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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2019-09-09 kl. 13.30 -17.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
§ 35-46 

 
 
Beslutande 

 
 
Lisbeth Holmqvist (S) ordf. 
Anita Thörn von Rosen (MP)  

 
 
 

 Johny Haraldsson (C)  
John-Erik Pettersson (M) vice ordf. 

 

 Solveig Nilsson (AA)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson § 35-46 

Sara Gustavsson § 38- 39 
Andreas Andersson § 40,43 
Göran Bergstrand § 41 
Rebecca Winberg § 42 
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Justering tid och plats Alvesta 2019-09-11  

Sekreterare 
 

 
 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      
 Lisbeth Holmqvist (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Solveig Nilsson (AA) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 
Sammanträdesdatum 2019-09-09 
Anslaget under tiden 2019-09-12 - 2019-10-03   
Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 
Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande  
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NMY §  

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningslistan är beslutad av ordförande och utsänd med kallelsen 

 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta dagordningen. 

 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Dagordning 

4. Direktiv ekonomisk rapportering 2019 och 2020 

5. Delårsrapport 

6. Revidering av delegationsordning 

7. Yttrande över remiss  

8. Yttrande över remiss 

9. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten 

10. Rivningslov 

11. Anmälan av verksamhet  

12. Anmälan om konstgräsplan  

13. Vindkraft, Sjöatorp 

14. Meddelande 

15. Information om skyddsjakt 

16. Information om bergtäkt Engaholm  

17. Information om aktuell sjukfrånvarostatistik 

18. Enhetschefens information 
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NMY § 35    Dnr 2019/319. NMY 

DIREKTIV FÖR EKONOMISK RAPPORTERING FÖR 2019 
OCH 2020 

Redogörelse 
Den 2 februari 2019, § 33 fattade kommunstyrelsen beslut om direktiv 
till ekonomisk rapportering. I direktivet beskrivs 
uppföljningsprocessen, rutiner för inlämning samt tidsplan för 
nämndens ekonomiska rapportering till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Nämndens månadsuppföljning ska 2019 och 2020 ske för mars, april, 
maj samt oktober. Utöver detta ska delårsrapport upprättas per augusti 
och årsrapport. 

Nämndera ska årligen besluta om sin egen uppföljning för 2019 och 
från och med 2020 ska det beslutet tas årligen senast i januari.  

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att: 

Utöver det direktiv som kommunfullmäktige tagit beslut på görs 
uppföljning vid varje nämndsmöte av ekonomin.    

Protokollet ska skickas till 
Nämnden för Myndighetsutövning 

Ekonomiavdelningen 
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NMY § 36 Dnr 2019/320. NMY 

DELÅRSRAPPORT 2019 FÖR NÄMNDEN FÖR 
MYNDIGHETSUTÖVNING 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 

Redogörelse 
Sammanfattande dokument som beskriver verksamhet gällande 
Nämnden för Myndighetsutövnings ansvarsområde och utifrån 
måluppfyllelse. Ekonomin gäller endast för nämndens ledamöter. 
Inför 2019 ändrades reglementet gällande nämnden och tillät även 
ersättare att delta och arvoderas på nämndens möten. Ekonomin 
utökades ej i samma omfattning. Första året i ny mandatperiod innebär 
också fler utbildningar för nämndens ledamöter. Nämnden har redan 
tidigt på våren påpekat de ekonomiska konsekvenserna av utökning av 
antalet ledamöter. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar godkänna delårsrapport 
för 2019 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomikontoret 
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NMY § 37 Dnr 2019/92. NMY 

REVIDERING AV DELEGATIONSORDNING FÖR NÄMNDEN 
FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering delegationsordning 

Redogörelse 
En rättelse behöver göras i delegationsordningen när det gäller 9 kap 
Miljöbalken. Under punkt M 4.2 ska den rätta laghänvisningen vara 
22 § och 26 § FMH. Under punkt M 4.11 ska det i beskrivningen stå, 
besluta i ärenden om anmälan enligt 22 § FMH, och laghänvisning är 
22 § FMH  

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar, med stöd av 6 kap 37-39 
§§, 7 kap 5-8 §§ och 9 kap 30-31 §§ kommunallagen (2017:725) samt 
12 kap 6 § Plan- och Bygglagen (2010:900), att anta revidering av 
delegationsordning. 

Protokollet ska skickas till 
Enhetschef SBF Bygg & Miljö 
Förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen. 
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NMY § 38 Dnr NMY 2017-001216 

YTTRANDE ÖVER REMISS GÄLLANDE 
TILLSTÅNDSÄRENDE ENLIGT 9 KAP. MILJÖBALKEN 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Verksamhetsutövare 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan om tillstånd för befintlig och utökad djurhållning, 2018-11-
07 

Kompletterande ansökan och MKB, 2019-03-04 

Kompletterande ansökan och MKB, 2019-05-13 

Redogörelse 
Namn borttaget, har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för 
befintlig samt utökad djurhållning. Nämnden för myndighetsutövning 
fick 2019-07-18 in en begäran om yttrande av Länsstyrelsen i Kalmar 
län. Ansökan gäller befintlig samt utökad djurhållning av värphöns för 
äggproduktion. 

