
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(128) 
Sammanträdesdatum 

2020-01-22 
 

 

  
 
Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:00 med ajournering för fika 2x10 min samt lunch 1h. 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Hillevi Andersson (C) och Ulrik Lindqvist (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, 2020-01-31 kl. 07:15 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-30 
 Åsa Rosenius  

 Ordförande 

  

 
Hillevi Andersson (C) 

 

 Justerare 

  

 
Ulrik Lindqvist (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-01-22 

Datum då anslaget sätts upp 2020-01-31   

Datum då anslaget tas ned 2020-02-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet innevarande år, därefter Centralarkivet 
 

Underskrift 

  

 
Åsa Rosenius, nämndsekreterare 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(128) 
2020-01-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Hillevi Andersson (C), Ordförande 
Magnus Persson (M), 1:e vice ordförande 
Ola Robertsson (S), 2:e vice ordförande 
Lennart Gustafsson (L) 
Bo Karlsson (C) 
Pär Dover (S) 
Dmitri Adellberg (S) 
Lena Maria Rosén (V) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Mattias Ronnestad (SD) 
Johan Grönblad (SD) 

Tjänstgörande ersättare Ulrik Lindqvist (S) tjänstgör för ledamot Christer Svantesson (S) 
Leif Hansson (M) tjänstgör för ledamot Lars Sager (M) 
  

Övriga närvarande  

Ersättare Willy Persson (KD) 
Jan-Olov Olsson (C) 
Lars Andersson (S) §§ 1-11 och § 26 
Bo Larsson (S) 
Anders Oddsheden (SD) 

Tjänstemän Anette Andersson, enhetschef 
Birgitta Nedfors, bostadsanpassningshandläggare §§ 7-8 och § 26 
Leif Abrahamsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 9-12 samt del av § 25 
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§ 1 Dnr 2019-000206 006 

Godkännande/förändring i miljö- och 
byggnadsnämndens dagordning 2020-01-22 samt 
föravisering om jäv 

Sammanfattning  
Ledamot Ola Robertsson (S) framför att Socialdemokraterna önskar få 
redovisningar av följande ärenden: 

 Ärende 17 – planarkitekt Karin Svensson föredrar ärendet.  

 Ärende 11 – miljö- och hälsoskyddsinspektör Leif Abrahamsson 
föredrar ärendet.  

 Ärende 28 – Delegationsbeslut 2019-000960 byggnadsinspektör 
Marcus Sabel föredrar ärendet.  

 Ärende 28 - Delegationsbeslut 2019-000968 förvaltningschef Anette 
Andersson föredrar ärendet. 

Ersättare Willy Persson (KD) har frågor om trafiksituationen avseende 
Karossen X. Detta tas upp under ärende 25, information.     

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslag till dagordning.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Ola 
Robertsson (S) och ersättare Willy Persson (KD). 
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Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 
följande tillägg: 

 Planarkitekt Karin Svensson föredrar ärende nr 17.  

 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Leif Abrahamsson föredrar ärende 
nr 11.  

 Byggnadsinspektör Marcus Sabel föredrar delegationsbeslut 2019-
000960 under ärende nr 28. 

 Förvaltningschef Anette Andersson föredrar delegationsbeslut 2019-
000968 under ärende nr 28. 

 Frågor om trafiksituationen avseende Karossen X tas upp under 
ärende nr 25.      

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och miljö- 
och byggnadsnämnden bifaller detsamma.    

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna dagordningen med 
följande tillägg: 

 Planarkitekt Karin Svensson föredrar ärende nr 17.  

 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Leif Abrahamsson föredrar ärende 
nr 11.  

 Byggnadsinspektör Marcus Sabel föredrar delegationsbeslut 2019-
000960 under ärende nr 28. 

 Förvaltningschef Anette Andersson föredrar delegationsbeslut 2019-
000968 under ärende nr 28. 

 Frågor om trafiksituationen avseende Karossen X tas upp under 
ärende nr 25. 

 ________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 2 Dnr 2019-000207 006 

Tid för justering/val av justerare 2020-01-22 

 

Sammanfattning  
Enligt MBN § 3/2019 är 2:e vice ordförande Ola Robertsson (S) ordinarie 
justerare jämte ordföranden under mandatperioden 2019-2022.  

Då ordförande Hillevi Andersson (C) har bytt dag för justering, behöver en 
annan justerare väljas, jämte ordföranden.     

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastställa tid för justering av 
protokollet för miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2020-01-22 till 
onsdagen den 29 januari kl. 07:15 i Hjortsbergasalen, Stadshuset.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Ola 
Robertsson (S).  

Yrkanden 
Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar att tjänstgörande ersättare Ulrik Lindqvist 
(S) utses att justera protokollet, för miljö- och byggnadsnämndens 
sammanträde 2020-01-22, fredagen den 31/1 kl. 07:15 i Eringsbodasalen.      

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse tjänstgörande ersättare Ulrik 
Lindqvist (S) att justera protokollet, för miljö- och byggnadsnämndens 
sammanträde 2020-01-22, fredagen den 31/1 kl. 07:15 i Eringsbodasalen.     

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 3 Dnr 2018-000277 041 

Budget 2019 – Förslag till bokslut för 2019 

Förvaltningschef Anette Andersson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  
Redogörelse för förslag till bokslut och bokslutskommentarer för miljö- och 
byggnadsnämnden. Därutöver redovisas även belopp som föreslås föras över 
till kompletteringsbudget för 2020 gällande investeringar. Vid tid för 
nämndens sammanträde är inte bokslutet färdigt varför beslutet behöver 
delegeras till nämndens presidium. Ekonomienheten arbetar med att ta fram 
slutliga siffror. 

Utfallet för miljö- och byggnadsnämnden visar på ett överskott för de 
taxefinansierade verksamheterna.  

Nämnden redovisar ett minusresultat för den del av verksamheten som rör 
bostadsanpassningsbidragen.  

Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag är händelsestyrd och har följt den 
prognos som gjordes vid tertial 2 under hösten. 

Personalkostnader har varit något lägre under 2019 på grund av vakanser, 
föräldraledigheter och deltidstjänstgöring inom flera av nämndens 
verksamheter.  

Intäkter för bygglovsenheten har varit högre än budgeterat då inströmning av 
ärenden under året har varit fortsatt hög.  

Tillsynen gällande miljö och hälsoskydd, livsmedelskontroller har i stort sett 
följt verksamhetsplanen. Under 2019 har arbetet med tillsyn inom PBL-
området (plan- och bygglagen) påbörjats. Detta kommer att färdigställas 
under 2020. 

