö. När det gäller lukt för arbetsplatser och inom arbetsmiljön 
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finns en rad framtagna föreskrifter i arbetsmiljölagstiftningen. Dessa 

reglerar dock enbart de som arbetar i verksamheten. 

Vid hantering av avfall såsom biologisk behandling av avfall kan 

luktämnen uppkomma. De luktande gaser som uppstår kan inkludera 

ammoniak, svavelföreningar, fettsyror och svavelväte. Vilka substrat 

som hanteras på anläggningarna har i vissa fall haft betydelse, då 

exempelvis matavfall eller slakteriavfall tenderar att ge större upphov 

till lukt enligt SGC:s rapport 2014:298 (SGC Svenskt Gastekniskt 

Center AB)  Luktstyrkan avtar med avståndet i alla riktningar, men 

vindriktningen har en betydande effekt på hur spridningen ser ut.  

Nämnden för myndighetsutövning bedömer att den verksamhet som 

bedrivs idag inte uppfyller villkor 7 i gällande beslut, då ett stort antal 

klagomål har inkommit från boende i Påvelsgård Då det är ett 

villkorsbrott ska förläggandet om att följa ett villkor förenas med vite. 

Vitesbeloppet bör ställas i proportion till den kostnad det skulle 

innebära att vidta rättelsen. 

Det förekommer även periodvis en luktolägenhet vid anläggningen 

samt för förbipasserande på väg 25 och väg 707 ”Värnamovägen”. 

Nämnden bedömer att denna störning omfattas av begreppet olägenhet 

för människors hälsa, trotts att störningen inte pågår någon längre tid 

för de som passerar anläggningen. Bedömningen att det är en 

olägenhet för människors hälsa grundar sig på att det är en fast 

störning, som återkommer vid flera tillfällen om än inte med någon 

regelbundenhet, dessutom passerar många pendlare anläggningen och 

utsätts därför vid ett flertal tillfällen.  

Lagstiftning 

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

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

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. 

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller 

förbud förenas med vite.  

I 2 kap. 2 § miljöbalken anges att den som bedriver en verksamhet 

eller vidtar en åtgärd ska 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.  

I 2 kap. 3 § miljöbalken anges att alla som bedriver eller avser att 

bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått 

https://www.hitta.se/sgc+svenskt+gastekniskt+center+ab/malm%C3%B6/LSW_X1AK7e
https://www.hitta.se/sgc+svenskt+gastekniskt+center+ab/malm%C3%B6/LSW_X1AK7e
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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.  

I 9 kap. 3 § miljöbalken anges att med olägenhet för människors hälsa 

avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan 

påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.  

Enligt 9 kap. 3 § MB avses med olägenhet för människors hälsa 

störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka 

hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.  

Specialmotiveringen till 9 kap 3 § miljöbalken uttalade 

departementschefen följande (prop 1997/98:45 del 2 s 109) rörande 

vad som avses med olägenhet för människors hälsa. 

 

"Paragrafen innehåller en definition av begreppet ´olägenhet för 

människors hälsa´, som ersätter det i hälsoskyddslagen använda 

uttrycket sanitär olägenhet. Med olägenhet avses störning som enligt 

medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt. 

Liksom enligt hälsoskyddslagen gäller att störningar som är ringa eller 

helt tillfälliga inte omfattas. I likhet med tidigare bör en störning 

således vara av någon betydenhet och inte av helt tillfällig natur samt 

kunna vara skadlig i antingen fysiskt eller psykiskt hänseende på en 

människas hälsotillstånd. I enlighet med den praxis som har utvecklats 

enligt hälsoskyddslagen omfattas även sådana störningar som i första 

hand påverkar välbefinnandet i inte ringa grad t.ex. buller, lukt och 

termiskt inomhusklimat. Termiskt inomhusklimat omfattar de faktorer 

som påverkar människans värmeutbyte med omgivningen, framför allt 

faktorer som lufttemperatur, luftfuktighet och luftens hastighet (drag). 