Beredning 
Nämnden för myndighetsutövning bedömer att nuvarande verksamhet 
bedrivs och sköts enligt gällande tillstånd och på ett bra sätt enligt 
miljöbalken. Nämnden har inget att erinra mot en utökning. 

Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning tillstyrker Namn borttaget ansökan 
om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för befintlig samt utökad 
djurhållning av värphöns för äggproduktion.  

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 § 39 Dnr NMY 2018-000507 

YTTRANDE ÖVER REMISS GÄLLANDE 
TILLSTÅNDSÄRENDE ENLIGT 9 KAP. MILJÖBALKEN 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan om tillstånd för befintlig och utökad djurhållning, 2019-03-
21. 

Kompletterande ansökan och MKB, 2019-08-05 

Redogörelse 
Namn borttaget har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för utökad 
verksamhet. Nämnden för myndighetsutövning fick 2019-08-15 en 
begäran om yttrande av Länsstyrelsen i Kalmar län.  

Ansökan omfattar utökning av befintlig djurproduktion, till 6oo 
suggor, 200 rekryteringsdjur, 3 200 slaktsvinsplatser samt 100 
nötkreatur, totalt ca 573 djurenheter. Verksamheten vill ha möjlighet 
att fördela mellan olika ålderskategorier och djurslag, då detta kan 
variera under åren. Ansökan omfattar även växtodlingen som omfattar 
vall och spannmål som odlas på 120 hektar åkerareal.  

Nuvarande produktion omfattar 286 suggor med 65 rekryteringsdjur, 
10 amkor och 42 ungdjur av nötkreatur, vilket innebär totalt 132,8 
djurenheter.   

I och med utökningen planerar verksamheten att upprätta fyra nya 
djurstallar som kommer placeras parallellt med befintliga stallar. För 
att dessa stallar ska kunna byggas kommer ca 80 m stenmur behövas 
tas bort.  
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All flytgödsel som produceras kommer att processas i 
biogasanläggningen.  

Vidare kommer vissa transporter att öka medan andra är likvärdiga. 
Antal transporter som kommer öka är främst gödseltransporter, 
foderleveranser och försäljning av slaktdjur.  

År 2003 inkom det senaste klagomålet på verksamheten. Då gällde det 
dålig lukt. Några grannar har inför tillståndsprövning påtalat sin oro 
för dålig lukt, men också för buller och vattenåtkomst till 
tillsynsmyndigheten. Dessa grannar kommer att lämna ett yttrande 
gällande detta till miljöprövningsdelegationen i Kalmar.   
Risken för lukt uppkommer främst från stallar och spridning av 
gödsel. Verksamheten har framför allt angett spridning av rötrest och 
golvvärme i de nya gristallarna som åtgärder för att förhindra 
eventuell luktolägenhet.  

Beredning 
Nämnden för myndighetsutövning anser att nedanstående synpunkter 
bör beaktas i tillståndsprövningen.  

Analys av rötrest  

Analyser av rötresten är den enda möjligheten att ta reda på 
fosforinnehållet i rötresten från biogasanläggningen. Detta på grund 
av att stallgödsel rötas i en biogasanläggning tillsammans med gödsel 
från andra gårdar eller med andra substrat som sedan går tillbaka till 
respektive företag. Fosforhalten i rötresten kommer därför variera. För 
att uppfylla aktuella föreskrifter om begränsningar av bland annat 
fosforkvoter och behov av spridningsarealer behöver aktuella 
gödselanalyser användas.  

Ammoniakutsläpp 

Grisproducerande verksamheter står för ca 11 % av Sveriges totala 
ammoniakutsläpp, varav ca 48 % avgår från stallarnas ventilation. De 
viktigaste faktorerna för ammoniakutsläpp inom grisproduktion är 
golvets utformning, utgödslingssystem, stallklimatet, 
fodersammansättningen och utfodringsteknik. Stallarnas och 
ventilationens utformning är därav en viktig komponent för att minska 
ammoniakutsläpp. Då verksamheten planerar att bygga fyra nya stallar 
är det av särskild vikt att dessa byggs så att ammoniakutsläppen 
minimeras.  

Täckning av flytgödselbehållare 

God täckning är särskilt angeläget vid lagring av rötrest eller på 
behållare där det naturliga svämtäcket måste brytas ofta. 
Verksamheten planerar gödseltransporter till biogasen 2 gånger per 
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månad vilket kan försvåra återbildandet av svämtäcket i 
gödselbehållare avsedda för den orötade gödseln.  
När det gäller behållare för rötrest utgör de en större risk för 
ammoniakavgång än flytgödsel eftersom ammoniumhalten är högre. 
Det kan även ta längre tid att skapa naturligt svämtäcke på rötad 
stallgödsel. Det bör därför i tillståndet tydligt framgå vilken typ av 
täckning som gäller för rötrest respektive vanlig flytgödsel.  

Lukt och Buller  

Inom en radie på 500 m från verksamhetens nuvarande placering finns 
ett antal permanent- och fritidsbostad belägna. Enligt boverkets 
allmänna råd 1995:5 Bättre plats för arbete anges 500 meter som 
riktvärde för skyddsavstånd för djurhållning i lantbruk. De störningar 
som kan uppstå i samband med djurhållning är framför allt lukt och 
buller. Därav bör det i tillståndet tydligt framgå vilka krav som ställs 
på verksamheten för att minimera olägenhet av dessa slag.   

