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Lisbeth Holmqvist (S) ordf.
Håkan Karlsson (S) ersätter Monica Pihl
Anita Thörn von Rosen (MP)
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Justering tid och plats

Alvesta 2018-10-29

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
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

2018-10-29
2018-10-30 - 2018-11-20
FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta
Susanne Frank
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NMY § 44

Dnr 2015/001376 Klagomål
Dnr 2017-001152 Handlings- och
åtgärdsplan
Dnr 2015-001641 Egenkontroll

FÖRELÄGGANDE MED VITE OM ATT VIDTA ÅTGÄRDER
Plats
Fastighetsbeteckning borttagen
Verksamhetsutövare
Namn borttaget
Beslutsunderlag
Klagandes slutplädering i mark- och miljödomstolen (NMY 2015001376), inkom 2018-10-17
Klagandes sakframställan i mark- och miljödomstolen (NMY 2015001376), inkom 2018-10-17
Inspektion (NMY 2015-001376), 2018-10-16
Svar om åtgärder (NMY 2015-001376), inkom (2018-10-03)
FSP Bygg & Miljös meddelande om åtgärder (NMY 2015-001376),
(2018-10-03)
Svar på klagomål (NMY 2015-001376), inkom 2018-10-03
FSP Bygg & Miljös meddelande om klagomål (NMY 2015-001376),
2018-09-14
Inspektion (NMY 2015-001376), 2018-09-05
Handlings- och åtgärdsplan (NMY 2017-001152), inkom 2017-09-18
Egenkontroll (NMY 2015-001641), inkom 2016-08-31
Redogörelse
Nämnden för myndighetsutövning har, sedan år 2014, mottagit flera
klagomål på Namn borttaget verksamhet. De klagomål som har berört
nedskräpning har rört kringflygande skräp och avfall som sprids
utanför verksamhetsområdet. Klagomål har inkommit både från
närboende i området samt förbipasserande. De närboende har menat
att det blåser in avfall på deras fastigheter och att det kan skada de
djur som betar där, att det blåser ut på närliggande väg och kan orsaka
trafikfara samt att nedskräpning av avfallet kan sprida miljöfarligt
avfall till omgivningen.
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Nämnden för myndighetsutövning

Samtidigt som klagomål lämnades till tillsynsmyndigheten begärde de
klagande omprövning av Namn borttaget tillstånd hos
tillståndsmyndigheten. De klagomål som framkommit på
verksamheten framhävdes 2018-05-30 av klagande i den
sakframställan samt slutplädering som gjordes i samband med
ärendets avgörande i mark- och miljödomstolen och bifogas detta
beslut
Efter dialog mellan Nämnden för myndighetsutövning och Namn
borttaget har bolaget i egenkontrollprogrammet redovisat förslag till
åtgärder för att minska spridning av avfall utanför
verksamhetsområdet. I programmet uppger bolaget att städning ska
ske regelbundet av personal samt av skolklasser/föreningar vid större
behov. Det framgår också i egenkontrollprogrammet att så mycket
avfall som möjligt ska förvaras under tak eller inomhus, samt att en
regelbunden kontakt/dialog med närboende behövs för att undvika
olägenheter.
Utöver kontrollprogrammet togs en handlingsplan fram 2017-08-28
med ytterligare förslag på lösningar på kort och lång sikt. Enligt
handlingsplanen ska nedanstående åtgärder vidtas rörande
nedskräpning:




Test av skyddsnät för kringflygande material ska påbörjas på en 50 meter lång
sträcka under hösten 2017 samt utvärderas efter andra kvartalet 2018.
En ansökan om skyddsvall ska tas fram samt skickas in till tillsynsmyndigheten
under hösten 2017.
Andelen städning ska öka i ytterområdena från två till fyra gånger per år.