Arbetet med detaljplaner har fortskridit och nya projekt har startats upp för 
att möta kommunens olika behov av bostäder samt för att skapa 
förutsättningar för nya etableringar av verksamheter, förskolor och skolor i 
näringslivsfrågor. Detta kommer att fortlöpa under 2020. 

Ajournering 
Ärendet ajourneras tillfälligt så att förvaltningschef Anette Andersson kan 
kontakta ekonomichef Johan Sjögren för att undersöka möjligheten, för 
miljö- och byggnadsnämnden, att besluta om bokslutet 2019 på februari 
månads nämndsammanträde. Ärendet återupptas igen efter 
förmiddagspausen.   
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Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att: 

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar förvaltningens förslag till bokslut till 
nämndens presidium för beslut.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Lena 
Rosén (V), Ola Robertsson (S) och Magnus Persson (M). 

Yrkanden 
Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden 
återremitterar ärendet till förvaltningen så att ärendet kan kompletteras med 
slutgiltiga siffror i bokslutet samt bokslutskommentarer och tas upp för 
beslut på nämndsammanträdet i februari med omedelbar justering.      

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.    

Underlag 
Preliminärt bokslut. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen så att ärendet kan kompletteras med slutgiltiga siffror i 
bokslutet samt bokslutskommentarer och tas upp för beslut på 
nämndsammanträdet i februari med omedelbar justering. 
________________ 

 

Exp: 

Akten 

Förvaltningschef Anette Andersson 

Ekonomichef Johan Sjögren 
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§ 4 Dnr 2019-000215 041 

Budget 2020 - internbudget 

Förvaltningschef Anette Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Redogörelse för innehåll och förslag till internbudget för miljö- och 
byggnadsnämnden gällande 2020.     

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att: 
Miljö- och byggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till internbudget 
för miljö- och byggnadsnämnden gällande 2020. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S), Magnus Persson (M) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).  

Yrkanden 
Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att återremittera ärendet så att miljö- och byggnadsförvaltningen kan 
komplettera redovisningen med nämndmål, verksamhetsmål, plan för tillsyn 
och årsarbetare. Ärendet tas upp på nämndsammanträdet i februari då det 
också ska beslutas om bokslutet 2019.       

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.     

Underlag 
Föreslagen internbudget för 2020. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet så att miljö- 
och byggnadsförvaltningen kan komplettera redovisningen med nämndmål, 
verksamhetsmål, plan för tillsyn och årsarbetare. Ärendet tas upp på 
nämndsammanträdet i februari då det också ska beslutas om bokslutet 2019. 
________________ 
Exp: 
Akten 
Förvaltningschef Anette Andersson 
KLF - Ekonomichef Johan Sjögren  
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§ 5 Dnr 2019-000269 041 

Kompletteringsäskande 2020 

Förvaltningschef Anette Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Verksamhetssystemet för miljö är föråldrat och kommer inte längre att 
uppdateras eller supportas av leverantören. Den version vi har idag kommer 
inte heller att stödjas av den databas som används av kommunen. För ca ett 
år sedan påbörjades en upphandling av nytt verksamhetssystem och det blev 
betydligt dyrare än förvaltningen ursprungligen beräknat. I budget 2020 har 
därför ytterligare 175 tkr anslagits till det nya verksamhetssystemet inom 
miljöverksamheten. Den totala investeringskostnaden beräknas nu uppgå till 
400 tkr. För att kunna genomföra upphandlingen av det nya systemet 
kompletteringsäskas därför de 225 tkr som inte använts.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att: 
Besluta enligt kompletteringsäskandet.  

Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.   

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna kompletteringsäskande om 
225 tkr.  

________________ 

Exp: 

Akten 

Förvaltningschef Anette Andersson 

Ekonomichef Johan Sandgren 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  
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§ 6 Dnr 2019-000268 002 

Beslutsattestanter 2020 

Förvaltningschef Anette Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Miljö- och byggnadsnämndens attestantlista skall antas för förvaltningens 
ansvar och verksamheter. 

Attesträtten avser ansvarskonto med de inom respektive verksamhetsområde 
fördelade medel på verksamhetskonton. Underordnad ska inte 
beslutsattestera sin chef eller motsvarande. Förvaltningschefs omkostnader 
bör attesteras av nämndens ordförande eller kommundirektör.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att: 
Besluta enligt föreslagen attestantlista.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 
Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att bifalla tjänsteförslaget med en ändring av sista meningen i textrutan med 
rubriken ”Attesträtt” i attestantlistan.  

Ny formulering på den sista meningen i textrutan med rubrik ”Attesträtt” 
skall vara:  
”Förvaltningschefs omkostnader ska attesteras av kommundirektör.”     

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.  

Underlag 
Attestantlista med attestanter, ansvar och verksamheter. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna attestantlistan, men med 
en förändring av sista meningen i textrutan med rubriken ”Attesträtt” i 
attestantlistan.  

Ny formulering på den sista meningen i textrutan med rubrik ”Attesträtt” 
skall vara:  
”Förvaltningschefs omkostnader ska attesteras av kommundirektör.” 
________________ 

 

Exp: 

Akten 
Förvaltningschef Anette Andersson 
KLF - Ekonomikontoret 
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§ 7 Dnr 2019-000266 274 

Individärende/sekretess – BAB dnr. 2018-83309 

Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor kring detta 
beslut, mbf@ronneby.se. 
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Individärende/sekretess – BAB dnr. 2018-83309 

Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor kring detta 
beslut, mbf@ronneby.se. 
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Individärende/sekretess – BAB dnr. 2018-83309 

Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor kring detta 
beslut, mbf@ronneby.se. 
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§ 8 Dnr 2019-000267 274 

Individärende/sekretess – BAB dnr. 2019-83483 

Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor kring detta 
beslut, mbf@ronneby.se. 
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Individärende/sekretess – BAB dnr. 2019-83483 

Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor kring detta 
beslut, mbf@ronneby.se. 
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Individärende/sekretess – BAB dnr. 2019-83483 

Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor kring detta 
beslut, mbf@ronneby.se. 
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§ 9 Dnr 2019-000274 4250 

Svarven 1 - Beslut om sanktionsavgift för utebliven 
köldmediekontroll, Ecos 2019-1008.826 

Sammanfattning  
Vid granskning av årliga köldmedierapporter noterades att ingen 
årsrapportering om fastigheten Svarven 1 inkommit till miljö- och 
byggnadsnämnden för verksamhetsåret 2018. Vid förfrågan till 
fastighetsägaren, ABRI, framkom att det efter att X flyttat 
ut ur lokalerna, inte utförts någon årlig läckagekontroll på de luftkylaggregat 
som betjänar byggnaden. Att inte utföra kontroll är 
belagt med miljösanktionsavgift.      