Pannorna  

Verksamheten har två pannor som har en effekt på 350 kW respektive 
200 kW. Tillståndet bör därför innehålla villkor gällande utsläppen 
från förbränningsanläggningarna.   

Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar att tillstryka ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken samt lämna följande yttrande: 

Nämnden anser att nedanstående punkter ska beaktas inför 
tillståndsprövningen: 

1. Nämnden anser att gödselgiva ska anpassas efter aktuell analys för 
biogödsel. Det bör även tydligt framgå i tillståndet vilka krav på 
kontroll som bolaget minst ska uppfylla i samband med gödsling 
med rötad gödsel för att uppfylla aktuella föreskrifter om 
begränsningar av bland annat fosforkvoter och behov av 
spridningsarealer.  
 

2. Nämnden anser att tillståndet ska innehålla villkor för att 
minimera ammoniakavgången från djurstallar och dess ventilation.  

 
3. I tillståndet bör det framgå vilken typ av täckning som ska anses 

som acceptabel för behållare för rötrest respektive behållare med 
vanlig flytgödsel. 
 

4. Nämnden anser att miljöpåverkan i form av lukt- och 
bullerstörning särskilt ska beaktas i tillståndsprövningen då 
flertalet permanent- och fritidsbostäder ligger inom 500 meter från 
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verksamheten.  
 

5. I tillståndet bör det framgå vilka krav som ställs på utsläpp från 
förbränningsanläggningarna.  

 

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 § 40 Dnr NMY2010-000619 

FÖRBUD MOT UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FÖRENAT 
MED VITE FRÅN BOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN  

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Fastighetsägare 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Enkät in, 2010-06-15 

Kommunicering om förbud, daterad 2010-11-26 

Beslut om utsläppsförbud, daterad 2011-12-07 

Delgivningskvitto in, 2013-11-29 

Meddelande om utsläppsförbud, daterad 2016-02-11 

Kommunicering om vite, daterad 2016-06-01 

Redogörelse 
I samband med SBF Bygg & Miljös inventering av enskilda avlopp 
framkom att befintlig avloppsanläggning består av en trekammarbrunn 
med efterföljande stenkista.  

Fastigheten är en permanentbostad och har vattentoalett. Fastigheten 
besöktes i samband med inventeringen 2010-11-26. Någon 
ansökan/anmälan om att göra om anläggningen har inte kommit in och 
vid kontroll 2019-08-27 fanns ingen ny avloppsanläggning på plats. 

Enligt Alvesta kommuns riktlinjer för enskilda avlopp från 2006-03-
27 är nuvarande avloppslösning ej godkänd för rening av 
avloppsvatten. Anläggningar ska minst uppfylla Naturvårdsverkets 
allmänna råd från 1987 (AR 87:6). 

Nämnden för myndighetsutövning tog 2011-12-07 beslut att 
underkänna avloppsanläggning på fastigheten Fröseberg 1:9. Beslutet 
togs med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § i miljöbalken. Detta 
förbud gäller från 2013-12-31.  

Fastighetsägaren har periodvis inte bott på fastigheten och därför har 
ärendet tagit tid att föra framåt och det har även kommit indikationer 
på att en ansökan/anmälan var på väg in. 
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Beredning 
Nämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, meddela de föreläggande 
och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar 
och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. 
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite enligt 26:e 
kap. 14 § miljöbalken. 

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och 
renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.  

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som avser bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som 
behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa 
eller miljön. 

Då fastighetsägarna trots förbud och många påminnelser inte har 
åtgärdat avloppet bedömer Nämnden för myndighetsutövning det som 
rimligt att förena förbudet med vite på 90 000 kronor. 

Nämnden för myndighetsutövning har gjort en avvägning enligt 2 kap. 
7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till miljönyttan. 

Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar att Namn borttaget får 
förbud förenat med vite på 90 000 kronor, att släppa ut avloppsvatten 
från WC och BDT (bad- disk- och tvättvatten) till den befintliga 
avloppsanläggningen på Fastighetsbeteckning borttagen. Förbudet 
gäller tre månader från det datum beslutet har vunnit laga kraft. Det är 
också då vitet kan komma att dömas ut.  

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 § 41 Dnr NMY 2019/221 

RIVNING AV 3 ST. FLERBOSTADSHUS 

Plats 
Rönnelund 1 

Sökande 
Allbohus Fastighets AB 

Beslutsunderlag 
Ansökan inkom, 2019-06-05 

Situationsplan inkom, 2019-06-05 

Bilder på husen inkom, 2019-06-27 

Yttrande Kulturparken Småland, inkom 2019-08-22  

Redogörelse 
En ansökan om rivning av 3 st. flerbostadshus på fastigheten           
Rönnelund 1 har inkommit till Bygg & Miljökontoret. 

För området där fastigheten ligger gäller detaljplan A 137. 

Flerbostadshusen är uppförda på 1960-talet. 

Det föreligger inte något rivningsförbud på fastigheten Rönnelund 1, 
enligt detaljplan A 137. 

En stor andel av lägenheterna är hårt slitna, men några har renoverats 
under senare tid. 

