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Godkännande av dagordning 
Beslut 
Dagordningslistan är beslutad av ordförande och utsänd med kallelsen. Med tillägg av  
ärende ADM.2021.1393. 

Sammanfattning 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar att godkänna dagordningen. 
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NMY § 36  Dnr: BYGG.2021.1344  

Bygglov för nybyggnad av carport  
 

Sökande   Namn borttaget  
Fastighet  Fastighet borttagen 
Adress   Adress borttagen  
Personnummer Personnummer borttaget 
 

Beslut 
Med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL avslås ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av garage med carport.  
 
En administrativ avgift på 1600:- tas ut (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 
2011-06-15 § 87). Avgiften faktureras separat.  

Handlingar som är underlag till beslut 
• Ansökningsblankett med ankomstdatum 2021-10-05 
• Situationsplan med ankomstdatum 2021-10-05 
• Fasad-, sektion- och planritningar med ankomstdatum 2021-10-05 
• Granskningsyttrande daterat 2021-10-20 
• Sökandes svar på granskningsyttrande med ankomstdatum 2021-10-25 

Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av garage med carport på fastighet Fastighet borttagen.  
På fastigheten finns idag ett befintligt enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad. 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, gällande detaljplan är A62 antagen 1962-03-
17. 
Enligt planbestämmelserna är området avsett för fristående bostäder i en våning, 
punktprickad mark är mark som inte får bebyggas.  
Föreslagen byggnation medför en byggnadsarea om 27 m² och har en total byggnadshöjd om 
2,815 meter. Åtgärden placeras cirka 0,75 meter från vägkant Hagavägen.  
 
Kommunicering om avslag till sökanden, Namn borttaget, skickades 2021-10-20 för 
eventuellt yttrande. Yttrande från sökande inkom 2021-10-25. 
Planerad åtgärd strider mot gällande detaljplan A62 avseende placering på mark som inte får 
bebyggas. Omkring 84% av sökt åtgärd placeras på prickad mark, mark som enligt gällande 
detaljplan inte får bebyggas. 
Avvikelsen från gällande detaljplan kan inte anses utgöra en lite avvikelse, därmed bedöms 
ansökan, som avser bygglov för uppförande av carport, avslås med stöd av 9 kap 30 § Plan- 
och bygglagen, PBL. 
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Skäl till beslut 
9 kap. 30 § Plan- och bygglagen, PBL. 
Förutsättningar för bygglov 
30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om: 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
a) överensstämmer med detaljplanen, eller  
b) avviker från detaljplanen med avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § 
första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och  
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 
17 och 18 §§.  
 
Bilagor 
Ansökningsblankett, 2021-10-05 
Situationsplan, 2021-10-05 
Fasad-, sektion- och planritningar, 2021-10-05 
Granskningsyttrande, 2021-10-20 
Sökandes svar på granskningsyttrande, 2021-10-25 
 

Beslutet skickas till 
Namn borttaget, Adress borttagen 
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Du kan överklaga beslutet    Bilaga 1 
Om du är missnöjd kan detta beslut överklagas till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
Du ska skicka eller lämna in ditt överklagande till: 
 
Alvesta kommun 
Bygg & Miljö 
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.
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NMY § 37  Dnr: BYGG.2021.1411  

Bygglov för nybyggnad av brandstation  
Namn    Allbohus Fastighets AB  
Fastighet   BRÅNAN 1:11   
Adress    STORGATAN 15 A  
Organisationsnummer 556519-5236  

Beslut 
Med stöd av 9 kap. 31 c § Plan- och bygglagen (2010:900), beviljas bygglov för nybyggnad av 
brandstation.  

En bygglovsavgift på 38 090 :- tas ut (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 
2011-06-15 § 87). Avgiften faktureras separat. 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av brandstation. Enligt inlämnade handlingar har man för avsikt 
att uppföra en byggnad på 269 m². En del av byggnaden är tänkt att uppföras i två plan. 
Byggnaden är tänkt att uppföras till en höjd av 6,8 meter.  
På fastigheten finns idag inga byggnader.  
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, Detaljplan Va 2 antagen 1961-10-31 med 
områdesbeteckningen Gs 1.  
Aktuella planbestämmelserna föreskriver:  

• Med Gs betecknat område får användas endast för garage och motorverksamhet.  
• Å med 1 betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning och vind får 

icke inredas.  
• Å med 1 betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 4,4 meter. 