Bedömning 
Krav på återkommande läckagekontroll framgår av 11 § Förordning 
(2016:1128) om fluorerade växthusgaser refererande till EU-förordningen 
om f-gaser. För aggregat med installerad mängd köldmedia på 5-50 ton 
koldioxidekvivalenter ska återkommande läckagekontroll utföras minst var 
12:e månad. Aggregaten på fastigheten Svarven 1 utgörs av två 
luftkonditioneringsaggregat på vardera 10,467 ton koldioxidekvivalenter. 
Läckagekontroll utfördes 2016-05-06. Därefter har ingen kontroll utförts 
förrän i oktober 2019. Kontrollintervallet har således överstigit föreskrivna 
12 månader.  
I Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter kapitel 9 § 17 framgår att 
för en överträdelse av 11 § förordningen (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, genom att inte utföra läckagekontroll inom angivna 
kontrollintervall, ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kr.      

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 30 kap 3 § 
miljöbalken samt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter 
kap. 9 § 17, att AB Ronneby Industrifastigheter, organisationsnummer 
556077-1072, ska betala 5 000 kr i miljösanktionsavgift.      

Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.    
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 30 kap 3 § 
miljöbalken samt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter 
kap. 9 § 17, att AB Ronneby Industrifastigheter, organisationsnummer 
556077-1072, ska betala 5 000 kr i miljösanktionsavgift.  

________________ 

 
Upplysningar 
Miljösanktionsavgiften betalas till Kammarkollegiet enligt särskild 
betalningsuppmaning. 
Avgiften ska betalas även om ni överklagar beslutet. Om beslutet 
senare upphävs eller ändras återbetalas det inbetalda beloppet med 
ränta. 

 

Exp: 

AB Ronneby Industrifastigheter med delgivningskvitto samt 
besvärshänvisning, bifogas. 
Akten 

 

Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos mark- och 
miljödomstolen. 
Överklagandet ska dock skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun 
372 80 Ronneby  
Överklagandet ska ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och 
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag du fick del av 
beslutet.  
I skrivelsen ska du ange: 

 vilket beslut du överklagar t ex genom att ange diarienummer, 
paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller, 

 hur du anser att beslutet ska ändras och varför samt 
 ditt namn, adress och telefonnummer 
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§ 10 Dnr 2019-000095 109 

Remissyttrande gällande medborgarförslag om ett 
rökfritt centrum i Ronneby kommun (dnr. KS 2019-
000129) 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Iulia Ohlin föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget om ett rökfritt centrum, 
vilket beskrivs som Ronneby torg, gågata och övriga delar, som det som är 
klassificerat som centrum. Med anledning till inkommit medborgarförslag 
har miljö- och byggnadsnämnden fått en begäran om remissyttrande från 
kommunstyrelsen.  

Bedömning 
Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. Sedan 1994 är det förbjudet att röka på 
skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. I och med den 
nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler 
utomhusområden som allmänheten har tillträde till. 

Rökförbudet gäller nu även: 
 utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel (t.ex. 

perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i 
anslutning till ett spårområde), 

 på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer, 
 inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för 

idrottsutövning (d.v.s. idrottsanläggningar), 
 på lekplatser som allmänheten har tillträde till, 
 vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har 

tillträde till (t.ex. entréer till statliga och kommunala myndigheter, 
mataffärer, butiker, restauranger, järnvägsstationer, lokaler för hälso- 
och sjukvård). 

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att: röka tobak, inhalera tobak som 
förångats (t.ex. genom att röka tobak i vattenpipa), röka örtprodukter, 
använda e-cigaretter, använda njutningsmedel som till användningssättet 
motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (t.ex. att röka vattenpipa 
med annat innehåll än tobak). 

Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att se 
till att förbudet följs. Det innebär att den som äger eller hyr en lokal eller ett 
område utomhus ansvarar för rökförbudet. Den som driver en uteservering 
har t.ex. ansvar för att rökförbudet på serveringen följs. Ansvaret för 
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rökförbudet vid entréer ligger på den som äger eller hyr lokalen eller 
utrymmet innanför entrén. En butiksägare har t.ex. ansvar för rökförbudet 
vid sin entré även om butiksägaren inte äger marken utanför entrén.  

Förslag till beslut/yttrande 
Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna enligt 7 kap 3§ i den 
nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kommunens 
tillsynsansvar innebär bl.a. att kommunen ska informera och kontrollera att 
den som är ansvarig följer lagen. I Ronneby kommun är det miljö- och 
byggnadsnämnden som kommer att ha tillsynsansvaret. 

I området som beskrivs i medborgarförslaget om ett rökfritt centrum finns 
det redan ett flertal utomhusmiljöer som enligt den nya tobakslagen ska vara 
rökfria. Miljö- och byggnadsnämnden saknar möjlighet att bedriva tillsyn på 
andra utomhusmiljöer och lokaler än de som finns i 6 kap. 2§ i lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Detta betyder bl.a. att miljö- 
och byggnadsnämnden inte kommer att kunna handlägga eventuella inkomna 
klagomål med anledning till rökning i ett område eller lokal som inte finns 
med i den nya tobakslagen. 

I förarbetet till den nya lagen (Prop. 2017/18:156, s. 90) anges bl.a. att 
regeringen anser att det finns skäl att utvidga nuvarande rökförbud till att 
även omfatta vissa allmänna platser utomhus, men att det för närvarande inte 
finns skäl att utvidga rökförbudet ytterligare till andra områden än vad som 
nu föreslås. I prop. 2017/18:156, s. 203 anses att någon geografisk 
avgränsning av det område som omfattas av rökförbudet inte görs i lagen. 
Istället får rökförbudets räckvidd bedömas i det enskilda fallet utifrån syftet 
med bestämmelsen, framför allt skyddet av barn och andra känsliga 
personer. 