Med störningar som påverkar välbefinnandet avses störningar som 

inte är av sådan karaktär att de kan visas vara direkt hälsoskadliga 

men som ändå påtagligt inverkar på människors psykiska 

välbefinnande. I paragrafen har uttryckligen angetts att bedömningen 

skall ske från medicinska eller hygieniska utgångspunkter. I 

bedömningen skall inte ingå några ekonomiska eller tekniska 

avvägningar. Bedömningen måste utgå från vad människor i 

allmänhet anser vara en olägenhet och kan inte enbart baseras på en 

enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Även bedömningen 

huruvida en störning skall anses vara ringa är beroende av hur 

människor i allmänhet uppfattar störningen. Liksom enligt 

hälsoskyddslagen bör dock gälla att hänsyn skall tas till personer som 

är något känsligare än normalt, t.ex. allergiker. Det förhållandet att 

helt tillfälliga störningar inte omfattas av begreppet olägenhet enligt 

http://databas.infosoc.se/lag/550?k=9&r=&p=3
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paragrafen innebär att störningen måste ha en viss varaktighet. Hit 

räknas förutom fasta störningar även regelbundna störningar samt 

störningar som återkommer vid flera tillfällen om än inte med någon 

regelbundenhet.” 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att förelägga Namn 

borttaget, vid vite om 150.000 kronor att vidta  

åtgärder så att luktolägenheter inte uppstår vid bostäder. 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar vidare att förelägga Namn 

borttaget att vidta åtgärder så att luktolägenheter förebyggs och 

minimeras vid anläggningen. Denna punkt förenas ej med vite.  

Åtgärderna ska vidtas snarast men senast 120 dagar efter beslutet 

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

inom nämnda 120 dagar. 

 

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. 
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NMY § 6   
 Dnr 2017/153. NMY 

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER DECEMBER 2017 

Beslutsunderlag 

1. Förenklad ekonomisk månadsrapport per december 2017 

 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att godkänna  
ekonomisk månadsrapport per den 31 december 2017. 
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NMY § 7 Dnr NMY2010/193.  

ÅTGÄRDSFÖRELÄGGANDE 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Fastighetsägare 

Namn borttagen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteanteckningar tidsintervall (rapport Ecos), 2013-05-08---2015-

04-27 

Dokumentation tidsintervall (rapport Ecos), 2013-05-08---2015-04-27 

Tjänsteanteckningar tidsintervall, 2010-04-15---2018-01-19 

Dokumentation tidsintervall (rapport W3D3), 2010-04-15---2018-01-

19 

Fotobilaga, 2018-01-19 

Redogörelse 

Fastigheten  är belägen utmed fastighet borttagen till Alvesta med 

södra stambanan i väster. Fastigheten ligger inom detaljplanerat 

område. För området där fastigheten ligger gäller detaljplan A 57. 

Enligt detaljplanen är området avsett för bostäder i form av fristående 

hus. Fastigheten ger ett ovårdat intryck och har så gjort under lång tid. 

Fastigheten har varit föremål för klagomål på grund av ovårdad tomt 

sedan 2004. Vid ett flertal tillfällen genom åren har åtgärder gällande 

upprensning av tomt och byggnadsarbeten på fastigheten genomförts 

av fastighetsägaren men sett över tid har uppstädning endast varit 

kortvarig. Helhelts intrycket över tid blir ovårdad. Då ärendet 

handlagts vid ett flertal tillfällen under lång tid och det fortfarande inte 

har städats upp lyfter Nämnden för Myndighetsutövning ännu en gång 

ärendet till beslut. Vid möte med Namn borttaget har muntligen vid ett 

flertal tillfällen händelseförloppet klarlagts som sådant att om inte 

uppstädning sker kommer föreläggande om uppstädning på 

fastigheten upprättas. Det har också påtalats att uppstädning på 

försumligs bekostnad är en tänkbar åtgärd om han inte städar själv. 

Enligt fotobilaga redovisas nedskräpning som den såg ut 180119. 

Namn borttaget deltog inte vid inspektionen 2018-01-19. Enligt 

tidigare dokumenterad överenskommelse (tjänsteanteckningar) har 

Namn borttaget uttryckt att det är ok för FSP Bygg & Miljö 

enhetschef att beträda fastigheten utan hans närvaro. En myndighet 

har rätt till tillträde av fastighet enligt 11 kap 8 § PBL. Nedan följer en 
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beskrivning av bildmaterial tagna vid tillsynsbesök 2018-01-19 som 

ligger till grund för beslut (se fotobilaga).  

 Bild 1. Möbel i trä med blommigt tyg, trådkorgar, stolar, 

diskbänk, fönsterrutor, murbruk (cement), isolering, vissa 

föremål är under presenning. Norra gaveln på huset. 

 Bild 2 Isolering, dörrkarm, fönster med glas och utan, I-balk, 

inomhus element, mattor, armatur skåp, tomma 

målarfärgburkar. Gavel Nordväst på huset. 

 Bild 3 Bildäck både på fälg och utan, plastdunkar, 

arbetsredskap (bänk), kablar, betongrör, trävirke, pemslang, 

aluminium stege, del av gunnebostängsel, metallskrot, 

expansionskärl (två stycken röd och vit). Nordväst mot 

baksidan av huset. 