 
Hur stor andel av fastigheten som får bebyggas är inte reglerat i detaljplanen.  
 
Tänkt byggnation strider mot gällande detaljplan Va 2 avseende antal våningar och tillåten 
byggnadshöjd. 
Avvikelsen från gällande detaljplan kan inte anses utgöra en liten avvikelse enligt Plan- och 
bygglagen (PBL).  
 
Genomförandetiden för detaljplan (före detta stadsplan) Va 2 gick ut 1 juli 1992. 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte och tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse. 
 
Berörda sakägare har inte getts möjlighet att yttra sig över avvikelsen.  
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Berörda sakägare bedöms ges möjlighet att ha synpunkter i samband med att meddelande 
om beviljat bygglov går ut till angränsande fastigheter. Samtliga handlingar i ärendet bifogas 
meddelande om beviljat bygglov. 

Skäl till beslut 
9 kap. 31 c § Plan- och bygglagen (2010:900) 

Förutsättningar för bygglov 

31 c § 

Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som 
följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden  

1. Är förenligt med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov 
eller ett allmänt intresse, eller 

2. Innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). 

Upplysning 
• Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Laga kraft har 
beslutet vunnit 4 veckor efter att det har tagits, vilket är den tid grannar och andra 
sakägare har på sig att för eventuell överklagan.  

• Åtgärden får inte påbörjas innan SBF Bygg- och Miljö har lämnat ett startbesked, 
enligt 10 kap 3 § PBL. Att påbörja åtgärden innan startbeskedet utfärdats är förenat 
med byggsanktionsavgift enligt 9 kap 6-17 § plan - och byggförordningen (2011:338), 
PBF.  

• Byggherren ombeds kontakta byggnadsinspektör Göran Bergstrand på SBF Bygg- och 
Miljö för att boka tid för tekniskt samråd före startbesked, via telefonnummer 0472- 
150 00 eller mail bygg.miljo@alvesta.se.  

• Utstakning av byggnadens läge ska beslutas i samband med startbeskedet. Kostnad 
för utstakning och kontrollmätning ingår inte i nedanstående handläggningsavgift.  

 

mailto:bygg.miljo@alvesta.se
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Följande handlingar ska lämnas in till nämnden som underlag för startbesked, senast i 
samband med tekniskt samråd.  

- Förslag till kontrollplan 

- Konstruktionsdokumentation 

- VA-handlingar inre samt yttre VA Markplaneringsritning 

- Ventilationshandlingar 

- Brandskyddsbeskrivning 

- Beräkning av byggnadens specifika energianvändning 

Yrkanden 
Lisbeth Holmqvist (S) lägger fram nytt förslag till beslut. Lisbeth yrkar bifall för bygglov med 
stöd av 9 kap. 31 c § Plan- och bygglagen (2010:900).  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, beredningens förslag till beslut samt 
Lisbeth Holmqvists förslag till beslut. 

Votering 
Efter genomförd votering ställde sig samtliga bakom Lisbeth Holmqvists nya förslag till 
beslut. 

Övrigt 
Enligt 30 § (2017:900) FL anmäler handläggare Göran Bergstrand att han är av avvikande 
mening. 

Bilagor 
Ansökan   daterad 2021-10-25 
Planritning vån 1  daterad 2021-10-25 
Planritning vån 2 daterad 2021-10-25 
Fasadritning  daterad 2021-10-25 
Situationsplan  daterad 2021-10-25 
Granskningsyttrande daterad 2021-10-25 

Beslutet skickas till 
Allbohus Fastighets AB 
Storgatan 15 A 
342 30 Alvesta 
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Du kan överklaga beslutet    Bilaga 1 
Om du är missnöjd kan detta beslut överklagas till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
Du ska skicka eller lämna in ditt överklagande till: 
 
Alvesta kommun 
Bygg & Miljö 
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. 
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NMY § 38  Dnr: MIL.2014.801  

Yttrande över remiss gällande tillståndsärende enligt 9 kap. 
Miljöbalken  
Verksamhet   ATA Timber AB, driftställe  Moheda  
Fastighet   NYEKVARN 2:13  
Besöksadress   Storgatan 17  
Organisationsnummer  556482-8894  

Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning har granskat inkommen tillståndsansökan (Länsstyrelsens 
diarienummer: 8298-2018) och beslutar att lämnar följande yttrande: 
Trafik 

• Ata Timber AB bör sträva efter att styra den tunga trafiken till andra mindre 
störningskänsliga körvägar, när möjlighet uppkommer. 