Samuel Palmblad från kulturparken Småland har i riktlinjer för 
byggnadsutformning i Alvesta tätort och särskilt yttrande (daterat 
2019-08-22) framfört att de 3 flerbostadshusen är bevarande värda.  

Beredning 
Lagstöd 
Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) 

9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m. 
Rivningslov 
10 § Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en 
byggnad 
1. Inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt 
något annat i planen, och 
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2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i 
områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs. 

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden byggnadsdelen får 
uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplan eller 
områdesbestämmelser inte har bestämt att det krävs rivningslov. 

Förutsättningar för rivningslov 
34 § Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller 
byggnadsdel som inte 
1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, 
eller 
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 

Skäl till beslut 
Flerbostadshusen ligger inom detaljplan A 137. Rivningslov är sökt. 
Något rivningsförbud finns inte. Byggnaderna är utpekade som 
bevarande värda men inte skyddsvärda. Byggnaderna och bebyggelsen 
bedöms inte ha ett sådant värde ur historiskt, kulturhistoriskt, 
miljömässigt eller konstnärligt som är värt att bevara. 

 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar med stöd av 9 kap. 34 § att 
bevilja rivningslov för 3 st. flerbostadshus på fastigheten Rönnelund 1. 

Ett rivningslov upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL, om den åtgärd 
som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 10 kap 9 § 
PBL. Kontrollansvarig är Bo-Arne Svensson. 

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

Byggherren kommer att kallas till tekniskt samråd före startbesked. 

 

Följande handlingar ska lämnas in till nämnden som underlag för 
startbesked, senast i samband med tekniskt samråd 

- Förslag till kontrollplan. 
- Inventering av rivningsmaterial 
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Avgift 
En rivningslovsavgift på 15 000:- kommer att tas ut, i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige,  
faktureras separat. 

Reservation 
Anita Thörn von Rosen (MP) och John-Erik Pettersson (M) reserverar 
sig mot beslutet. 

Information om överklagan 
Se bilaga. 

Protokollet ska skickas till 
Allbohus Fastighets AB 

Storgatan 15 A 

342 30 Alvesta 
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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 § 42 Dnr 2019/000593. NMY  

BESLUT OM ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT 22 § 
FÖRORDNING (1998:899) OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET 
OCH HÄLSOSKYDD 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Verksamhetsutövare 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Anmälan, inkom 2019-05-17 

Nyckelbiotopbeskrivning, inkom 2019-05-22 

Komplettering, inkom 2019-06-11 och 2019-06-19 

Yttrande från berörda grannar, inkom 2019-06-27 – 2019-08-01 

Yttrande från Länsstyrelsens miljöskyddsfunktion, inkom 2019-06-28 

Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden, inkom 2019-07-19 

Yttrande från Skogsstyrelsen, inkom 2019-07-22 

Bemötande av yttranden, inkom 2019-08-19 

Yttrande från Länsstyrelsens naturvårdsfunktion, 2019-08-22 

Redogörelse 
Ärendets handläggning 
Namn borttaget inkom med en anmälan av miljöfarlig verksamhet till 
SBF Bygg & Miljö, enligt 22 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899).  

Bolaget anmälde omlokalisering av befintlig verksamhet från fastighet 
Fastighetsbeteckning borttagen till borttaget, samt utökning av 
miljöfarlig verksamhet på fastighet borttaget.  

Efter begäran om komplettering av SBF Bygg & Miljö, inkom bolaget 
med kompletterande uppgifter till anmälan. Handlingarna i ärendet 
skickades på remiss till berörda myndigheter samt grannar inom 500 
meter till fastigheten. Bolaget inkom sedan med ett bemötande av 
inkomna yttranden.  

Nämnden för myndighetsutövnings bedömning av anmälan har gjorts 
med stöd av Naturvårdsverkets handbok Återvinning av avfall i 
anläggningsarbete (2010:1).  
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Lokalisering 
Fastighetsbeteckning borttagen ligger inom ett detaljplanelagt område 
med ca 300 meter till närmaste bostadshus. Enligt detaljplanen är 
fastigheten avsedd för storindustri.  

Längs med fastigheten löper en gemensamhetsanläggning bestående 
av anordningar för invallning med syftet att skydda och förhindra 
framtida översvämningar av området.   

Över något mindre än halva fastigheten ligger ett 
nyckelbiotopsområde med stora botaniska värden, utpekat av 
Skogsstyrelsen. Nyckelbiotopsområdet karakteriseras av naturtypen 
lövsumpskog. Naturtypen förekommer på näringsrik mark som är 
fuktig-blöt och där det finns en påverkan från högt grundvatten. Enligt 
Skogsstyrelsens beskrivning och allmänna bedömning klassas området 
till en nyckelbiotop på grund av den rika förekomsten av ormbunkar 
och signalarten granbräken.  

I samband med ett annat anmälningsärende, var SBF Bygg & Miljö på 
plats på fastighet fastighetsbeteckning borttagen tillsammans med 
bolaget. Vid besöket hade skog tagits ned och schaktning påbörjats. 
Bolaget hade ingen vetskap om nyckelbiotopsområdet. Med anledning 
av rådande nyckelbiotopsområde på fastigheten, informerade SBF 
Bygg & Miljö att nordvästra hörnet av fastigheten initialt borde förbli 
orörd.   

