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Sammantradesdatum

2020-06-01
Nämndenför

myndighetsutövning

Salen vån.l,

Kommunhuseti

Alvesta

2020-06-01

G 9 - 17
Lisbeth

Holmqvist

Roland

Magnil

johny

Haraldsson

John-Erik
Anita

(S) ordförande

(S)

Thörn

Carola

(C)

Pettersson
von

(M)

Rosen (MP)

Gunnarsson

Andreas

Andersson

Sara Gustavsson
Karolina

Ruter

Edvin

Henningsson

Göran

Bergstrand

Roland

Magnil

(S)

Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Susanne

Frank

Lisbeth

Holmqvist

2020-06-01

(S)

Roland Ma5ni1 (S)

J usterates

signaturer

Lltdragsbestyrkande

kl. 13:00

-16:00
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Sammanträdesdatum
2020-06-01
Nämndenför

myndighetsutövning

Anslagsbevis
Protokollet

är justerat. Justeringen

har tillkännagivits

genom anslag på kommunens

digitala anslagstavla.
Nämnden för myndighetsutövning
Sammanträdesdatum

Datum då anslaget

2020-06-01
sätts upp

Datum

Datum

då anslaget

2020-06-08
Förvaringsplatsför

protokollet

Underskrift

Justerares signaturer

Datum

2020-06-29

Närarkiv SBF Bygg & Miliö

Susanne

tas ned

Frank

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-06-01

Nämnden för myndighetsutövning

Ärendelista
Paragrafnr

Ärendemening

NMY59

Förbud

mot

utsläpp

av avloppsvatten

förenat

med vite

mot

utsläpp

av avloppsvatten

förenat

med vite

NMYG

10

Förbud

NMYG

Il

Godkännande
Årlig

NMY512

Justerares

signaturer

avgift

Sidnr
4-5
6-7

vindkraftverksutseende
för Smörhöga

NMY9

13

Beslut

om miljöfarlig

NMYj

14

Beslut

om att följa

NMYg

15

Delegationsbeslut

NMYj

16

Ekonomisk

NMY5

17

Information/

8-9

gårdsmagasin

10

verksamhet
handlingsplan

månadsrapport

11förenat

med vite

15

16-21
22

per 2020-05-31

diskussionsärenden

2020

Utdragsbestvrkande

23
24
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Sammantradesdatum
2020-06-01

Nämnden

för myndighetsutövning

NMY99

Dnr

Förbud

mot

utsläpp

MEA.2012.453

av avloppsvatten

Namn

Namn

Fastighet

Fastighetsbeteckning

Namn

Namn

Fastighet

Fastighetsbeteckning

förenat

med

vite

borttaget
borttagen

borttaget
borttagen

Beslut
Nämnden

för myndighetsutövning

borttaget

om förbud

avloppsvatten

ilaga

beslutar

att förelägga

namn

med vite på 45 000 kronor

kraft.

på fastigheten.

Förbudet

Det är också då vitet

borttaget,

vardera,

från WC och BDT (bad- disk- och tvättvatten)

avloppsanläggningen
trätt

förenat

att släppa

ut

till den befintliga

gäller sex månader

kan komma

och namn

att dömas

från det datum

det har

ut.

Sammanfattning
På fastigheten
& Miljös

finns

inventering

av trekammarbrunn

ett bostadshus
av enskilda

som används

avlopp

med efterföljande

som fritidsbostad.

framkom

att befintlig

stenkista.

Befintlig

anläggning

beslut

att förbjuda

I samband

med Bygg

avloppsanläggning

består

anlas med tillstånd

1977.
Nämnden

för myndighetsutövning

avloppsvatten

tog 2013-04-02

till avloppsanläggningen

på fastigheten.

Beslutet

utsläpp

av

togs med hänvisning

till 9

kap. 7 %och 2 kap. 3 E3mi5öba1ken. Det förbudet gäller från och med 2016-03-31.
Vid besök

på fastigheten

på fastigheten
vlilka

Justerares

signaturer

delar

2016-11.22

för att gemensamt

av den befintliga

titta

träffade

SBF Bygg & Miljö

på anläggningen.

anläggningen

Vid besöket

som underkänts.

Utdragsbestvrkande

fastighetsägaren
klargjordes

på plats
också

Sida

Alvesta
kommun

Protokoll
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Sammantradesdatum
2020-06-01

Nämnden

för myndighetsutövning

Den gamla

avloppsanläggningen

inspektion

2020-05-19.

är dock fortfarande

Ingen ansökan

i bruk, vilket

om att åtgärda

avloppet

konstaterades

har kommit

vid

in till SBF

Bygg & MiJö.
Nämnden
behövs

får enligt

26 kap. 9 E)miljöbalken,

för att miljöbalken

meddela

samt föreskrifter,

domar

de förelägganden
och andra

och förbud

beslut

som

som har meddelats

av balken ska fö5as. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite enligt 26
kap. 14 E)miljöbalken.
I 9 kap. 7 E)miljöbalken
omhand

på något

uppkommer.
utföras.

föreskrivs

annat

För detta

sätt så att olägenhet
ändamål

Detta förtydligas

2016:17),

där reningskrav

ska lämpliga

Miljöbalken
åtgärd

anger

olägenheter

om miljöfarlig
släppa

inte har genomgått

ska iaktta

för människors

gående

för människors

Då fastighetsägarna

trots

nämnden

förbud

och hälsoskydd

från vattentoalett,
rening

en verksamhet
skador

och påminnelser

inte har åtgärdat

Delegationsbeslut;DeIgivning

Kommunicering
Beslutet
Namn

(enl förv

lagen);Kommunicering

2013-04-02

om vite, daterad,2019-08-02
till

borttaget
borttagen

Namn

borttaget
borttagen

SBF Bygg & Miljö
Andreas

Justerares

signaturer

Andersson,

en

Miljöinspektör

Utdragsbestyrkande

eller följt

att förena

vardera.