Buller 
• Verksamheten ligger i Moheda tätort i närheten till flertalet bostadshus och 

verksamheter. Nämnden anser att ett villkor gällande buller bör formuleras på ett 
sådant sätt att det ska uppfyllas efter en viss tid som anses vara rimligt ekonomiskt 
och tidsmässigt för verksamheten. Nämnden anser vidare att de bullerminskande 
åtgärderna bör ske stegvis. Detta kan innebära att bolaget får ett övergångsvärde på 
bullernivåerna efter till exempel två år och ett nytt värde som är i enlighet med 
Naturvårdsverkets rapport 6538 fem år efter det att tillståndet har trätt i kraft. 

Dag- och släckvatten 
• Verksamheten ligger längs med Mohedaån. Verksamhetsområdet är flackt, det finns 

en marginell höjdskillnad från väster till öster för att avslutningsvis slutta kraftigt ner 
till Mohedaån. Nämnden anser att det är mycket viktigt att det finns god beredskap 
och tydliga rutiner för att ta hand om dagvatten även vid skyfall eller liknande och 
eventuellt släckvatten. Förorenat vatten från verksamheten ska så långt det är 
möjligt förhindras att rinna ut i Mohedaån. 

Sammanfattning 
ATA Timber AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för utökad verksamhet. 
Utökningen avser främst möjligheter att arbeta kvällsskift på den befintliga verksamheten.  
 
Nämnden för myndighetsutövning fick 2021-10-12 in en begäran om yttrande av 
Länsstyrelsen i Kalmar Län. 2020-07-10 lämnade Nämnden för myndighetsutövning ett 
yttrande i ärendet. Efter det har miljöprövningsdelegationen begärt in ytterligare 
kompletteringar i ärendet. 
 
Kompletteringsbegäran omfattar fyra punkter. Punkterna 1 - 2 gäller buller från tunga 
transporter på allmän väg. Punkt 3 gäller buller från verksamheten. Punkt 4 omfattar dag 
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och släckvatten. ATA Timber AB har anlitat konsultföretaget Tyréns för att besvara 
kompletteringarna  
 
 Punkt 1. Enligt trafikbullerutredningen (Tyréns, daterad 2019-07-08) överskrids den i praxis 
rekommenderade maximala ljudnivån (70 dBA) vid ett flertal bostadsfastigheter under hela 
dygnet. Trafik till och från verksamheten utgör en så kallad följdverksamhet och kan enligt 16 
kap. 7 § MB ingå i prövningen av verksamheten. Klargör vilka åtgärder för att minska 
störningen från trafik till och från verksamheten som kan vidtas samt kostnaden för 
åtgärderna. 
 
Svar 
Riktvärden för maximal ljudnivå saknas och överskrids därför inte för äldre befintlig 
bebyggelse. Enligt uppgift från sågverket är det bara bostadshuset på Storgatan 8 som har 
byggts efter 1997. Bullerfrågan för detta bostadshus ska ha behandlats i samband med 
bygglov.  
 
God miljökvalitet nås inte för samtliga bostäder, då de beräknade maximala ljudnivåerna 
överskrider infrastrukturpropositionens riktvärden för maximala ljudnivåer vid uteplats. 
Även här saknas riktvärden för äldre befintlig bebyggelse, då infrastrukturpropositionens 
riktvärden endast gäller för nyare bebyggelse. 
 
Bolagets uppfattning är att de inte har rättsliga och praktiska möjligheter att vidta 
bullerdämpande åtgärder invid tillfartsvägar som är allmänna vägar. Bolaget stöder sin 
uppfattning på Mark och miljödomstolens dom M 7927-13. Av domskälen framgår bland 
annat att väghållare har det primära ansvaret för att åtgärda störande buller från vägar som 
denne är väghållare för.  Bolaget anser att de kan se till att den tunga trafiken till och från 
verksamheten väljer andra mindre störningskänsliga körvägar när möjlighet uppkommer. 
Alvesta kommun har i dagsläget inga planer på att bygga alternativa körvägar. 
 