Miljö- och byggnadsnämnden hänvisar till en dom från Förvaltningsrätten i 
Umeå (mål nr. 1428-19) meddelad 2019-10-08. Förvaltningsrätten upphävde 
tekniska nämndens beslut om att fastställa en rökfri zon i Umeå centrum. 
Förvaltningsrätten konstaterade att nämndens beslut innebär ett generellt 
rökförbud inom ett geografiskt område som inte följer av tobakslagen. 
Förvaltningsrätten fann att tillskapande av en rökfri zon i centrala Umeå 
innebär en utvidgning av vad som följer av tobakslagen och denna 
utvidgning är otillåten, varför beslutet ska upphävas såsom stridande mot lag 
eller annan författning.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Ola 
Robertsson (S). 
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Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till 
kommunstyrelsen: 
Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna enligt 7 kap 3§ i den 
nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kommunens 
tillsynsansvar innebär bl.a. att kommunen ska informera och kontrollera att 
den som är ansvarig följer lagen. I Ronneby kommun är det miljö- och 
byggnadsnämnden som kommer att ha tillsynsansvaret. 

I området som beskrivs i medborgarförslaget om ett rökfritt centrum finns 
det redan ett flertal utomhusmiljöer som enligt den nya tobakslagen ska vara 
rökfria. Miljö- och byggnadsnämnden saknar möjlighet att bedriva tillsyn på 
andra utomhusmiljöer och lokaler än de som finns i 6 kap. 2§ i lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Detta betyder bl.a. att miljö- 
och byggnadsnämnden inte kommer att kunna handlägga eventuella inkomna 
klagomål med anledning till rökning i ett område eller lokal som inte finns 
med i den nya tobakslagen. 

I förarbetet till den nya lagen (Prop. 2017/18:156, s. 90) anges bl.a. att 
regeringen anser att det finns skäl att utvidga nuvarande rökförbud till att 
även omfatta vissa allmänna platser utomhus, men att det för närvarande inte 
finns skäl att utvidga rökförbudet ytterligare till andra områden än vad som 
nu föreslås. I prop. 2017/18:156, s. 203 anses att någon geografisk 
avgränsning av det område som omfattas av rökförbudet inte görs i lagen. 
Istället får rökförbudets räckvidd bedömas i det enskilda fallet utifrån syftet 
med bestämmelsen, framför allt skyddet av barn och andra känsliga 
personer. 

Miljö- och byggnadsnämnden hänvisar till en dom från Förvaltningsrätten i 
Umeå (mål nr. 1428-19) meddelad 2019-10-08. Förvaltningsrätten upphävde 
tekniska nämndens beslut om att fastställa en rökfri zon i Umeå centrum. 
Förvaltningsrätten konstaterade att nämndens beslut innebär ett generellt 
rökförbud inom ett geografiskt område som inte följer av tobakslagen. 
Förvaltningsrätten fann att tillskapande av en rökfri zon i centrala Umeå 
innebär en utvidgning av vad som följer av tobakslagen och denna 
utvidgning är otillåten, varför beslutet ska upphävas såsom stridande mot lag 
eller annan författning. 

________________ 
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Exp: 

Sofie Ceder, folkhälsosamordnare, Kommunledningsförvaltningen/KS 
Domen från Förvaltningsrätten i Umeå (mål nr.1428-19) meddelad 2019-10-
08 bifogas yttrandet för kännedom 
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§ 11 Dnr 2018-000109 437 

Nedlagda deponier i Ronneby kommun - handlingsplan 
för fortsatta åtgärder 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Leif Abrahamsson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Ronneby Miljö- och Teknik AB (härefter Miljöteknik) har 2019-06- 
03 inkommit till miljö- och byggnadsnämnden med förslag till 
handlingsplan för fortsatta åtgärder och undersökningar av nedlagda 
deponier i Ronneby kommun. Komplettering av handlingsplanen har 
därefter begärts och inkom 2019-10-28.   

Redogörelse för ärendet 
MIFO-fas 1 inventering har gjorts för de nedlagda deponierna under år 2007-
2008. Deponierna har då tilldelats en riskklass, från mycket stor risk 
(riskklass 1) till liten risk (riskklass 4). Utgångspunkten är att objekt med 
riskklass 1 eller 2 bör utredas vidare i en MIFO-fas 2 undersökning. I 
kommunens avfallsplan för 2014-2019 i avsnitt 2.2. står att åtgärdsplan ska 
tas fram för fortsatta undersökningar av åtgärdsbehov för nedlagda deponier. 
Miljöteknik har tilldelats ansvaret för nedlagda kommunala deponier i beslut 
från kommunfullmäktige. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut förelagt Ronneby 
kommun att lämna förslag till handlingsplan för fortsatta undersökningar och 
åtgärder av 23 nedlagda deponier, för vilka nämnden är tillsynsmyndighet (§ 
113, 2018-05-23). Motsvarande krav har ställts av Länsstyrelsen i Blekinge 
län för de deponier som länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för.  
 
I miljö- och byggnadsnämndens tidigare beslut med föreläggande om 
handlingsplan framgår att målsättningen med handlingsplanen är att samtliga 
objekt inom skälig tidsrymd ska ha bedömts av konsult (p.1) och att de 
objekt för vilka de anses vara motiverat ska ha genomgått en undersökning 
motsvarande MIFO-fas 2 (p.2). Övriga objekt där MIFO-fas 2 undersökning 
inte är motiverat ska åtgärdas i erforderlig omfattning så att de kan bedömas 
helt avslutade (p.3). Punkt 1 är en förutsättning för framtagandet av 
handlingsplanen. Punkt 2 och 3 genomförs efter miljö- och 
byggnadsnämndens antagande av handlingsplanen. Objekten ska prioriteras 
utefter bland annat bedömd risk i en tidsplan. 
 
Miljöteknik har 2019-06-03 inkommit till miljö- och byggnadsnämnden med 
förslag till handlingsplan. Komplettering av handlingsplanen begärdes 2019-
09-24 och komplettering inkom 2019-10-28. Handlingsplanen är i huvudsak 
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uppdelad i två rapporter, en rapport i vilken omklassning för ett antal 
deponier föreslås och en rapport i vilken vidare åtgärder och MIFO-fas 2 
undersökningar föreslås för deponierna. 
 
I inkommen handlingsplan föreslås omklassning av riskklass för tio av de 
deponier för vilka miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet, från 
riskklass 2 till riskklass 3 eller 4. För de deponier som efter föreslagen 
omklassning kvarstår i riskklass 1 eller 2 föreslår Miljöteknik att deponierna 
genomgår en MIFO-fas 2 undersökning. Även för de deponier som placerats 
i riskklass 3 eller 4 föreslås för ett antal deponier ytterligare åtgärder så som 
skräpplockning och förbättrad täckning av avfallet, med mera.    