2013-04-09

skickas

Adress

Adress

daterad,

inkom

eller vidta
eller

avloppet

det som rimligt

Bilagor

Delgivning

(1998:899)
om

än slamavskiljning.

för att motverka

för myndighetsutövning

med ett vite på 45 000 kronor

Delegationsbeslut

inrättningar

råd (HVMFS

hälsa eller miljön.

förbudet,

bedömer

som behövs

eller andra

inte

anges.

i 2 kap. 3 E)att den som avser att bedriva
de skyddsåtgärder

hälsa eller miljön

allmänna

verksamhet

ut avloppsvatten
längre

och renas eller tas

avloppsanordningar

för små avloppsanläggningar

att i vattenområde

avloppsvattnet

ska avledas

i Havs- och vattenmyndighetens

Det är enligt 12 E)förordningen
förbjudet

att avloppsvatten

om beslut

förbudet

Alvesta
kommun
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Sammantradesdatum
2020-06-01

Nämnden

för myndighetsutövning

NMYj

10

Dnr

Förbud

mot

utsläpp

MEA.2010.619

av avloppsvatten

Namn

Namn borttaget

Fastighet

Fastighetsbeteckning

förenat

med

vite

borttagen

Beslut
Nämnden

för myndighetsutövning

vite på 90 000 kronor,
tvättvatten)
Förbudet
vitet

beslutar

att namn borttaget,

att släppa ut avloppsvatten

till den befintliga
gäller sex månader

förenat

med

från WC och BDT (bad-, disk- och

avloppsanläggningen
från det datum

om förbud

på Fastighetsbeteckning

det har trätt

borttagen.

i laga kraft. Det är också då

kan komma att dömas ut.

Sammanfattning
På fastigheten
framkom

finns ett bostadshus.

att befintlig

efterföljande

I samband

avloppsanläggning

stenkista

med

inventering

av enskilda

består av trekammarbrunn

ut mot riksväg 126.

Bostadshuset

avlopp

med en

används som

permanentbostad.
Nämnden

för myndighetsutövning

avloppsvatten

tog 2011-12-07

till avloppsanläggningen

kap. 7 E)och 2 kap. 3 E)miljöbalken.
Då fastighetsägaren

beslut att förbjuda

på fastigheten.
Det förbudet

Beslutet

utsläpp

av

togs med hänvisning

till 9

gäller från och med 2014-12-31.

har delvis även varit bosatt i Norge så har det varit svårt att få tagna

beslut delgivna, vid telefonsamtal 2017-11-10, förklarade SBF Bygg & Mi5ö att det nu
även påförs vite på befintlig

Justerares

signaturer

avloppsanläggning,

fastighetsägaren

2016-06-01.

fastighetsägaren

ej blivit delgiven

denna kommunicering

Beslut om vite togs även av nämnden
detta, så kommer

Utdra«sbestyrkande

ärendet

gick ut till
under 2019, men då

upp till beslut ännu en gång.
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Sammanträdesdatum
2020-06-01
Nämnden

för

myndighetsutövning

SBF Bygg & Miljö
anläggning
kommit

åkte förbi

fortfarande

fastigheten

äri

drift.

2020-05-19

Någon

ansökan

och kunde

konstatera

att befintlig

om att bygga om avloppet

har inte

in till SBF Bygg & Miljö.

Nämnden
behövs

får enligt

26 kap. 9 E) miljöbalken,

för att miljöbalken

av balken

ska följas.

meddela

de förelägganden

samt föreskrifter,

domar

om föreläggande

eller förbud

Beslut

och andra

och förbud

beslut

som

som har meddelats

får förenas

med vite enligt

26

kap. 14 E)miljöbalken.

%miljöbalken

19 kap. 7
omhand

på något

uppkommer.
utföras.

föreskrivs

annat

För detta

ändamål

Detta förtydligas

2016:17),
respektive

där reningskrav

som renar

ska lämpliga

avledas och renas eller tas

ska

för människors

med efterföljande

inte
inrättningar

råd (HVMFS

anges. En trekammarbrunn

direktutsläpp

på ett godtagbart

eller andra

allmänna

för små avloppsanläggningar

avloppsvatten

hälsa eller miljön

avloppsanordningar

i Havs- och vattenmyndighetens

tvåkammarbrunn

anläggning

att avloppsvatten

sätt så att olägenhet

i vattendrag

är inte en

sätt.

Det är enligt 12 E)förordningen om mi5öfar1ig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
förbjudet

att i vattenområde

avloppsvattnet
Miljöbalken
åtgärd

anger

ska iaktta

olägenheter

släppa

inte har genomgått

gående

från vattentoalett,
rening

de skyddsåtgärder

som behövs

om

än slamavskiljning.

i 2 kap. 3 {3 att den som avser att bedriva

för människors

en verksamhet

för att motverka

skador

eller vidta

en

eller

hälsa eller miljön.

Då fastighetsägarna

trots

förbudet,

nämnden

bedömer

ut avloppsvatten
längre

förbud

och påminnelser

inte

för myndighetsutövning

har åtgärdat

avloppet

det som rimligt

eller följt

att förena

förbudet

med ett vite på 90 000 kronor.