Punkt 2. Redovisa om riktvärdena i ”Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 
inomhus” (FoHMFS 2014:13) innehålls i de bostäder som passeras av transporter till och från 
verksamheten. Vid eventuell risk för att dessa värden överskrids, redogör för möjliga 
skyddsåtgärder och korresponderande kostnader som syftar till att reducera inomhusbullret.  
 
Svar  
Redovisning av om Folkhälsomyndighetens riktvärden uppfylls inomhus kräver en större 
kartläggning av bostädernas fasadisolering och fönster, vilket bland annat kräver hembesök.  
 
När det gäller denna punkt har bolaget samma uppfattning som i punkt 1, att de inte har 
rättsliga och praktiska möjligheter att vidta bullerdämpande åtgärder invid tillfartsvägar som 
är allmänna vägar. Bolaget stöder även på denna punkt sin uppfattning på Mark och 
miljödomstolens dom M 7927-13.   
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Punkt 3. Både länsstyrelsen och Nämnden för myndighetsutövning vid Alvesta kommun anser 
att verksamheten efter en viss tid bör uppnå Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller 
(rapport 6538). Eftersom bullerfrågan kan ha betydelse för om verksamheten kan bedömas 
vara tillåtlig på platsen bereds ni möjlighet att redogöra för vilka möjligheter finns det att 
innehålla dessa riktvärden. Inkom med förslag på hur sådana åtgärder under en angiven 
tidsperiod kan utformas så att ansökt verksamhet därefter innehåller riktvärdena och hur 
detta skulle påverka investeringskostnaderna. 
 
Svar 
Åtgärder 
Enligt bolaget är ett utbyte av dieseldrivna truckar till tystgående nya tystgående eldrivna 
truckar, samt att åtgärda kammartorkarna det bästa sättet att uppfylla Naturvårdsverkets 
riktvärden.  Enligt en av tillverkarna av tunga truckar startar försäljningen av en ny tung 
eldriven sågverkstruck i början av 2022. Denna truck har en hjulmotor som gör att den har 
en prestanda som ska vara betydligt bättre än dagens eldrivna sågverkstruckar som inte 
uppfyller sågverkens prestandakrav. Idag finns det nio dieseldrivna truckar. Bolaget arbetar 
med att minska antalet truckar till sju. Bolaget beräknar att byta ut sju dieseltruckar inom en 
femårsperiod från den tidpunkt då dessa truckar finns tillgängliga. Detta innebär att 
sågverket uppfyller Naturvårdsverkets riktvärdens januari 2028. De föreslagna åtgärderna 
innebär att de inte behöver bygga en 200 meter lång och 6 meter hög bullerskärm mot 
Torpsbruksvägen.  
 
Kostnader 
Förutom de redan upptagna åtgärderna föreslås åtgärder på mätstationen, timmerintag, 
justerverk, timmersortering, hyvleriet och klyvning. Kostnaden för dessa åtgärder beräknas 
till 1,25 miljoner kr.  Tillsammans med kostnaderna för nya eltruckar, laddningsstation och 
åtgärder för att bullerdämpa kammartorkarna är den beräknade kostnaden 23,7 miljoner kr.  
Bullerskärmen som inte anses behövas om föreslagna åtgärder utförs beräknas till en 
kostnad av 6,5 miljoner kr. 
 
Punkt 4. Uppsamling av dagvatten och eventuellt släckvatten för efterföljande sedimentering 
är en vanlig skyddsåtgärd vid sågverk. Klargör om detta är tekniskt möjligt i detta fall och 
redogör kostnaden för sådana skyddsåtgärder. 
 