På aktuell fastighet har bolaget som avsikt att höja och förstärka 
marken för att öka markens bärighet inför planerad verksamhet. 
Tanken är att fastigheten ska gå i höjd med invallningen som löper 
längs med fastigheten. SBF Bygg & Miljö har i ett tidigare ärende gett 
bolaget avslag att använda asfaltsavfall som utfyllnadsmaterial på 
grund av den rådande naturtypen på fastigheten.  

Anmälan 
Bolaget avser att omlokalisera delar av rådande verksamhet från 
fastighet till fastighetsbeteckning borttagen för att minska risken för 
störningar hos närboende. Nuvarande verksamhet har beslut, daterat 
2016-02-29, för att bedriva sortering eller krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter.  

Bolaget avser också att utöka verksamheten med lagring och 
krossning av icke-farligt avfall samt återvinning av icke-farligt avfall 
för anläggningsändamål.  

Enligt bolagets anmälan ska det inte finnas några dagvattenbrunnar, 
cisterner eller kemikalier på fastigheten.  
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De avfallstyper som ska hanteras är sten, asfalt och betong med en 
volym på sammanlagt 15 000 ton per år. Asfalten kommer från vägar 
och garageuppfarter medan betongen kommer från industririvning, 
väggar och murar. Enligt bolaget ska rivningsbetong vara fritt från 
ovidkommande avfall som exempelvis armeringsjärn, trä, isolering 
och elkablar.  

Vid mottagning av avfallet ska det medföljas ett transportdokument 
innehållande uppgifter om avsändare, mottagare, avfall, avfallsmängd 
och datum. Journal ska föras över mottaget material och mängd.  

Enligt inskickad situationsplan ska avfall med störst risk för 
miljöpåverkan lagras längst ifrån miljökänsliga områden och lagring 
av avfallet ska ske på hårdgjord yta. 

Bolagets anmälan avser krossning av sten, asfalt och betong under 1 
vecka vartannat år, dock inte under sommartid. Bolaget avser att 
placera krossverket så att kringboende störs så lite som möjligt samt 
vattna vid krossning för att minska spridning av damm. Det krossade 
avfallet ska sedan återvinnas då det finns en stor efterfrågan på 
återvunnet material.  

Krossad asfalt ska användas som bärlager i vägar, ytbeläggning på 
cykelvägar, till mindre parkeringar och lättare trafikerade vägar. Det 
ska också återanvändas tillsammans med ny asfalt vid 
beläggningsarbeten.  

Den krossade betongen ska användas som fyllnadsmaterial i vägar, 
grunder och bullervallar.  

Beräknade transporter uppges till 25 stycken i veckan mellan kl. 
07.00-18.00 måndag-fredag. Transportsträckan är avsedd vara från 
väg via Namn borttaget där fastigheten är lokaliserad.  

Yttranden 
Det inkom sammanlagt 12 yttranden från bostadsinnehavare och 
verksamhetsutövare, varav 3 bostadsinnehavare hade synpunkter på 
bullernivåer.  

Skogsstyrelsen bedömde i sitt yttrande att de botaniska värdena inom 
nyckelbiotopsområdet kommer påverkas negativt av de planerade 
åtgärderna, dels att arealen sumpmark minskar som är viktig för ett 
stort antal arter (fåglar, insekter, kärlväxter) och att växtplatsen för 
granbräken minskar. 

Beredning 
Lokalisering 
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Nämnden bedömer det som positivt att rådande verksamhet av 
sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 
omlokaliseras med syfte att minska risken för störningar hos 
närboende då Fastighetsbeteckning borttagen har ett längre avstånd till 
närboende grannar än fastighetsbeteckning borttagen.  

Då det inom området finns en gemensamhetsanläggning för att säkra 
en invallning, är det viktigt att reglerna för invallningen sköts och att 
verksamheten inte påverkar invallningens syfte.  

Det utpekade nyckelbiotopsområdet omfattar 36,4 ha, varav ca 1 ha 
berör den aktuella fastigheten. Med hänvisning till 2 kap. 7 § 
miljöbalken, gör nämnden bedömningen att den omvandlande arealen 
utgör en så pass liten del av hela nyckelbiotopsområdet, att 
återställandeåtgärder inte anses ekonomiskt rimligt ur 
naturmiljösynpunkt.  

Med anledning av den höga grundvattennivån på aktuell fastighet, 
bedömer nämnden att utfyllnaden av tomten bör ske med jungfruliga 
massor alternativt avfall som understiger Naturvårdsverkets nivåer för 
mindre än ringa risk.   

Verksamhet 
Nämnden för myndighetsutövning bedömer att den utökade 
verksamheten på fastighet omfattas av nedanstående koder enligt 
Miljöprövningsförordningen (2013:251): 

• Verksamhetskod 90.110 gäller för att genom krossning, 
siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna 
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. Förordning 
(2016:1188). 

• Verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke-farligt 
avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är 
ringa. Förordning (2016:1188). 

Om en verksamhet bedriver återvinning, och i anslutning till detta har 
ett lager av avfall (avfallet ska behandlas vid den aktuella 
verksamheten), ska det inte klassas som lagring som en del av att 
samla in avfall. Om man däremot tar emot visst avfall som enbart 
lagras, och sedan skickar det till en annan verksamhet för behandling, 
klassas det som lagring som en del av att samla in avfall. 