Bilagor
Kommunikation;Delegationsbeslut;Delgivning
Beslut

om utsläppsförbd,

Beslut

delgivet,

Namn

Justerares

signaturer

2011-12-07

2013-11-29

Kommunicering
Beslutet

daterad

(enl förv

skickas

om vite, daterad

2016-06-01

till

borttaget

Utdragsbestvrkande

lagen);Kommunicering

om beslut
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Alvesta
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Sammantradesdatum

2020-06-01
Nämnden

för myndighetsutövning

NMYj

1l

Dnr

Godkännande

MIL.2020.188

vindkraftverksutseende

Verksamhet

Namn

borttaget

Fastighet

Fastighetsbeteckning

borttaget

Beslut
Nämnden
villkor

för myndighetsutövning

4 i verksamhetens

anser att vindkraftsverkens

tillstånd

och att verkens

utseende

utseende

är i enlighet

kan godkännas.

med

I övrigt

kommer
inte anmäld

Beslutet

åtgärd

är fattat

förordning

att leda till någon

åtgärd

med stöd av 2 kap. 2, 3 jj

(1998:899)

om miljöfarlig

från myndighetens

sida.

öch 26 kap 199 miljöbalken

verksamhet

(1998:808),

27 E3

och hälsoskydd.

Sammanfattning
Namn

borttaget

vindkraftparken

har inkommit
kommer

med ett underlag

att utformas.

Villkor

som redogör
4 i varsamhetens

för hur samtliga
tillstånd,

verk inom

daterat

2016-

12-19,
har ändratsi

dom från Mark-

och miljödomstolen,

mål nr M 485-17

till följande:

Verken ska ges en enhetlig utformning och diskret färgsättning. Färgen får inte vara
reflekterande. Text ellersymbol får inte finnas på verken. Tillsynsmyndigheten ska
godkänna
verkens

utseende

Enligt det underlag
färgsättning
torn

enligt

som verksamheten

inkommit

RAL 7035 (ljus grå, se nedan).

ska vara utan logo eller text.

Övriga

tekniska

med ska torn,

nacelle

och vingar

Färgen är inte reflekterande.
specifikationer

finns

ha

Nacelle

och

i bilaga 1. Den

tekniska
specifikationen

innefatta

en bild med ett verk som har texten

text

Justerares

signaturer

Utdragsbestvrkande

Vestas

på narcellen,

denna

Sida

Alvesta
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Sammanträdesdatum

2020-06-01
Nämnden

för

myndighetsutövning

kommer

inte

att finnas

på vindkraftverken.

Samtliga

Bilagor
Komplettering;Komplettering

Beslutet

skickas

Länsstyrelsen

till

kronoberg

SBF Bygg & Mi5ö
Sara Gustavsson
Miljöinspektör

Justerares

signaturer

Utdragsbest'yrkande

verk

ska ha samma

utseende.

Sida
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kommun
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Sammanträdesdatum
2020-06-01
Nämnden

för

myndighetsutövning

NMY !g12

Dnr

L1V.2020.666

Årlig avgift
Verksamhet

Namn

borttaget

Fastighet

Fastighetsbetecking

borttagen

Beslut
Nämnden

för Myndighetsutövning

- Årlig avgift

beslutar

att:

för år 2020 sätts ned med 50 %

- Beslutet

gäller

under

förutsättning

besökare

under

år 2020.

att företaget

inte öppnar

upp sin verksamhet

för

Sammanfattning
Företaget

är aktivt

av covid-19.
öppnar

Företaget

att hålla stängt

har fortfarande

för besökande

kontrollansvar

under

år 2020 på grund

för sin verksamhet

även om de inte

upp för besökande.

Nämnden

för Myndighetsutövning

ovanstående

förutsättningar.

som bedrivs
Covid-19

Utdrag

men kommer

är registerhållande
Nedsättning

myndighet

med 50 % grundar

även under

sig på del av kontrollavgift

ute i fält på verksamheten.

har förändrat

förutsättningarna

ur taxa för offentlig

kontroll

för många

inom

verksamheter

IivsmedeIslagstiftningen

under

2020.

(KF 2019-12-17

"igo)
Höjning

eller

nedsättning

av avgift

12 %Om det Tinns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning,
tillsynsbehov
eller övriga omständigheter,
får nämnden för myndighetsutövning
enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.
Beslutet
Namn

skickas

till

borttaget

SBF Bygg & Miljö
Marie-Louise

Justerares

signaturer

Nilsson,

Josef Larsson

Utdragsbestvrkande

i ett

%
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Samma nträdesdatum

2020-06-01
Nämnden för myndighetsutövning

NMY9 13

Dnr

Beslut

om miljöfarlig

MIL.2019.1062

verksamhet

Verksamhetsutövare

Namn

borttaget

Fastighet

Fastighetsbeteckning

borttagen

Beslut
Nämnden
några

för

myndighetsutövning

erinringar

anmälan

under

samt

enligt

beslutar

förutsättning
nedanstående

att namn

borttaget

anmälan

bedrivs

i enlighet

att verksamheten

ej föranleder
med

inkommen

försikt'ighetsmått:

Krossning
1.

En anmälan

2.

Krossning
18.00

om

krossning

av icke-farligt

i max 10 dagar

förekomma.

Övrig

därutöver

ska inges
avfall

får endast

per år. Under

verksamhet,

till tillsynsmyndigheten
ske helgfri

perioden

inklusive

15 juni

transporter

inför

varje

måndag-fredag

mellan

till den 15 augusti
till och från

krossningsperiod.
kl. 07.00-

får krossning

verksamheten,

inte

får

ske kl. 07.00-18.00.

Störningar
3.

Buller

verksamheter

bostäder

inte

vardagar

klockan

natt
övrig

Justerares

från

klockan

Naturvårdsverkets

06.00-18.00,

22.00-06.00,

så att den ekvivalenta

Ijudnivån

utomhus

riktvärden:

50 dB (A)

40 dB (A)

tid 45 dB (A)

4.

Vid befogade

5.