Svar 
Beskrivning av befintlig verksamhet 
Bolagets fastighet som omfattar 12,7 ha. Fastigheten gränsar till Mohedaån som är ett 
reglerat vattendrag i Mörrumsåns avrinningsområde. Verksamhetsområdet är flackt, det 
finns en marginell höjdskillnad från väster till öster för att avslutningsvis slutta kraftigt ner till 
Mohedaån. Lägsta punkten på fastigheten ligger strax söder om timmerupplaget. Hela 
fastigheten avvattnas österut med flera dagvattenutlopp i Mohedaån. I princip är alla ytor på 
bolagets fastighet asfalterade markytor eller plåtbeklädda takytor. Ca 25 % av ytan används 
för timmerupplag. Fastigheten är i huvudsak indelad i tre avrinningsområden.  
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Totalt finns det 8 st dagvattenutlopp längs sträckan utmed ån. Två av utloppen är 
kommunala och 6 dagvattenutlopp är privata. Antalet brunnar är få i förhållande till 
respektive ytas storlek men ledningsstråken är korta och når sitt utlopp efter ca 100 till 200 
meter. Alla utlopp har försetts med en läns som suger upp oljerester. Länsen byts ut när 
materialet bedöms förbrukat. Det finns oljeavskiljare till fyra av dagvattenstråken, dessa 
stråk är där trafikbelastningen bedöms hög. Det finns inga oljeavskiljare på fastighetens 
norra del där trafikbelastningen är lägre. 
 
Det befintliga dagvattensystemet förändras inte av den utökningen av verksamheten som 
planeras eftersom fastigheten inte kommer att byggas ut eller utökas.  
Vattenprov har tagits i enlighet med sågverkets miljöprogram uppströms och nerströms 
sågverkets under 2019 och de visar ingen påvisbar påverkan från sågverket.  
 
Åtgärder 
Att anlägga en öppen damm för sedimentation har avfärdats efter klargörande av 
fastighetens förutsättningar. Motivering till detta är flack yta utan möjlighet till uppsamlande 
självfallslösning samt platsbrist, båda ovan och under mark. Även en längsgående ledning 
har avfärdats. Det går inte att få självfall med fastighetens topografi. Att pumpa vattnet bör 
undvikas om möjligt då vattenmängderna varierar så kraftigt och energiåtgången skulle bli 
hög. 
Förslagna skyddsåtgärder:  

1. Installation av slamavskiljare för de norra utloppen som saknar oljeavskiljare.  
2. Inköp av avstängningsproppar för de 6 privata utloppsledningarna. 
3. Brunnstätningar för de brunnar som är anslutna till kommunal dagvattenledning. 
4. Provisoriska invallningar vid brand.  

 
Kostnader för de föreslagna skyddsåtgärderna är 110 000 kr.  

Nämnden för myndighetsutövnings bedömning 
Allmänt om kompletteringen: 
Kompletteringarna bedöms vara i enlighet med föreläggandet.  
 
Trafik, punkt 1 och 2 
Enligt den trafikbullerutredning som bifogades ansökan ger transporterna en ökning av 
beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid fasad med 0-1 dBA vid 30 fastigheter i Moheda. 
Transporterna med tunga fordon kommer att öka från 120 st till 180 st och samtliga 
transporter kommer gå via Storgatan, Slätthögsvägen och Växjövägen (mot sydöst). 
Nämnden bedömer av bifogad komplettering att det är svårt att ställa krav på att bolaget ska 
vidta åtgärder för att minska störningarna längs allmän väg. Dock bör bolaget sträva efter att 
styra den tunga trafiken till andra mindre störningskänsliga körvägar, när möjligheten 
uppkommer.  
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Buller inom verksamhetsområdet, punkt 3 
Bolaget bör genomföra åtgärder så att verksamheten efter fem år uppnår Naturvårdsverkets 
riktvärden för industribuller (rapport 6538), då verksamheten angränsar till flertalet 
bostadshus och andra verksamheter. Minskning av bullerexponeringen är viktig, då även 
hälsan hos personer som inte upplever sig störda kan påverkas negativt. Samband har bland 
annat påvisats mellan exponering för buller och förhöjd risk för hjärt-kärldom (Eriksson, 
Nilsson och Pershagen (2013). Environmental noise and health: Current knowledge and 
research needs. Stockholm: Naturvårdsverket. Rapport 6553. ISBN 978-91-620-6553-9. ISSN 
0282-7298) 
 
Förslaget att byta de dieseldrivna truckarna till eldrivna och åtgärda kammartruckarna är i 
enlighet med Naturvårdsverkets rapport 6538. I första hand ska de lösningar väljas som ger 
den bästa nyttan för omgivningen i stort. I många fall innebär det att åtgärda bullret vid 
källan. I nästa steg bedöms åtgärder som dämpar bullerutbredningen som invallningar, 
inbyggnad med mera. Åtgärder som syftar till dämpning vid mottagaren, som plank vid 
bostäder, skolgårdar etc., fönsteråtgärder eller bullerdämpande ventilationsdon bör vidtas 
först när åtgärder mot källbullret eller dämpningar runt om källan bedömts otillräckliga eller 
orimligt kostsamma i förhållande till nyttan.  
 