 Bild 4 vedpanna CTC 1200 family, inomhuselement, kapsåg, 

cementblandare, arbetsredskap, expansionskärl, bildäck på 

fälg, fälg, mattställ, plåt, isolering, spis, kylskåp. Väster om 

huset (baksidan). 

 Bild 5 Ackumulatortank, formar, armeringsnät, fälgar, handfat, 

diskbänk (2 st), stege. Väster om huset (baksidan). 

 Bild 6 Isolering, trävirke (under presenning), I-balk (3 

stycken), spirorör, plåt material, stenplattor, Sydväst (baksidan 

tomtgräns mot granne vitt hus i söder). 

 Bild 7 + 8 Bil Hyundai SMS 212 och bilsläp CBP 330, släp 

lastat med isolering matta och lastpallar. Väster om huset 

(baksidan) 

 Bild 9 + 10 Uppstaplat och upplavat trä, takpannor, stenplattor, 

stuprör, pemslang, stege, bildäck på fälg, takplåt, Nordväst i 

tomtgräns mot järnväg. 

 Bild 11 bilsläp GUT 351 lastat med bildäck på fälg och 

trämaterial. Väster (baksidan) mitt emellan hus och tomtgräns 

mot järnväg. 

 Bild 12 Husvagn Polar 590 boggi utan nummerplåtar. 

 Bild 13 lecablock, isolering, plank, bildäck på fälg (4 stycken). 

Norr om huset mot tomgräns. 

 Bild 14 bord uppställt under fönster mot husvägg i öster. 

 Bild 15 Bil Citroen utan nummerplåt, extra bildäck lutat mot 

bil, bilen är fylld invändigt med isolering, kablar, trä, plast, 

m.m. Norr vid infart mot tomtgräns. 
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 Bild 16 + 17 är en fotdokumentation var på fastigheten 

Aringsås 16:1 bild 1 till 15 är placerade 

Ärendet har tidigare diarieförts och handlagts i Ecos (Dnr 2013/1288), 

men har flyttats över till W3D3 för vidare handläggning (Dnr 

2010/193)  

Bedömning 

Fastigheten har vid ett flertal tillfällen varit föremål för klagomål 

gällande nedskräpning. Tidvis har uppstädning skett men sett över tid 

blir bedömningen att fastigheten är ovårdad och Nämnden för 

Myndighetsutövning gör bedömning att åtgärd måste vidtas så att en 

uppstädning sker.  

 

Beslutsunderlag 

Enligt 11 kap.5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna 

för behov av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns 

anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m. m. 

 

Enligt 8 kap 15 § Plan och Bygglagen: En tomt ska hållas i vårdat 

skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande 

olägenheter för omgivningen och för trafiken inte får förekomma. 

 

Enligt 11 kap 19 § Plan och Bygglagen Åtgärdsföreläggande: Om en 

byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, 

sakkunnig eller huvudman för en allmänplats låter bli att vidta en 

åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller 

föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 

byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden 

 

Enligt 11 kap 27 § Plan och Bygglagen, Genomförande på bekostnad 

av den som fått ett föreläggande: Om ett föreläggande enligt 

19,20,21,22 23 eller 24 § inte följs, får byggnadsnämnden besluta att 

åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det 

ska ske. 
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Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att med stöd av 11 kap. 19 

§ plan- och bygglagen (2010:900), föreläggs Namn borttaget att senast 

2018-04-10  

 städa upp och bortforsla från fastigheten, fraktioner enligt 

fotobilaga bild 1, bild 2, bild 3, bild 4, bild 5, bild 6, bild 13, 

bild 14 som beskrivs i redogörelsen  

 samt tömma fordon på material enligt bild 7, bild 8, blid 11, 

bild 12, bild 15 som inte tillhör fordonet och bortforsla detta 

material från fastigheten. 

 samt att allt övrigt material är snyggt uppstaplat i olika 

fraktioner 

 samt att en handlingsplan upprättas för hur och när allt övrigt 

material och alla fordon kommer att tas omhand 

Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 § 

PBL besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges 

bekostnad och hur det ska ske. 

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 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 § 8 Dnr 2018/47 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 

Följande ärenden informeras/diskuteras.   

Josef Larsson och Rebecca Winberg nya medarbetare på  
Bygg & Mijö presenterade sig för nämnden.   

 Byggärenden 

 Statistik avlopp 

 Anmälan om kompostering/ hushållsavfall  

 Redovisning av revision livsmedel och RASFF  

 Aktuell sjukfrånvarostatistik 

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

 

 

 

 