Bedömning 

Listerby Björketorp Södra (LBS) och Eringsboda Gäddegölsvägen 
(ERB) 
 
I inkommen komplettering har Miljöteknik föreslagit kompletterande 
provtagning av grundvattnet vid deponierna Listerby Björketorp Södra 
(LBS) och Eringsboda Gäddegölsvägen (ERB). Mot bakgrund av 
deponiernas lokalisering och med utgångspunkt i försiktighetsprincipen 
bedömer miljö- och byggnadsnämnden att den kompletterande 
provtagningen är nödvändig för att säkerställa att det inte sker en 
föroreningsspridning från deponierna, som innebär en risk för de kommunala 
vattentäkterna. 
 
Deponi LBS är belägen i den yttre zonen av vattenskyddsområdet för 
Kärragårdverket. Deponin ligger nordöst om vattentäkten, med ett avstånd 
på uppskattningsvis 30-40 meter till inre skyddszon. Trolig 
grundvattenriktning i området för deponin bedöms vara åt sydväst i 
MIFO-fas 1 inventeringen. 
 
Deponi ERB är belägen i sekundär zon i vattenskyddsområde för 
Eringsbodas vattentäkt. Ny riskklass har föreslagits för deponin i 
handlingsplanen. Nuvarande riskklass är klass 2 (stor risk), och föreslagen 
riskklass är klass 3 (måttlig risk). I inkommen komplettering redovisar 
konsulterna förväntade spridningsvägar från deponi ERB, i förhållande till 
två uttagspunkter för dricksvatten (G1 och G2). Konsulterna bedömer att det 
eventuellt är G1 som ligger i den teoretiska påverkansriktningen. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen har efter kompletteringen fått uppgift från 
Miljöteknik om att endast G2 numera används för dricksvattenuttag. 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer ändå att i kompletteringen föreslagen 
provtagning av grundvattnet är behövlig. 
Påverkansriktning är i nuläget teoretiskt uppskattad, med en faktisk 
provtagning av grundvattnet kan kontroll göras av om det sker en spridning 
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av föroreningar från deponin, som riskerar att påverka grundvattnet negativt. 
Även om sannolikheten eventuellt är låg så kan konsekvenserna vara av 
betydelse om deponin inverkar negativt på vattenförekomsten. 
 
Deponi Bräkne-Hoby Sågverkets tipp (BHX) 
För deponi Bräkne-Hoby Sågverkets tipp (BHX) har omklassning föreslagits 
från riskklass 2 till 3. I handlingsplanen motiveras omklassningen till stor del 
av resultatet från vattenprovtagning i en närliggande bäck, som inte påvisat 
påverkan från deponin. Eftersom det finns en privat dricksvattenbrunn strax 
norr om deponin har Miljöteknik i inkommen komplettering föreslagit att 
provtagning av dricksvattenbrunnen ska göras. Miljö- och byggnadsnämnden 
bedömer att den kompletterande provtagningen av 
dricksvattenbrunnen är nödvändig, för kontroll av att det inte sker någon 
negativ påverkan på dricksvattnet från deponin. Resultatet från 
provtagningen kan sedan användas som underlag vid bedömning av om 
deponin kan omklassas. 
 
Deponi Belganet (BEL) 
För deponi Belganet (BEL) presenterar konsulterna två åtgärdsalternativ, 
antingen att deponin grävs bort eller att den täcks. I de allmänna 
hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kapitel 3 § föreskrivs 
försiktighetsprincipen, som innebär att den som bedriver en verksamhet ska 
utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga att verksamheten 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I 
miljöbalkens 2 kap. 7 § framgår skälighetsprincipen som innebär att nyttan 
av skyddsåtgärder ska vägas mot kostnaden av åtgärderna. 
 
Deponi BEL är belägen i ett skogsområde utanför Bälganet. Närmsta 
kända dricksvattenbrunn ligger cirka 170 meter norr om deponin. I rapporten 
från MIFO-fas 1 inventeringen som är gjord för deponin står dock att denna 
brunn knappast ligger inom påverkansområdet för deponin. Konsulterna har i 
handlingsplanen gjort bedömningen att deponins storlek och avstånd till 
recipienter medför att risken för påverkan på dessa är obefintlig.  
 
Naturvårdsverket har uttalat att utgångspunkten vid arbetet med förorenade 
områden är att grundvatten är en naturresurs som i princip alltid är 
skyddsvärd. Allmänheten upplever troligtvis en större trygghet om deponin 
grävs bort jämfört med om den ligger kvar. Bortschaktning av deponin 
säkerställer att inga föroreningar riskerar att spridas från deponin till mark 
och vatten. Å andra sidan krävs sannolikt mer transporter vid bortgrävning 
av deponin, för bortkörning av avfallet och återfyllnad med nya massor. 
Kostnaden för bortgrävning är större jämfört med om deponin täcks. 
Konsulterna har uppskattat att kostnaden för bortgrävning är cirka 
375 000 kronor och övertäckning cirka 30 000 kronor. 
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Miljö- och byggnadsnämnden gör den sammantagna bedömningen 
att nämnden inte har någon erinran mot att åtgärdsalternativet med täckning 
av deponin väljs, i enlighet med konsulternas förslag. 
 
Deponi Ronneby Risatorp Södra (RRS) 
I miljö- och byggnadsnämndens föreläggande om framtagande av 
handlingsplan för de nedlagda kommunala deponierna var deponi Ronneby 
Risatorp Södra (RRS) bland de 23 nedlagda kommunala deponier som skulle 
ingå i handlingsplanen. Med anledning av exploateringsplaner har sedermera 
dåvarande tekniska förvaltningen (Ronneby kommun) gett i uppdrag till 
Tyréns att utföra en MIFO-fas 2 undersökning av deponin. Deponin har 
undersökts och resultatet har sammanställts i en rapport. Miljöteknik har 
med hänvisning till detta först inte inkluderat deponin i handlingsplanen. 
Eftersom det fortsatt är Miljöteknik som har ansvaret för deponin har miljö- 
och byggnadsförvaltningen begärt att RRS ska inkluderas i 
handlingsplanen. 
 
I inkommen komplettering har Miljöteknik inkluderat en redogörelse för 
RRS och föreslagit vidare åtgärder i form av röjning av vegetation, 
upprensning av avfall och täckning av västra området. För östra området har 
föreslagits upprensning av avfall och ev. fördjupad riskbedömning. 
 