Genom att börja förbereda för en omställning till fossilfria truckar så ger det även en 
möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser. Om elen samtidigt är förnybar blir 
växthusgasutsläppen från elfordon mycket låga vid körning.  Om inte eltruckar som klarar 
timmertransporter är tillgängliga, bör andra bullerbegränsande åtgärder göras. 
Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller (rapport 6538) bör uppnås på något sätt.  
 
Nämnden anser vidare att de bullerminskande åtgärderna bör ske stegvis. Detta kan 
innebära att bolaget får ett övergångsvärde på bullernivåerna efter till exempel två år och 
ett nytt värde som är i enlighet med Naturvårdsverkets rapport 6538 fem år efter det att 
tillståndet har trätt i kraft.  
 
Dag- och släckvatten 
Det är viktigt att ATA beaktar utredningen som har gjorts angående hanteringen av 
dagvatten och släckvatten i sitt miljöarbete. Flödesriktning och avrinningens utbredning bör 
ligga till grund för skyddsåtgärder. Dessa skyddsåtgärder ska finnas med i företagets 
egenkontroll. Egenkontrollen ska vara ett levande dokument som alla berörda väl känner till. 
Daglig kontroll av skyddsåtgärder bör genomföras. Rutin bör finnas hur berörd personal ska 
få fortlöpande utbildning med tydliga instruktioner för hantering av dag- och släckvatten.   
 
Förebyggande arbete, exempelvis rutiner vid oljespill samt att tillgodose olje- och 
slamavskiljares funktion och dimensionering, bidrar till att begränsa ett eventuellt utsläpp. 
Ett utbyte av dieseltruckar till eldrivna truckar bör även innebära ett minskat olje- och 
dieselspill på området. Avstängningsproppar har en begränsad livslängd även om de inte 
används, varför de ska kontrolleras med lämpliga intervall. 
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Klimatförändringarna medför ökad risk för skyfall, vilket kan göra att området blir mer utsatt 
för översvämningar. Det bör finnas en beredskap för skyfall som sker utanför arbetstid. Även 
om material till att bygga upp vallar, brunnstätningar och avstängningsproppar för de 6 
privata utloppsledningarna finns på plats är tiden en avgörande faktor för att förhindra att 
översvämmande vatten eller släckvatten når Mohedaån. ATA bör därför även sträva efter en 
stationär lösning, t.ex. någon typ av översvämningsbarriär längs med ån, som tillsammans 
med de föreslagna åtgärderna för akuta händelser kan begränsa de mest akuta 
översvämningarna och föroreningsriskerna. Det ska finnas en instruktion för hur åtgärderna 
ska utföras i en akut situation. 
 
Det är mycket viktigt att inte något förorenat vatten från verksamheten rinner ut i 
Mohedaån. Vid låga vattennivåer finns det risk att förorenat vatten från Mohedaån 
infiltreras till den kommunala dricksvattentäkten i Moheda.  Tidigare har det dokumenterats 
oljeutsläpp till Mohedaån från verksamheten i samband med skyfall, även släckvatten har vid 
brand runnit ut i Mohedaån. 
 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Kalmar 
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NMY § 39  Dnr: ADM.2021.1430  

Sammanträdesplan Nämnden för myndighetsutövning 2022  
Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning antar sammanträdesplanen för år 2022. 

Sammanfattning 
Ett förslag till sammanträdesplan för 2022 har tagits fram åt Nämnden för 
myndighetsutövning.  
Anita Thörn Von Rosen (MP) påpekade att mötesdatum 2022-12-12 infaller på samma dag 
och tid som Kommunfullmäktige.  

Yrkanden 
Lisbeth Holmqvist (S) yrkar på ändring av datum till 2022-12-13. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, beredningens förslag till beslut samt 
Lisbeth Holmqvists förslag till beslut. 