Boende i närheten av anläggningen anser att städning inte sker
tillräckligt. De åtgärder som har gjorts, har enligt de klagande, inte
minskat på nedskräpningen i någon större omfattning. FSP Bygg &
Miljö mottog klagomål från närboende om att det låg avfall på
fastighet, och att avfallet har legat där under lång tid.
Nämnden för myndighetsutövning utförde 2018-09-05 en inspektion
på fastighetsbeteckning borttagen för att kontrollera uppgifterna om
nedskräpningen. Nämnden kunde konstatera att fastigheten var
nedskräpad av bl.a. plast på marken och i träd.
Nämnden för myndighetsutövning kontaktade Namn borttaget om
nedskräpningen. I ett svar om åtgärder uppgav Namn borttaget att
storstädning genomfördes 2018-04-21 samt att nästa skulle ske 201810-14.
Nämnden för myndighetsutövning gjorde en uppföljande inspektion
2018-10-16 på fastighetsbeteckning borttagen efter storstädningen
som Namn borttaget skulle utföra 2018-10-14. Nämnden gjorde
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bedömningen att nedskräpningen inte var åtgärdad. På platser som
nämnden tidigare har konstaterat nedskräpade av plast, förekom
fortfarande nedskräpning i samma omfattning.
Beredning
Villkor tre i tillstånd för Namn borttaget verksamhet daterat 2012-1206 lyder att verksamheten ska bedrivas så att nedskräpning eller
olägenheter som exempelvis lukt, damning eller vindspridning av
avfall inte uppkommer.
Nämnden för myndighetsutövning bedömer att Namn borttaget inte
följer de åtgärder mot nedskräpning som bolaget har uppgett i sitt
egenkontrollprogram samt i sin handlings- och åtgärdsplan.
Nämnden för myndighetsutövning bedömer att nedskräpning utanför
fastigheten har uppkommit och att allt avfall utanför fastigheten ska
avlägsnas, med fokus på rödmarkerat område över
Fastighetsbeteckning borttagen på karta i bilaga 1.
För att undvika att nedskräpning fortsätter ska allt avfall som härrör
från Namn borttaget anläggning, och som spridits utanför fastigheten,
avlägsnas fyra gånger per år eller när tillsynsmyndigheten anser att
behov föreligger.
Lagstiftning
Enligt 15 kap. 26 § miljöbalken får ingen skräpa ner utomhus på en
plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet 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§.
Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får ett föreläggande eller förbud
förenas med vite.
Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken ska 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. 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
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förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten
begär det.
Beslut
Nämnden för myndighetsutövning beslutar att förelägga Namn
borttaget, vid vite om 20 000 kronor att vidta nedanstående åtgärder:
1. Avlägsna allt avfall som härrör från Namn borttaget anläggning och som spridits
utanför fastigheten, med fokus på rödmarkerat område över fastighetsbeteckning
borttagen på karta i bilaga 1.
2. Efter att uppstädning har skett enligt ovanstående punkt 1 ska allt avfall som härrör
från Namn borttaget anläggning, och som spridits utanför fastigheten, avlägsnas
fyra gånger per år eller när tillsynsmyndigheten anser att behov föreligger.
Beslutet är taget med stöd av 15 kap 26 §, 26 kap 9,14 och 19§§
miljöbalken.
Åtgärderna ska vidtas snarast, dock senast tre veckor efter att beslutet
har vunnit laga kraft. Vitet kan dömas ut om åtgärder inte har vidtagits
inom nämnda tre veckor.
Information om överklagan
Se bilaga.
Protokollet ska skickas till
Namn borttaget
Bilagor:
Bilaga 1 – Nedskräpning
Klagandes sakframställan och slutplädering i mark- och
miljödomstolen
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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 § 45

Dnr 2018/490. NMY

VERKSAMHETSPLAN MED INTERNBUDGET FÖR 2019
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med internbudget för 2019,
Redogörelse
2016-09-27 fastställde Kommunfullmäktige vision, fokusområden,
resultatmål och resultatindikatorer för verksamheten.
Kommunfullmäktige fastställde Mål och Budget 2019 med plan 2020–
2021, 2018-06-19 § 50
Varje nämnd ansvarar inom sitt område för att verksamheten bedrivs i
enlighet med de budgetramar, mål och riktlinje som fullmäktige
bestämt samt de lagar, författningar, allmänna råd etc som staten
beslutat. Nämnden ska utifrån kommunfullmäktiges resultatmål
fastställa egna nämndmål och resultatindikatorer.
Nettokostnaden för Nämnden för Myndighetsutövning får inte
överstiga 200 tkr.
Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att fastställa
verksamhetsplan med internbudget för 2019.
Nettokostnad för Nämnden för Myndighetsutövning får inte överstiga
200 tkr.
Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelning
Enhetschef FSP Bygg & Miljö
.
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NMY § 46

Dnr 2018/491. NMY

ÄNDRING AV DELEGATIONSORDNING
Beslutsunderlag
Förslag till ändring av delegationsordning
Redogörelse
Under 2018 har det tillkommit tre lagändringar som berör Nämnden
för Myndighetsutövnings ansvarsområden.




Ny Kommunallag (2017:725) trädde i kraft 2018-01-01
Ny Förvaltningslag (2017:900) trädde i kraft 2018-07-01
Ny lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) trädde i kraft
2018-07-01

Nämnden för Myndighetsutövnings nuvarande delegationsordning
behöver därav uppdateras för att överensstämma med de nya
lagstiftningarna.
Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar med stöd av 6 kap 37-39
§§, 7 kap 5-8 §§ och 9 kap 30-31 §§ kommunallagen samt 12 kap 6 §
plan- och bygglagen att uppdra beslutanderätten till angivna delegater
i redovisade ärenden/ ärendegrupper.
Protokollet ska skickas till
Enhetschef FSP Bygg & Miljö
Förvaltningschef Förvaltningen för Samhällsplanering
.
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NMY § 47

Dnr 2018/27. NMY

MEDDELANDE
Redogörelse
Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande
meddelande till handlingarna:
A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2018-09-10 -2018-10-22.
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NMY § 48

Dnr 2018/96. NMY

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER SEPTEMBER 2018
Beslutsunderlag
Förenklad ekonomisk månadsrapport per september 2018

Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att godkänna
ekonomisk månadsrapport per den 30 september 2018.
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NMY § 49

Dnr 2018/47 NMY

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN
Redogörelse
Följande ärenden informeras/diskuteras.







Verksamheten
Överklagan
Miljöpris
Renhållningsprojekt
Aktuell sjukfrånvarostatistik
Ekonomi, kvartals skrivning

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