I MIFO-fas 2 undersökningen för deponin föreslås av konsulterna 
omklassning av deponin från riskklass 2 till 3. Miljö- och byggnadsnämnden 
bedömer att en fördjupad riskbedömning av deponin behöver göras med 
kompletterande jordprovtagning i ytterligare punkter. Aktuellt objekt utgörs 
av tre delområden (A, B, C), med en uppskattad total yta om cirka 6,7 
hektar. Inom ramen för MIFO-fas 2 undersökningen har 8 jordprover uttagna 
i 7 provpunkter analyserats på laboratorium. De prover som är tagna är 
således relativt få i förhållande till objektets storlek. 
 
Övriga frågor 
Miljöteknik ska samråda med miljö- och byggnadsförvaltningen inför vidare 
MIFO-fas 2 undersökningar och åtgärder på deponierna. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen har därigenom möjlighet att t.ex. lämna synpunkter 
på provtagningsplaner för vidare undersökningar innan provtagning 
genomförs. Bedömning kan även göras av om en åtgärd som planeras 
medför att en anmälan om avhjälpandeåtgärd ska inkomma till förvaltningen 
(anmälan enligt 28 § i förordning om miljöfarligt verksamhet och hälsoskydd 
(SFS 1998:899)). 
 
För sju av de nedlagda kommunala deponierna föreslås inga ytterligare 
åtgärder i handlingsplanen. För fyra av dessa deponier saknades först en 
motivering av förslaget men med inkommen komplettering bedömer miljö- 
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och byggnadsnämnden att motiveringen är tillräcklig. I inkommen 
komplettering framhåller konsulterna att även om inga vidare åtgärder 
bedöms behövas i nuläget kan det behövas i framtiden om täckningen t.ex. 
behöver förbättras på en deponi. Deponierna utgör fortsatt miljöfarliga 
verksamheter och verksamhetsutövarens ansvar fortgår således, vad gäller 
egenkontroll på deponierna. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning är gjord utifrån nu kända 
förhållanden och rådande markanvändning. Om det i framtiden framkommer 
ny eller ändrad information om risken för skada på människors hälsa eller 
miljön genom spridning eller exponering kan myndighetens bedömning och 
beslut komma att omprövas.      

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om förslaget till handlingsplan och 
tillhörande komplettering, i de delar som berör de nedlagda deponierna för 
vilka miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet. Beslutet fattas med 
stöd av miljöbalkens (SFS 1998:808) 2 kapitel 3 § och 26 kapitel, 9 och 21 
§§. 
 
Handlingsplanen – Föreslagna omklassningar, åtgärder och 
vidare undersökningar 

1. Deponi Listerby Björketorp Södra (LBS) och Eringsboda 
Gäddegölsvägen (ERB) ligger inom vattenskyddsområden för 
kommunala vattentäkter. I handlingsplanen har omklassning 
föreslagits för ERB, från riskklass 2 till 3. I inkommen komplettering 
av handlingsplanen har Miljöteknik sedan föreslagit kompletterande 
provtagning av grundvattnet vid deponierna. Fyra grundvattenrör ska 
installeras vid respektive deponi och provtagning görs vid två 
tillfällen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till föreslagen åtgärd 
med grundvattenprovtagning. Efter den kompletterande 
provtagningen och utvärdering av resultatet kan bedömning göras av 
föreslagen omklassning av deponi ERB. 
 

2. I handlingsplanen har omklassning föreslagits av deponi Bräkne-
Hoby Sågverkets tipp (BHX), från riskklass 2 till 3. I inkommen 
komplettering har Miljöteknik sedan föreslagit kompletterande 
provtagning i en privat dricksvattenbrunn som ligger i närheten av 
deponin. Förslaget innebär provtagning i brunnen vid sex tillfällen 
under ett år. 
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Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till föreslagen åtgärd. 
Efter den kompletterande provtagningen och utvärdering av resultatet 
kan bedömning göras av föreslagen omklassning av deponi BHX. 
 

3. För deponi Belganet (BEL) har två möjliga åtgärdsalternativ 
föreslagits i handlingsplanen, bortschaktning av deponin alternativt 
täckning av deponin efter upprensning av ytligt avfall. Konsulterna 
föreslår att deponin täcks. 

    
(Två förslag till beslut enligt nedan, ett av alternativen väljs av 
nämnden.) 

 
Förslag 1 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att deponin ska schaktas bort 
och att platsen sedan ska återfyllas med lämpliga massor. 

 
Förslag 2 
Miljö- och byggnadsnämnden har ingen erinran mot att 
åtgärdsalternativet med täckning av deponin väljs, i enlighet med 
konsulternas förslag. 
 

4. I handlingsplanen står att det på deponi Listerby Björketorp Södra 
(LBS) finns sättningar/gropar på vissa ställen i fyllnadsmassorna som 
kan innebära en risk för människor som trillar ner. Konsulterna 
föreslår att sättningarna lämnas kvar. Konsulterna skriver dock att det 
är önskvärt att Miljöteknik bildar sig en uppfattning om sättningarna 
och om de ska finnas kvar eller läggas igen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till att Miljöteknik 
genom ett platsbesök gör en bedömning av sättningarna/groparna och 
eventuell risk kopplad till dessa, beroende på bland annat groparnas 
djup och tillgängligheten på platsen. Bedömning av om några vidare 
åtgärder behöver vidtas med anledning av sättningarna ska sedan 
göras i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 

5. Deponi Ronneby Risatorp Södra (RRS) var först inte inkluderad i 
föreslagen handlingsplan. I inkommen komplettering inkluderades 
sedan en redogörelse för deponi RRS, med förslag till vidare 
åtgärder, bland annat eventuell fördjupad riskbedömning av östra 
området och förbättrad täckning i västra området. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att en fördjupad 
riskbedömning av deponin ska genomföras, efter samråd med 
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miljö- och byggnadsförvaltningen. Den fördjupade riskbedömningen 
ska göras innan andra åtgärder vidtas som till exempel täckning av 
deponin. Riskbedömningen ska omfatta både västra och östra 
delområdena av deponin. Den MIFO-fas 2 undersökning som är 
gjord på deponin behöver bland annat kompletteras med provtagning 
i ytterligare provpunkter. 