Anmäld verksamhet med verksamhetskod 90.110, omfattas av årlig 
avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2017-12-19 § 136. 
Den årliga avgiften baseras på den tillsynstid som verksamheten 
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tilldelas i en klassningskod. Nämnden gör bedömningen att 
verksamheten omfattas av klassningskod 90.110-1 ”Den hanterade 
avfallsmängden är större än 5 000 ton men högst 10 000 ton avfall 
per kalenderår”, med en motsvararande tidsfaktor på 20 timmar 
årligen. Bolaget har angett att 15 000 ton icke-farligt avfall kommer 
hanteras årligen, men eftersom krossning endast kommer ske 
vartannat år bedömer nämnden att den årliga tillsynen för krossningen 
bör motsvara en hanterad mängd om ca 7 500 ton icke-farligt avfall.  

För verksamhetskod 90.141 gäller istället timavgift genom att nedlagd 
handläggningstid multipliceras med timtaxan. För närvarande är taxan 
902 kronor per timme.  

Vidare anser nämnden att den utökade verksamheten för krossning 
kommer bli av en så pass tillfällig art, med krossning en vecka 
vartannat år, att krossningen kan godkännas ur störningssynpunkt.  

Nämnden gör bedömningen att verksamheten kan bedrivas på 
fastigheten utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön 
under förutsättning att verksamheten bedrivs i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad som angivits i anmälan samt enligt 
förelagda försiktighetsmått.  

Nämnden för myndighetsutövning har lagt ner totalt 87 antal timmar i 
ärendet och bedömer att 25 av dessa är debiterbar tid. I tillsynstiden 
ingår bland annat granskning av anmälan, begäran av kompletteringar, 
information till berörda, skrivelser och beslut. Interna samråd, 
förberedelser inför möten, möten samt service för allmänheten och 
andra myndigheter debiteras inte.  

Lagstiftning 
Nedan följer en sammanställning av de lagar och förordningar som 
bedömts gällande i aktuellt ärende:  

Enligt 29 kap. 35 och 41 §§ är det anmälningplikt C och 
verksamhetskod  90.141 respektive anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.110 som gäller för anmäld verksamhet.  

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap 
som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet. 

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, 
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
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miljön. I samma syfte skall det vid yrkesmässig verksamhet användas 
bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det 
finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken ska kraven i 2-5 §§ och 6 § första 
stycket gälla i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla 
dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna 
för sådana åtgärder. 

Enligt 26 kap. 9 § 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. 

Enligt 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, ska den myndighet som handlägger ärendet i ett 
föreläggande till verksamhetsutövaren besluta om försiktighetsmått 
eller förbud enligt miljöbalken eller förelägga verksamhetsutövaren att 
ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken när ett 
anmälningsärende är tillräckligt utrett och om det behövs. 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 136 och 2015-11-24 
§ 156 tas en avgift ut vid ärendehandläggning, avgiften är 902 
kr/timme.   

Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar att Namn borttaget, 
anmälan ej föranleder några erinringar under förutsättning att 
verksamheten bedrivs i enlighet med inkommen anmälan samt enligt 
nedanstående försiktighetsmått: 

Avfall 
1. För varje slag av avfall som hanteras i verksamheten ska 

anteckningar föras över: 
   a. varifrån avfallet kommer, 
   b. de metoder för återvinning eller bortskaffande som används, 
   c. den mängd avfall som återvinns eller bortskaffas årligen, och 
   d. var avfallet lämnas när det återvinns eller bortskaffas. 
Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i 
minst tre år.  

2. Avfallet får inte lagras under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas eller under längre tid än tre år innan det återvinns eller 
behandlas. 

Krossning 
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3. Anmälan om krossning bör inkomma inför varje krossningsperiod.  
4. Krossning av icke-farligt avfall får endast ske helgfri måndag-

fredag mellan kl. 07.00-18.00 i max 7 dagar vartannat år. Under 
perioden 15 juni till den 15 augusti får krossning (av icke-farligt 
avfall) inte förekomma.  
Övrig verksamhet, inklusive transporter till och från verksamheten, får därutöver ske 
kl. 07.00-18.00.  

5. En utredning om ljudnivåer från ett representativt krossverk ska 
lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter att 
beslutet har vunnit laga kraft.  

6. Utredningen bör baseras på krossverkets källjud, placering på 
fastigheten och under de tider på dygnet då verksamheten planeras 
att bedrivas.  

Återvinning 
7. De återvunna avfallsmassorna som kommer användas för 

anläggningsändamål ska genomgå bedömning utifrån ursprung, 
föroreningsinnehåll och risk på platsen.  

Störningar 
8. Buller från verksamheten får som riktvärden vid bostäder inte 

överstiga nedan angivna ekvivalenta ljudnivåer. 
50 dB (A) vardagar (helgfria) måndag – fredag kl.07.00-18.00 
40 dB (A) nattetid kl. 22.00-07.00 
45 dB (A) övrig tid 

9. Vid befogade klagomål ska sökanden göra en bullermätning.  
10. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm och 

övriga störningar. 