Åtgärder

signaturer

överstiger

ska begränsas

klagomål

ska vidtas

ska sökanden

för att minimera

göra

en bullermätning.

spridning

av damm

Utdragsbestvrkande

och övriga

sförningar.

vid

Sida
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Sammantradesdatum
2020-06-01

Nämnden

för myndighetsutövning

Lagring
6.

Massor
utifrån

som avses användas
ursprung,

till tät hårdgjord

föroreningsinnehåll

yta på fastigheten

ska genomgå

bedömning

och risk på platsen.

Kontroll
7.

Ett egenkontrollprogram
egenkontroll
beslutet

8.

enligt

ska upprättas

vunnit

En årsrapport

(1998:901)

och inges till tillsynsmyndigheten

ska inges till tillsynsmyndigheten

verksamhetsår.

mottagna

avfallsmassor,

information

om verksamhetsutövares
senast

3 månader

efter

att

laga kraft.

förgående

klagomål

förordningen

Rapporten

ska innehålla

avfallsmängder

om ändringar

senast

den 31 mars varje

uppgifter

som har krossats

i verksamheten,

eventuella

år och gälla

om antal transporter,

samt borttransporterats,

tillbud

som skett

under

året och

som inkommit.

Övrigt
9.

Vid ändring

av verksamheten

tid anmälas

till tilIsynsmyndigheten.

10. Vid nedläggning

som kan ha betydelse

av hela eller delar

ur störningssynpunkt

av verksamheten

ska bolaget

ska denna

i god

inge en awecklingsplan

till tilIsynsmyndigheten.
Nämnden

för myndighetsutövning

för handläggning
fastställd
Beslutet

av ärendet.

beslutar

att namn

borttaget

omfattas

därefter

Verksamheten

ska betala

21 648 kronor

av årlig avgift

enligt

taxa.
är taget

med stöd av 2 kap. 2 och 3 4å samt 26 kap. 9 E»miljöbalken

27 E)förordningen

(1998:899)

miljöprövningsförordningen
136 och 2015-11-24

om miljöfarlig
(2013:251)

verksamhet

samt

och hälsoskydd,

Kommunfullmäktiges

beslut

(1998:808),
41 E»
2017-12-19

E)

E)156.

Sammanfattning

Namn borttaget har skickat in en anmälan av miljöfarlig verksamhet till SBFBygg & Mi5ö
enligt

22 E)förordningen

har anmält

bearbetning
ligger utanför

fastigheten

finns det inslag av sankmark.

nivåskillnad
signaturer

mellan

planlagt

verksamhet

på fastigheten

Fastigheten

från lagringsplatsen

Justerares

om miljöfarlig
av avfall

område,

omgiven

Utdragsbestyrkande

där anläggningen

Bolaget

borttagen.

till närmaste

från verksamheten

och bostadshuset,

(1998:899).

av skog och odlingsmark.

Det är ca 250 meter

av avfall samt ca 500 meter
anläggningen

och hälsoskydd

fastighetsbeteckning

På

bostadshus

krossverk.
liggeri

Det är en
en sänka.
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för myndighetsutövning

Namn

borttaget

avser bearbeta

trä och stubbar

med en sammanlagd

från anläggningsarbeten,
kan innehålla

avfall

högar

betongkross
anmälan
toxiskt
Namn

borttaget

Avfallet

elkablar.

containrar.
lastbilar

den hårdgjorda

och lagras i
ytan

med

som bifogades

(Cr6+) överskridande

markanvändning

(KM). Sexvärt

krom

är

antalet

utformat

transporter

regler

till ca 1 st. per dag. Inför

och riktlinjer

mottagning

samt en mottagningsblankett

av

för

att fylla i.
ska hanteras

krossning
angivna

eller

av betongkrossen

krom

för känslig

kommer

Rivningsbetongen

trä, isolering

med egna samt anlitade

sexvärt

riktlinjer

metall,

Analyser

samt

med en ofta hög vattenlöslighet.

beräknar

har bolaget

lämnaren

innehåller

generella

och cancerogent

eller felgjutningar.
i slutna

betong

ton per år. Avfallet

avser att anlägga

järnvägsslipers.

visar att massorna

avfallet

ut och förvaras

yta. Bolaget

från återvunna

Naturvårdsverkets

rivning

till anläggningen

på hårdgjord

grus, asfalt,

på ca 8000-9000

avfall som exempelvis

ska sorteras

ska transporteras

separata

volym

schaktmassor,

byggarbetsplatser,

ovidkommande

Ovidkommande
Avfallet

avfallstyperna

kommer
maskiner

Dagvattnet

och bearbetas
ske 10 dagar

avser bolaget

med hjullastare,

per år. Damm
åtgärda

kommer

Handlingarna

inte förvaras

i ärendet

bostadsinnehavare
på eventuella

skickades

inom

till en damm

varav
från

och bullervall.
på fastigheten.

Cisterner

eller

på plats.
på remiss

500 meter

bullernivåer,

och krossverk,

som kan uppkomma

med vattendimma

ska ledas via ett dagvattendike

kemikalier

grävmaskin

och buller

till berörda

till fastigheten.

transporter

myndigheter

samt

Bostadsinnehavare

och påverkan

hade synpunkter

på grundvattnet.