 
Tidsplan och verkställande av handlingsplanen 
Miljöteknik har föreslagit en tidsplan för när vidare åtgärder och 
undersökningar planeras utföras på deponierna. Planen sträcker sig fram till 
och med år 2029. Miljöteknik har som riktmärke att arbetet med deponierna 
ska vara färdigt inom 10 år. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att den tid som angivits är rimlig. 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att deponi Ronneby Risatorp Södra 
(RRS) även ska inkluderas i den föreslagna tidsplanen. Utöver den 
kompletteringen har miljö- och byggnadsnämnden ingen erinran mot den 
tidsplan som har föreslagits. 
 
Vad gäller Miljötekniks verkställande av handlingsplanen, genom de 
åtgärder och vidare undersökningar som nu ska vidtas, lämnar miljö- och 
byggnadsnämnden här följande synpunkter. Miljöteknik ska samråda med 
miljö- och byggnadsförvaltningen: 

a) Inför varje MIFO-fas 2 undersökning. 
b) Inför placeringen av grundvattenrören på deponi Listerby Björketorp 

Södra (LBS) och deponi Eringsboda Gäddegölsvägen (ERB). 
c) Inför vidtagandet av åtgärder på deponierna som exempelvis 

omhändertagande av avfall (inkluderat skräpplockning på 
deponierna), schaktning, täckning med massor eller liknande 
åtgärder.  

Avgift 
Avgiften grundas på 22,5 timmars handläggningstid à 865 kr/tim. 
Avgiften tas ut i enlighet med Ronneby kommuns taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan är fastställd av 
kommunfullmäktige § 193/2012 och senast indexreglerad att gälla fr.o.m. 
2019-01-17. Faktura på den beslutade avgiften sänds separat.     
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S), Lena Rosén (V), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Dmitri 
Adellberg (S), Magnus Persson (M), tjänstgörande ersättare Leif Hansson 
(M) samt ersättare Willy Persson (KD). 

 

Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 
alternativ nr. 2 avseende punkt 3, deponi Belganet (BEL). 

Ledamöterna Magnus Persson (M), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Dmitri 
Adellberg (S) samt tjänstgörande ersättare Leif Hansson (M) tillstyrker 
yrkandet.        

 

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.      

 

 
Underlag 

1. Beslut med föreläggande om handlingsplan, miljö- och  
byggnadsnämnden § 113, 2018-05-23. 

2. Förslag till handlingsplan, 2019-06-03. (Handlingsplan och 
tillhörande bilagor: Rekommendation för omvärdering av riskklass, 
Åtgärdsförslag samt underlag för prioritering inför MIFO fas 2, 
Deponier som omfattas.) 

3. Begäran om komplettering, 2019-09-24. 
4. Komplettering av handlingsplanen samt reviderad tidsplan, 2019-10-

25. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godta förslaget till handlingsplan 
och tillhörande komplettering, i de delar som berör de nedlagda deponierna 
för vilka miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet. Beslutet fattas 
med stöd av miljöbalkens (SFS 1998:808) 2 kapitel 3 § och 26 kapitel, 9 och 
21 §§. 
 
Handlingsplanen – Föreslagna omklassningar, åtgärder och 
vidare undersökningar 

1. Deponi Listerby Björketorp Södra (LBS) och Eringsboda 
Gäddegölsvägen (ERB) ligger inom vattenskyddsområden för 
kommunala vattentäkter. I handlingsplanen har omklassning 
föreslagits för ERB, från riskklass 2 till 3. I inkommen komplettering 
av handlingsplanen har Miljöteknik sedan föreslagit kompletterande 
provtagning av grundvattnet vid deponierna. Fyra grundvattenrör ska 
installeras vid respektive deponi och provtagning görs vid två 
tillfällen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till föreslagen åtgärd 
med grundvattenprovtagning. Efter den kompletterande 
provtagningen och utvärdering av resultatet kan bedömning göras av 
föreslagen omklassning av deponi ERB. 
 

2. I handlingsplanen har omklassning föreslagits av deponi Bräkne-
Hoby Sågverkets tipp (BHX), från riskklass 2 till 3. I inkommen 
komplettering har Miljöteknik sedan föreslagit kompletterande 
provtagning i en privat dricksvattenbrunn som ligger i närheten av 
deponin. Förslaget innebär provtagning i brunnen vid sex tillfällen 
under ett år. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till föreslagen åtgärd. 
Efter den kompletterande provtagningen och utvärdering av resultatet 
kan bedömning göras av föreslagen omklassning av deponi BHX. 
 

3. För deponi Belganet (BEL) har två möjliga åtgärdsalternativ 
föreslagits i handlingsplanen, bortschaktning av deponin alternativt 
täckning av deponin efter upprensning av ytligt avfall. Konsulterna 
föreslår att deponin täcks. 

    
Miljö- och byggnadsnämnden har ingen erinran mot att 
åtgärdsalternativet med täckning av deponin väljs, i enlighet med 
konsulternas förslag. 
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4. I handlingsplanen står att det på deponi Listerby Björketorp Södra 
(LBS) finns sättningar/gropar på vissa ställen i fyllnadsmassorna som 
kan innebära en risk för människor som trillar ner. Konsulterna 
föreslår att sättningarna lämnas kvar. Konsulterna skriver dock att det 
är önskvärt att Miljöteknik bildar sig en uppfattning om sättningarna 
och om de ska finnas kvar eller läggas igen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till att Miljöteknik 
genom ett platsbesök gör en bedömning av sättningarna/groparna och 
eventuell risk kopplad till dessa, beroende på bland annat groparnas 
djup och tillgängligheten på platsen. Bedömning av om några vidare 
åtgärder behöver vidtas med anledning av sättningarna ska sedan 
göras i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 

5. Deponi Ronneby Risatorp Södra (RRS) var först inte inkluderad i 
föreslagen handlingsplan. I inkommen komplettering inkluderades 
sedan en redogörelse för deponi RRS, med förslag till vidare 
åtgärder, bland annat eventuell fördjupad riskbedömning av östra 
området och förbättrad täckning i västra området. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att en fördjupad 
riskbedömning av deponin ska genomföras, efter samråd med 
miljö- och byggnadsförvaltningen. Den fördjupade riskbedömningen 
ska göras innan andra åtgärder vidtas som till exempel täckning av 
deponin. Riskbedömningen ska omfatta både västra och östra 
delområdena av deponin. Den MIFO-fas 2 undersökning som är 
gjord på deponin behöver bland annat kompletteras med provtagning 
i ytterligare provpunkter. 