Kontroll 
11. Ett egenkontrollprogram för verksamheten ska upprättas enligt 

förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 
12. En årsrapport ska skickas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 

mars varje år och gälla förgående verksamhetsår. Rapporten ska 
innehålla uppgifter om mängder mottagna avfallsmassor, 
avfallsmängder som har krossats samt borttransporterats, 
information om ändringar i verksamheten, eventuella tillbud som 
skett under året och klagomål som inkommit.  

Övrigt 
13. Förslag till en dagvattenhanteringsplan ska lämnas till 

tillsynsmyndigheten senast tre månader efter att beslutet har vunnit 
laga kraft. 
Bifogad blankett för anmälan om dagvattenanläggning kan användas som underlag.   
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14. Vid ändring av verksamheten, som kan ha betydelse ur 
störningssynpunkt, ska denna i god tid anmälas till 
tillsynsmyndigheten.  

15. Vid nedläggning av hela eller delar av verksamheten ska bolaget 
inge en avvecklingsplan till tillsynsmyndigheten. 

Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9 och 21 §§ miljöbalken 
(1998:808) och 27 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd samt med hänvisning till 2 kap. 
miljöbalken (1998:808) och förordning (1998:901) om 
verksamhetsutövarens egenkontroll.  

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att Namn borttaget, ska 
betala 22 550 kronor för handläggning av ärendet. Verksamheten 
omfattas därefter av årlig avgift enligt fastställd taxa. Beslutet är taget 
med stöd av Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 136 och 2015-
11-24 § 156.  

Information om överklagan 

Se bilaga. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 

Bilagor: 

Blankett för anmälan om dagvattenanläggning 
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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 § 43 Dnr NMY 2018-001374 

ANMÄLAN OM KONSTGRÄSPLAN 

Plats 
Fastighets beteckning borttagen 

Verksamhetsutövare 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Tjänsteanteckning från möte, 2018-08-28 

Inkommande handling, 2018-08-28 

E-post, 2018-09-03 

Inkommande handling förfrågningsunderlag, 2019-05-14 

Inkommande handling, 2019-06-24 

E-post, 2019-06-26 

E-post, 2019-07-02 

Tjänsteanteckning från möte, 2019-07-03 

Inkommande handling, 2019-07-05 

Redogörelse 
Namn borttaget kontaktade SBF Bygg & Miljö 2018-08-29 för att 
informera om föreningens avsikt att anlägga konstgräsplaner på Namn 
borttaget i Alvesta och för att ta reda på vilka eventuella krav som 
ställs utifrån miljöbalken. Projektet var då endast i planeringsstadiet, 
och föreningen lämnade den skriftliga dokumentation som då fanns 
framtagen. Efter mötet lämnades 2018-09-03 skriftlig information om 
vilka miljöfrågor SBF Bygg & Miljö bedömde som viktiga att ha 
kunskap om och redogöra för innan anläggandet påbörjas. Vid val av 
fyllnadsmaterial måste föreningen veta om materialet är klassat som 
avfall eller produkt enligt miljöbalken för att SBF Bygg & Miljö ska 
kunna bedöma den fortsatta handläggningen. 

Namn borttaget kontaktade SBF Bygg & Miljö igen 2019-05-15 med 
ytterligare underlag och information om de efterfrågade uppgifterna. 
Materialet som ska användas klassas som ett avfall. SBF Bygg & 
Miljö begärde även in ytterligare uppgifter om dagvattenhanteringen 
från fastigheten. 

Konstgräsplaner från vilka spridning av granulat sker till miljön 
klassas som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap.1§ miljöbalken, punkt 
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1 eller 2. Verksamhetsutövaren, d.v.s. den som har faktiska och 
rättsliga möjligheter att vidta åtgärder vid störningar och olägenheter 
från en verksamhet, har därför skyldighet att vidta åtgärder för att 
förebygga den miljöpåverkan som konstgräsplanen kan orsaka. Det är 
verksamhetsutövarens ansvar att visa att åtgärder vidtas för att 
begränsa miljöpåverkan samt att tillräcklig kunskap finns för att 
uppfylla miljöbalkens krav. 

Namn borttaget kontaktade SBF Bygg & Miljö i ett tidigt skede i 
projektet. Skyldigheten att vidta åtgärder bedömdes beröra både 
utformning och placering av konstgräsplanerna, tekniska lösningar för 
att förebygga att svinn uppkommer och sprids vidare, val av 
fyllnadsmaterial samt kontroll och skötsel av anläggningen i drift.  

Det finns i dagsläget ingen generell praxis för hur bedömningen av 
konstgräsplaners miljöpåverkan ska göras. Föreningen följer 
utvecklingen och de studier som görs och kommer anlägga planen 
enligt svenska fotbollsförbundets rekommendationer. Nämnden för 
myndighetsutövnings bedömning görs med stöd av Naturvårdsverkets 
vägledning.  

Fyllnadsmaterial 
Det fyllnadsmaterial som kommer användas är SBR-gummi från 
Ragn-Sells Däckåtervinning AB. Ragn-Sells garanterar att granulaten 
är producerade av däck från den svenska och norska marknaden och 
därmed uppfyller EU:s lagstiftning med avseende på innehåll av 
farliga ämnen. Materialet är klassat som ett avfall och kan därför 
omfattas av anmälningsskyldighet eller tillståndsplikt enligt 
bestämmelserna om återvinning av avfall i 
miljöprövningsförordningen (2013:251). SBF Bygg & Miljö gör 
bedömningen att anläggandet utgör mindre än ringa föroreningsrisk 
och därmed inte är anmälningspliktigt. Bedömningen grundar sig på 
att det inte har framkommit någon information som ger anledning att 
anta att nivåerna för ringa risk överstigs och att användningen inte 
kommer att ske inom ett område där det krävs särskild hänsyn. 