Bedömning
Nämnden

för myndighetsutövning

fastighetsbeteckning
MiIjöprövningsförordningen

*

Verksamhetskod

90.110

mekanisk

bearbetning

Nämnden

bedömer

för människors
huvudsaklig

bedömer

borttagen

omfattas

att verksamheten

av nedanstående

på fastigheten

verksamhetskod

enligt

(2013:251):
gäller

för att genom

återvinna

avfall för byggnads-

att verksamheten

hälsa eller miljön

överensstämmelse

krossning,

under

kan bedrivas

siktning

eller motsvarande

eller anläggningsändamål.

på fastigheten

förutsättning

med vad som angivits

utan

att verksamheten
i anmälan

risk för olägenhet
bedrivs

samt enligt

i

förelagda

försiktighetsmått.
Verksamheten
krossningen
Justerares

signaturer

bedöms

bli av en så pass tillfällig

kan godkännas

art med krossning

ur störningssynpunkt.
Utdragsbestyrkande

10 dagar

per år, att
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Nämnden

för myndighetsutövning

Upplagsplatsen

bör förses med tät hårdgjord

till följd av avfallslagringen.
industri

Eftersom

och att det finns sankmark

material

som understiger

generella

riktvärden

Betongkrossen

yta så att platsens bakgrundhalter

fastigheten
på fastigheten,

Naturvårdsverkets

av återvunna

yta eftersom

riktvärden

för KM.

järnvägsslipers

halterna

bör den hårdgjorda

nivåer för mindre

för känslig markanvändning

hårdgjord

inte ligger inom planlagt

inte ökar

område

för

ytan anläggas med

än ringa risk (MRR) och

(KM).

bedöms

inte lämplig att återanvändas

av sexvärt krom överstiger

Naturvårdsverkets

till

generella

Anmäld mi5öfar1ig verksamhet omfattas av årlig avgift enligt taxa fastställd av
Kommunfullrnäktige
2017-12-19 E)136. Den årliga avgiften baseras på den tillsynstid som
verksamheten tilldelas i en klassningskod. Nämnden gör bedömningen att verksamheten
omfattas av klassningskod 90.110-1:"Den hanterade avfa11smängdenärstörre än 5 000
ton men högst IO OOOton avfall per kalenderåY', vilket motsvarar en tidsfaktor på 20
timmar

årligen.

Nämnden

har lagt ner totalt

debiterbar

tid. Itillsynstiden

information

till berörda,

50,75 antal timmar
ingår granskning

skrivelser,

i ärendet

och bedömer

av anmälan,

påminnelser

att 24

av

dessa

är

begäran av kompletteringar,

och beslut.

Lagstiftning
Enligt Kommunfullmäktiges

beslut 2017-12-19

ut vid ärendehandläggning,

avgiften

Miljöbalk

(3 Alla

som bedriver

är 902 kr per timme.

m.m.

eller avser att bedriva

en verksamhet

eller vidta en åtgärd skall

skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens
och omfattning

för att skydda människors

3 E)Alla som bedriver
utföra

de skyddsåtgärder,

skada eller olägenhet

yrkesmässig

verksamhet

Dessa försiktighetsmått
åtgärd

kan medföra

en verksamhet

eller vidta en åtgärd skall

och vidta de försiktighetsmått

eller motverka

för människors

användas

signaturer

att verksamheten

hälsa eller miljön.

i övrigt

eller åtgärden

I samma syfte skall vid

bästa möjliga teknik.

skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet
skada eller olägenhet

för människors

26 kap. Ti1lsyn

Justerares

art

mot skada eller olägenhet.

iaktta de begränsningar
hindra

eller åtgärdens

hälsa och miljön

eller avser att bedriva

som behövs för att förebygga,
medför

E»156 tas en avgift

(1998:808)

2 kap. A1lmänna hänsynsregler
2

Ei136 och 2015-11-24

Utdra@sbestyrkande

hälsa eller miljön.

eller
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9 E) En tillsynsmyndighet
som

behövs

meddelats

för att denna
med

Förordning

fåri

stöd

det enskilda

balk samt

av balken

(1998:899)

myndighet

som

om miljöfarlig

att ansöka

om tillstånd

förbud

enligt

MiIjöprövningsförordning

tillförda

beslut

som

har

och hälsoskydd

utrett

och om det

i ett föreläggande
enligt

miljöbalken

behövs,

ska den

till verksamhetsutövaren
eller

förelägga

90.110

gäller

för att

genom

mekanisk

besluta

verksamhetsutövaren

9 kap. 6 a E) miljöbalken.

C och verksamhetskod
återvinna

mängden

och andra

och förbud

(2013:251)

41 E)Anmälningsplikt
1. yrkesmässigt

om de förelägganden

domar

verksamhet

ärendet

eller

föreskrifter,

är tillräckligt

handlägger

besluta

ska följas.

27 E) När ett anmälningsärende

om försiktighetsmått

fallet

avfall

icke-farligt

avfall

är högst

IO OOO ton

verksamhet,

inkom

bearbetning,

om den

per kalenderår.

Bilagor
Anmälan

av miljöfarlig

Komplettering,

inkom

2019-11-19

Yttranden

berörda

grannar

12-11,

från

2019-12-12,

Komplettering,
Bemötande
Analys

Namn

Justerares

signaturer

skickas

2019-12-18,

2020-01-09
inkom
inkom

inkom

2019-12-27

och 2020-04-03
2020-04-09

2020-05-11

till

borttaget

Rebecca
Miljö-

av yttranden,

av betongkross,

Beslutet

och myndigheter,

2019-12-13,

inkom

2019-09-27

Winberg

och hälsoskyddsinspektör

Utdragsbestyrkande

2019-12-05,

2019-12-10,

2019-
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NMY9 14

Dnr

Beslut

om att följa

MIL.2020.89

handlingsplan

förenat

Verksamhetsutövare

Namn

Fastighet

Fastighetsbeteckning

med vite

borttaget
borttagen

Beslut
Nämnden

för myndighetsutövning

bolagets

inskickade

Handlingsplanen
1.

Allt fluffavfall
avlägsnat

efter

på anläggningen

där nedanstående

inom

ska 50 % av fluffavfallet

3.