Votering 
Efter genomförd votering ställde sig samtliga bakom Lisbeth Holmqvists nya förslag till 
beslut. 

Bilagor 
Sammanträdesplan för Nämnden för myndighetsutövning 2022 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef Bygg & Miljö 
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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NMY § 40  Dnr: ADM.2021.161  

Rapport delegationsbeslut 2021  
Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar lämna följande delegationsbeslut till 
handlingarna: 

A.Delegationsbeslut fattade under tiden 210917--1027, Flyttning av fordon 
B.Delegationsbeslut fattade under tiden 210101--1027, Alkohollagstiftningen 
C.Delegationsbeslut fattade under tiden 210917--1027, Handläggare 
D.Delegationsbeslut fattade under tiden 210917--1027, Ordföranden 

Bilagor 
Bilaga A 
Bilaga B 
Bilaga C 
Bilaga D 
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NMY § 41  Dnr: ADM.2021.146  

Rapport Ekonomi 2021  
Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning godkänner månadsrapporten för oktober månad 

Sammanfattning 
I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista oktober, framgår att resultatet 
kommer följa budget. Redovisning av resultat per oktober månad, som information så att 
alla i nämnden ska veta hur det går för förvaltningen. Det finns även ett kommunfullmäktige 
beslut på att redovisning ska ske och i nämndens egna plan ska vi informera varje månad i 
nämnden 

Bilagor 
Ekonomisk rapport per 2021-10-31 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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NMY § 42  Dnr: ADM.2021.147  

Information/ diskussionsärende 2021  
Följande ärenden informerades/diskuterades 

• Workshop Verksamhetsplan 2022 och Intern kontrollplan 2022 
• Energi- och klimatrådgivning 
• Energi- och klimatplan 
• Information bygglovsärende BYGG.2021.1328 för senare delegation av ordförande. 
• Information bygglovsärende BYGG.2021.1135 för senare delegation av ordförande. 
• Information bygglovsärende BYGG.2021.1194 för senare delegation av ordförande. 
• Enhetschefens rapport om verksamheten 
• Frisknärvaro/sjukfrånvaro 
• Miljöpris delas ej ut år 2021 
• Handelsplats Spåningslanda etapp 3 

 
Avdelningschef Carola Gunnarsson informerade om verksamheten och personalfrågor på 
SBF Bygg & Miljö. 
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NMY § 43  Dnr: ADM.2021.1393  

Taxa för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig 
verksamhet inom livsmedelsområdet  
Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta, i bilaga 
redovisat förslag, taxa för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet 
inom livsmedelsområdet att gälla från och med 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
Flera förändringar gällande livsmedelslagstiftningen skedde under 2021. Det finns därför ett 
behov att uppdatera den befintliga livsmedelstaxan så att förändringarna i lagstiftningen 
även får genomslag i taxan. Det största förändringarna är enligt följande. 

• Nämnden för myndighetsutövning antog i sin kontrollplan för 2021-2023 att 
målsättningen var att en övergång till efterhandsdebitering skulle ske 2022. Från och 
med 2024 är det obligatoriskt med efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen. 

• Ny lagstiftning avseende material i kontakt med livsmedel. Kontrollmyndigheterna 
som har ansvar för livsmedelstillsynen har utsetts till att ansvara för kontrollen av 
material i kontakt med livsmedel. Taxan behöver förändras så vi kan ta betalt för 
tillsynen. 

• Inköp under dold identitet har möjliggjorts om det är nödvändigt. Taxan behöver 
ändras så vi kan ta ut avgift för inköpen. 

• Det som tidigare hette” extra offentlig kontroll” har ändrats till ”uppföljande 
kontroll”. Uppföljande kontroll är sådan tillsyn som genomförs hos verksamheten när 
tidigare kontroll visat att verksamheten brister i efterlevnaden av 
livsmedelslagstiftningen. 

• Begreppet annan offentlig verksamhet har införts 
• Möjlighet att ta ut avgift för RASSF -ärenden (systemet för snabb varning) 

Konsekvensanalys 
Möjliggör efterlevnad av lagstiftningen och att avgift kan tas ut för nedlagt arbete. 

Bilagor 
Taxa för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet inom 
livsmedelsområdet 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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