Alla som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras 
medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön är skyldiga att 
bedriva egenkontroll. Kravet på egenkontroll innebär ett krav att 
regelbundet kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. 
Alvesta GIF har redogjort att de kommer att följa Fotbollsförbundets 
rekommendationer för de rutiner och kontroller som kommer vidtas 
för att minska påverkan på miljön. De kommer att följa leverantörens 
drift- och underhållsinstruktioner och dokumentera utförda åtgärder. 
Exempel på åtgärder kan vara att rengöra planen, nivåkontrollera sand 
och granulat, samt kontrollera granulatfällor. Föreningen kommer 
även utbilda personal som ansvarar för skötsel av föreningens planer 
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om hur konstgräsplanerna ska skötas. SBF Bygg & Miljö bedömer att 
föreningen har redovisat en rimlig egenkontroll och att den bör vara 
dokumenterad. Det är viktigt att samtliga åtgärder som vidtas 
dokumenteras för att kunna visa för tillsynsmyndigheten att 
lagstiftningen följs. 

Dagvattenhantering 
Namn borttaget har anmält dagvattenanläggning enligt 9 kap. 2 § 
miljöbalken samt 13 och 14 §§ Förordning om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. Enligt anmälan kommer en yta på ca 13000 m2 att 
avvattnas. Ytan innefattar två fotbollsplaner samt ytor för uppläggning 
av snö. Anläggningen kommer att ha dagvattenbrunnar med 
granulatfällor, sandfång och mikrofilter fördelade över hela ytan. 
Anläggningen ansluts till det kommunala dagvattennätet. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att förelägga Namn 
borttaget att vidta nedanstående försiktighetsåtgärder: 

• Anläggningen ska skötas enligt anmälan så att mikroplaster 
förhindras att komma ut i naturen. 

• Förslag till kontrollprogram ska lämnas till SBF Bygg & Miljö 
senast tre månader efter att anläggningen tagits i bruk. Rutiner 
och metoder för kontroll och skötsel av anläggningen ska anges i 
kontrollprogrammet. 

• Kontrollprogramet ska efter den inkommit till SBF Bygg& Miljö 
redovisas på nästkommande nämndsmöte. 

Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9 och 19 §§ miljöbalken samt 
med hänvisning till 2 kap. miljöbalken.  

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att Namn borttaget ska 
betala 5286 kronor för handläggning av ärendet (6 h x 881 kr).  

Beslutet är taget med stöd av Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 
§ 136 och 2015-11-24 § 156. 

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 § 44 Dnr 2019-000960NMY 

YTTRANDE ÖVER ANSÖKAN OM FÖRLÄNGD TID FÖR 
IGÅNGSÄTTNING 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Tillstånd för vindkraftspark, Miljöprövningsdelegationen, 2013-09-17 

Tillstånd för vindkraftspark, Mark- och miljödomstolen, 2014-06-14 

Ansökan, 2019-07-04 

Remiss, 2019-08-26 

Redogörelse 
Miljöprövningsdelegationen meddelade den 17 september 2013 
tillstånd till att uppföra och driftsätta tre vindkraftverk på 
fastigheterna. Tillståndet överklagades och nytt beslut fattades, med 
vissa ändringar, av Mark- och miljödomstolen 16 juni 2014. 
Tillståndet vann laga kraft 2014-07-07. Ett av villkoren för 
verksamheten var att verksamheten skulle vara igångsatt senast 5 år 
efter att tillståndet vunnit laga kraft, d.v.s. 2019-07-07. Sökande 
menar, att på grund av omständigheter som legat utanför bolagets 
kontroll bedöms vindkraftverken kunna driftsättas först tidigt 2022. 
Därför ansöker bolaget om förlängd tid för igångsättning till och med 
7 juli 2022. 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län, som 
handlägger ansökan, skickade över ansökan som remiss till Nämnden 
för myndighetsutövning för möjligheten till ett yttrande. 

 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att lämna följande 
yttrande: 

Nämnden för Myndighetsutövning har inget att yttra över 
inkommande ansökan.  
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Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget  

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-09-09 36(37) 

Nämnden för myndighetsutövning 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NMY § 45 Dnr 2019/21. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2019-05-29 -2019-09-02. 
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NMY § 46 Dnr 2019/30 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 
Följande ärenden informeras/diskuteras.     

Edvin Henningsson och Agnes Rindberg är nya 
medarbetare på Bygg & Miljö de var och presenterade sig 
för nämnden 

Skyddsjakt, dispansansökan  

Bergtäkt, Engaholm 

Byte av ärendesystem i kommunen under vecka 38 

  

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

Aktuell sjukfrånvarostatistik 

Samordningsansvar, Miljösamverkan/Byggsamverkan i 
Kronoberg/Blekinge  

Ekonomi/ verksamhet  
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