Senast

2020-09-30

ska 100 % av fluffavfallet

5.

borttaget
är uppfylld.

Namn

borttaget

månad,

dömas

beslut

miljöbalk

signaturer

till nämnden

ska månadsvis,
till nämnden

förenas

ut om åtgärden

Beslutet

att följa

och datum

framgår.

fastighetsbeteckning

borttagen

ska vara

senast

lagras på hårdgjord

yta.

lagras på hårdgjord

yta.

för myndighetsutövning

den första

vardagen

för myndighetsutövning

varje

när varje ovanstående

månad

hur mycket

för föregående

fluffavfall

som har

från fastigheten.

Punkt 1 i beslutet

Detta

ska redovisa

rapportera

avlägsnats

åtgärder

borttaget,

2021-08-31.

2020-06-31

Namn

namn

delgivits:

fastigheten

Senast

åtgärd

att förelägga

att beslutet

2.

4.

Justerares

handlingsplan

ska följas

senast

beslutar

med ett vite om fem

inte har vidtagits

ska gälla omedelbart

är taget

inom

miljoner
angivet

(5 000 000) kronor.
datum

Vitet

i beslutet.

även om det överklagas.

med stöd av 26 kap. 9, 14, 19, 26 99, 2 kap. 2 och 3 49, 15 kap. 1l

(1998:808)

kan

samt 16, 17, 36 och 53 ä* avfallsförordning

Utdragsbestyrkande

(2011:927).

E)
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Nämnden

för myndighetsutövning

Sammanfattning
Namn

borttaget

har tillstånd

för mottagning,

sortering,

återvinning

och mellanlagring

av

avfall:

*

Högst 5 ton farligt

avfall får vid varje enskilt

*

Enligt villkor

*

Enligt villkor
4 ska förvaring
underlag,
utan golvbrunnar

2 framgår

det specifikt

tillfälle

att fluff

som

finnas

på anläggningen.

inte är farligt

avfall

får hanteras.

av farligt avfall ske på kemikalieresistenta
eller andra avlopp,
belägna
under tak.

täta

Lokalisering
Fastigheten
fastighetsbeteckning
borttagen
ligger i ett område
med odlingsåkrar,
och sankmarker
samt sumpskogar.
Från fastighetsgränsen
är det ca 10 meter
recipient
nedströms,
170 meter till sjön i norr samt 700 meter till ett
vattenskyddsområde
i syd.

våttill

Jordlagren
under fastigheten
utgörs
övervägande
av isälvsediment.
De
grovkorniga
fraktioner
som finns i isälvsediment
karakteriseras
som
vattengenomsläppande
kornfraktioner
med hög genomsläpplighet.
Närmaste

bostad

är belägen

norrut,

ca '110 meter

från

fastigheten.

Fluffavfall
Fluffavfall

som hanteras

Ny lagstiftning
bedömning
Enligt

i verksamheten

medförde

att bolaget

av klassificering

underlaget

förelades

klassificerats

2019-09-09

som icke-farligt

att inkomma

avfall.

med underlag

för

av fluffavfallet.

klassificeras

cancerframkallande

har tidigare

fluffavfallet

och ekotoxiskt

som farligt

till följd

av alifater

avfall.

Enligt klassificeringen

>C16-C35,

koppar(lll)oxid

är det
och

zinkoxid.
Under

flera

inspektioner,

senast

2020-03-31,

har fluffavfallet

lagrats

utomhus

på bar

mark och utan tak.
Efter den nya klassificeringen,
hantering
2021.
avfallet

av fluffavfallet.

Bolaget

anser att det är lämpligast

till förbränning

fluffavfallet

har Namn

borttaget

i Helsingborg.

lagras på hårdgjord

ekonomiskt

signaturer

in en handlingsplan

Med nuvarande

samt

miljömässigt

utlastningstakt

senast

om
september

att transportera
kommer

50 % av

yta från den 1 juli 2020 samt 100 % från den 1 oktober

2020.

Justerares

skickat

Det finns ca 6000 ton som kan vara avlägsnat

Utdragsbestvrkande
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Namn

borttaget

förbränning

förlorar

eftersom

450 kr i tippavgift

fluffavfallet

varje ton fluffavfall

för varje ton fluffavfall

klassificeras

kosta 1200

som farligt

som levereras

avfall.

till

Vid deponering

skulle

kr.

Miljöpåverkan
Enligt

namn

borttaget

dagvattenbrunnar
anläggningen.
förbindelse

leds regnvatten

försedda

från anläggningens

med filter

Dagvattendammen

samt vidare

saknar

tät botten,

med ett dike som går utanför

I ett länsövergripande
vattenprover

tillsynsprojekt

2019-11-25

Perfluoroktansyra

i diket

exempelvis

områdets

ytor till
på

geoduk.

Dammen

är i

norra gräns.

med inriktning

norr om namn

hårdgjorda

till dagvattendammen

på PFAS-föroreningar,

borttaget.

(PFOA). PFOA är ett PFAS-ämne

Proverna

togs

visade

i en ämnesgrupp

detektion

av

som brukar

benämnas "svårnedbrytbara persistenta mi5ögifter", vilket innebär att en del bryts ned
mycket

långsamt

i levande
många

organismer.

I våra kroppar

år. PFAS kan finnas

verkstadsrester

eller inte alls i naturen.

kommer

i impregnerade

och elektronikindustrin.

från skrotade

Många

fordon.

är bioackumulerande,

de därmed

textilier

Fluff är bland

finnas

d.v.s. de ansamlas

kvar, i vissa fall under

samt i produkter
annat

som används

icke återvinningsbara

PFOA är reproduktionsstörande

i

nermalda

och misstänks

vara

cancerframkallande.
Beredning
Det farliga

avfallet

för. Mängden

fluff

farligt

överskrids.

Bolaget

Hantering

av farligt

bedöms
avfall

ska gälla omedelbart
föreläggandet
kostnaden

människan.

dagvatten
recipienter.

Justerares

signaturer

förenas

åtgärden.

inte tillstånd
tillfälle

2 och 4 i tillståndet.

en villkorsöverträdelse.

med vite. Vitet

borttaget

vid varje enskilt

Nämnden

bedömer

att beslutet

Då det är en villkorsöverträdelse

bestäms

så att beloppet

Vid ett eventuellt

ska

inte understiger

begärande

av utdömande

kan

jämkas.

Bolagets
avfallet

sådant

hantering

som kan ge allvarliga
av det farliga

lagras på bar mark,

transporterar

eventuella

Nuvarande

massorna

innehåller

lagringen

innebär

medföra

medför

har namn

på anläggningen

även om det överklagas.

avfall är generellt

Eftersom

anläggningen

inte följa villkor

för den förelagda

vitesbeloppet
Farligt

som lagras inom

avfall som får finnas

avfallsvolymer

föroreningar

skada eller olägenhet

för människors

avfallet

till mark,

stora volymer.

och att det finns

mot
vilket

grundvatten

betyder

på miljön

och närliggande

bedömer

skäl att anta att lagringen
Inkomna

och

nederbörd.
kan medföra

att de ämnen

Nämnden

hälsa eller miljön.

Utdragsbestvrkande

skador

är inte skyddat

nederbörd

om ca 6 000 ton,

finns på plats i mycket
en spridningsrisk

avfallet

infiltrerar

och bestående

som
att
kan

analysresultat

att
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av PFOSefter provtagning i recipienten nedströms, kan även tolkas som att miJön
påverkas

i viss mån av den nuvarande

lagringen.

På grund

av fluffavfallets

och ekotoxiska

cancerogena

egenskaper

är det av största

vikt

att bolaget fö5er den föreslagna handlingsplanen för att motverka vidare skada eller
olägenhet

för människors

Vid eventuell

transport

fluffavfallet

av fluffavfallet,

har särskilt

den som tar emot
anmälningar
Fluffavfall

tillstånd

fluffavfallet

för behandling

med annat

miljöskyddssynpunkt,

förutsätter

nämnden

för att yrkesmässigt

eller har de tillstånd
utblandat

fall måste

hälsa eller miljön.
att den som transporterar

transportera

eller annan

farligt

hantering

avfall,

har gjort

samt att
de

som krävs för hanteringen.
avfall eller material

är tekniskt

möjligt

visa att det inte är möjigt

ska separeras

och ekonomiskt

rimligt.

om det behövs
Det är bolaget

från
som i så

eller rimligt.

Lagstiftning

Prop. 1997/98:45 del 2 s. 285
En tillsynsmyndighet

får bestämma

att dess beslut

överklagas,

s.k. verkstälIighetsförordnande

ankommer

det på tillsynsmyndigheten

att bestämma

VerkstälIighetsförordnande

bör i första

omedelbart.
skyndsamma

åtgärder

eller föreskrifter,
Lag (1985:206)

skador

Enligt

i vilka fall beslutet
hand förbehållas

paragrafen

skall fälla
ärenden

där

eller olägenheter.

meddelas

i de fall villkor

med stöd av balken,

itillståndsbeslut

inte har iakttagits.

om vite

3 E)När vite föreläggs,

skall det fastställas

känt om adressatens
antas förmå

bör också kunna

som har meddelats

även om beslutet

(26 kap. 26 (3 miljöbalken).

krävs för att förhindra

VerkstälIighetsförordnande

ska gälla omedelbart

honom

ekonomiska
att följa

till ett belopp

förhållanden

som med hänsyn

och till omständigheterna

det föreläggande

som är förenat

till vad som är
i övrigt

med vitet.

Vitet

kan

skall

fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte fö5er av 4 E). Om vite föreläggs flera
personer

gemensamt,

Miljöbalk

(1998:808)

2 kap. Allmänna

sig den kunskap

och omfattning

Justerares

signaturer

belopp

fastställas

för var och en av dem.

hänsynsregler

2 E)Alla som bedriver
skaffa

skall ett särskilt

eller avser att bedriva
som behövs

för att skydda

en verksamhet

med hänsyn

människors

eller vidta

till verksamhetens

hälsa och miljön

Utdrazsbestyrkande

en åtgärd

eller åtgärdens

skall
art

mot skada eller olägenhet.
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3 E)Alla som bedriver
utföra

eller avser att bedriva

de skyddsåtgärder,

iaktta de begränsningar

som behövs för att förebygga,
medför

verksamhet

för människors

användas

eller vidta en åtgärd skall

och vidta de försiktighetsmått

hindra eller motverka

skada eller olägenhet

yrkesmässig

en verksamhet

att verksamheten

hälsa eller miljön.

i övrigt

eller åtgärden

I samma syfte skall vid

bästa möjliga teknik.

15 kap. Avfal1
1l

E)Den som innehar

avfall ska se till att avfallet

med hänsyn till människors

hanteras

på ett sätt som är godtagbart

hälsa och miljön.

26 kap. Tillsyn
9 EI En tillsynsmyndighet

fåri

det enskilda fallet

som behövs för att denna balk samt föreskrifter,

besluta om de förelägganden

och förbud

domar och andra beslut som

har

meddelats med stöd av balken ska fö5as.
14 E)Beslut om förelägganden
19 5 Den som bedriver
olägenheter
kontrollera

för människors

undersökningar
åtgärdens

verksamhet

får förenas

eller vidtar

hälsa eller påverka

verksamheten

Den som bedriver

eller förbud

för att motverka

sådan verksamhet

åtgärder
miljön

som kan befaras medföra
skall fortlöpande

eller förebygga

eller vidtar

planera

och

sådana verkningar.

sådan åtgärd skall också genom egna

eller på annat sätt hålla sig underrättad

påverkan

med vite.

om verksamhetens

eller

på miljön.

26 E3En tillsynsmyndighet

får bestämma

att dess beslut skall gälla omedelbart

även om

det överklagas.
Avfallsförordning

(2011:927)

16 % Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med
1. andra slag av farligt

avfall,

2. annat avfall, eller
3. andra ämnen eller material.
17 E)Farligt avfall som har blandats

eller spätts ut i strid med 16 E)ska separeras,

1. behövs från miIjöskyddssynpunkt,
2. är tekniskt

möjligt,

3. är ekonomiskt

och

rimligt.

36 E)Det krävs ett särskilt tillstånd

Justerares

signaturer

för att

1. yrkesmässigt

transportera

avfall, eller

2. transportera

avfall som har uppkommit

i en yrkesmässig

Utdragsbestyrkande

verksamhet

om

om det

Sida

Alvesta
kommun

Protokoll

21(24)

Sammanträdesdatum
2020-06-01

Nämnden

för myndighetsutövning

a) transporterna

under

mer än 50 kubikmeter
b) transporterna
avfall

ett kalenderår

c) avfallet

avser mer än 10 ton avfall

sammanlagt

avser mer än 100 kilogram

under

ett kalenderår
avfall,

innehåller

kvicksilver

innehåller

cyanid,

och utgörs

av annat

53 E) För att få lämna
verksamhet

till någon

1. den som tar emot
anmälningar

avfall

kadmium

annan

eller hanterats

inkom

Analysrapport

Klassificering

avfallet

avfallet

för behandling

eller annan

som krävs för hanteringen,

har kontrollerat

att kravet

2012-12-11

av PFAS, inkom

av fluffavfall,

inkom

Handlingsplan,

Möte

med namn

Beslutet
Namn

2019-12-18

inkom

2020-02-25

2020-03-30

inkom

2020-04-24

borttaget,

skickas

2020-05-05

till

borttaget

För SBF Bygg & Miljö
Rebecca
Miljö-

Justerares

signaturer

i en yrkesmässig

krävs att

Bilagor

Yttrande,

eller andra

eller en PCB-produkt.

som har uppkommit

eller har de tillstånd

2. den som lämnar

Tillstånd,

än hela lysrör

eller

d) avfallet

eller

avfall,

eller mer än 100 liter farligt

Ijuskällor,

sammanlagt

Winberg

och hälsoskyddsinspektör

Utdragsbestvrkande

hantering
och

i 1 är uppfyllt.

har gjort

de

farligt

Sida

Alvesta
kommun

Protokoll

22(24)

Sammantradesdatum
2020-06-01

Nämnden för myndighetsutövning

NMY4 15

Dnr

ADM.2020.695

Delegationsbeslut
Sammanfattning
SBF Bygg & Miljö

beslutar

lämna

följande

fattade

under

tiden

delegationsbeslut

handlingarna:

A.

Delegationsbeslut

2020-02-11-2020-05-25

B.

Delegationsbeslutfattadeundertiden2020-01-01-2020-05-25Alkohollagstiftningen

C.

Delegationsbeslut

fattade

under

tiden

2020-02-11-2020-05-25

0rdföranden

D.

Delegationsbeslut

fattade

under

tiden

2020-02-11-2020-05-25

Flyttning

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga

2

Bilaga

3

Bilaga

4

För Bygg & Miljö
Carola

Gunnarsson

Enhetschef

Justerares

till

signaturer

UtdraBsbestyrkande

av fordon

Alvesta
kommun

Sida

Protokoll

23(24)

Sammantradesdatum
2020-06-01

Nämnden

för myndighetsutövning

NMY4 16

Dnr

Ekonomisk

månadsrapport

ADM.2020.697

per 2020-05-31

Beslut
Att nämnden

godkänner

den Ekonomiska

månadsrapporten

per maj månad

Sammanfattning
I rapporten,

som baseras

följa

en viss risk finns

budget

Redovisning

av resultat

på utfallet

att resultatet

per maj månad,

hur det går för förvaltningen.
redovisning

till och med sista maj, framgår

Det finns

ska ske och i nämndens

blir sämre

Ekonomisk

Justerares

signaturer

månadsrapport

så att alla i nämnden

även ett kommunfullmäktige

egna plan ska vi informera

per 2020-05-31

Utdrabsbestyrkande

kommer

an budget

som information,

Bilagor

att resultatet

varje

beslut
månad

ska veta

på att
i nämnden.

Sida

Alvesta
kommun

Protokoll

24(24)

Sammanträdesdatum
2020-06-01
Nämnden

fiör myndighetsutövning

NMYj

17

Dnr ADM.2020.696

Information/

diskussionsärenden

2020

Följande ärenden informeras/diskuteras
Avfallsplan
Tillsyn,

avlopp

Miljöfarlig

verksamhet

Byggärende

för beslut,

Ny lagstiftning

senare

smittskydd,

med ordförandes

ändring

delegation

delegationsordning,

senare

med ordförandes

delegation

Enhetschef

Carola

Gunnarsson

informerade

om verksamheten

och personalfrågor

Bygg & Miljö.
Uppföljning

internkontroll

ej genomförd

på grund

av byte av verksamhetssystem

Skyddsjakt
Sjukfrånvaro
Resultat

Justerares signaturer

enkäter

Insikt och Svenskt

näringsliv

Utdragsbestyrkande

på SBF