 
Tidsplan och verkställande av handlingsplanen 
Miljöteknik har föreslagit en tidsplan för när vidare åtgärder och 
undersökningar planeras utföras på deponierna. Planen sträcker sig fram till 
och med år 2029. Miljöteknik har som riktmärke att arbetet med deponierna 
ska vara färdigt inom 10 år. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att den tid som angivits är rimlig. 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att deponi Ronneby Risatorp Södra 
(RRS) även ska inkluderas i den föreslagna tidsplanen. Utöver den 
kompletteringen har miljö- och byggnadsnämnden ingen erinran mot den 
tidsplan som har föreslagits. 
 
Vad gäller Miljötekniks verkställande av handlingsplanen, genom de 
åtgärder och vidare undersökningar som nu ska vidtas, lämnar miljö- och 
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byggnadsnämnden här följande synpunkter. Miljöteknik ska samråda med 
miljö- och byggnadsförvaltningen: 

a) Inför varje MIFO-fas 2 undersökning. 
b) Inför placeringen av grundvattenrören på deponi Listerby Björketorp 

Södra (LBS) och deponi Eringsboda Gäddegölsvägen (ERB). 
c) Inför vidtagandet av åtgärder på deponierna som exempelvis 

omhändertagande av avfall (inkluderat skräpplockning på 
deponierna), schaktning, täckning med massor eller liknande 
åtgärder. 

 
Avgift 
Avgiften grundas på 22,5 timmars handläggningstid à 865 kr/tim. 
Avgiften tas ut i enlighet med Ronneby kommuns taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan är fastställd av 
kommunfullmäktige § 193/2012 och senast indexreglerad att gälla fr.o.m. 
2019-01-17. 
Faktura på den beslutade avgiften sänds separat. 
___________________ 
 
Upplysningar 
Bedömning av de deponier för vilka länsstyrelsen är tillsynsmyndighet görs 
av länsstyrelsen i ett separat ärende.  
 
Om schaktmassor ska användas för täckning av en deponi och massornas 
innehåll medför att föroreningsrisken är ringa ska anmälan göras om 
återvinning av avfall för anläggningsändamål. I 
miljöprövningsförordningens 29 kap. 35 § står att anmälningsplikt C gäller 
för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken 
inte endast är ringa (SFS 2013:251). Anmälan ska göras senast 6 veckor 
innan anläggningen påbörjas. 
 
I förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i 
28 § framgår att det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten 
vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- 
eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt 10 
kap. miljöbalken, om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller 
exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa. 
Anmälan ska göras senast 6 veckor innan avhjälpandeåtgärden påbörjas. 
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Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Blekinge län. 

Överklagandet ska dock skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun 
372 80 Ronneby 

Överklagandet ska ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och 
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av 
beslutet. 

Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden/beslutsfattaren inte själv 
ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt, överlämnar miljö- och 
byggnadsnämnden överklagandet och handlingarna i ärendet till 
Länsstyrelsen i Blekinge län. 

I skrivelsen ska Ni ange: 
 Vilket beslut ni överklagar genom att ange diarienummer, 

paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller. 
 Hur Ni anser att beslutet ska ändras och varför. 
 Ert namn, adress och telefonnummer. 

 
 
 
 
Exp: 
 
Ronneby Miljö- och Teknik AB (Ronneby Miljö och Teknik AB, 372 80, 
Ronneby) med besvärshänvisning och delgivningskvitto 
 
Akten  
 
Expeditionen (avgiften)  
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§ 12 Dnr 2020-000002 408 

Kvarnamåla X - Föreläggande om skyddsavstånd till 
dricksvattenbrunn, Ecos 2014-000637.811 

Miljöinspektör Kristina Brovall föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Beskrivning av ärendet 
Ett stort antal klagomål har från 2013 och framåt inkommit från X, boende 
på fastigheten Kvarnamåla X, angående hästhållning på fastigheten 
Kvarnamåla X där klaganden har sin dricksvattenbrunn. Klaganden har 
framfört att hästarna som betat i hagen riskerar att förorena 
dricksvattenbrunnen. 
 
Beteshagen ägs för närvarande av X, men är på gång att säljas till X och X 
som också äger de tre hästar (2 ponnyer och 1 stor häst) som tidvis betar i 
hagen. Hagen är gräsbeväxt och används för betesvärdet, inte som rast- eller 
vinterhage. Ett staket som avhåller hästarna från att vistas närmare brunnen 
än 12 meter har varit uppsatt sedan våren 2016. 
 
Ett antal vattenprover på brunnsvattnet har utförts under 2016 samt 
2018. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen tog, efter beslut från länsstyrelsen, ett 
prov i brunnen 2016-07-07 efter överenskommelse med markägaren. 
Resultatet av vattenprovet visade på otjänligt vatten på grund av e-coli (21 st 
/100 ml). Vid provtagningstillfället var vattennivån i brunnen mycket låg och 
kontaminering av provtagningsflaskan kunde därför inte uteslutas. Ett 
referensprov avsågs att tas den 14 juli 2016 men detta var ej genomförbart då 
brunnslocket var låst och fastighetsägaren inte var hemma. Ett nytt prov togs 
av X (boende på fastigheten Kvarnamåla (X) 2016-07-21. Analysen visade 
att vattnet var tjänligt med anmärkning pga hög förekomst av koliforma 
bakterier, inga e-coli påvisades. Vid dessa provtagningar hade inga hästar 
hållits på bete i hagen sedan sensommaren 2015. 
 
Enligt uppgift från klaganden släpptes tre hästar på bete i hagen den 18 
augusti 2016 och klaganden lämnade in ett vattenprov den 26 augusti 2016. 
Enligt analysprotokollet uppmättes halter av både koliforma bakterier och e-
coli överstigande den övre mätgränsen på 2420 st/100 ml. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen tog efter överenskommelse med X ett nytt prov på 
vattnet två veckor senare, 2016-09-08. Provet togs vid bostaden i utvändig 
tappkran. Hästarna gick kvar på betet vid provtagningen. Analysresultatet 
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visade på tjänligt med anmärkning för koliforma bakterier. E-coli påvisades 
inte. 
 
Ytterligare ett vattenprov togs efter återkommande klagomål i maj 2018 av 
miljö- och byggnadsförvaltningen och inte heller detta visade på förekomst 
av e-coli. I de prover sam tagits av miljö- och byggnadsförvaltningen har 
även förekomst av nitratkväve analyserats. Detta låg på 2,2 mg/l i september 
2016 och 0,95 mg/l i maj 2018. I samtliga analyserade vattenprover 
förekommer långsamväxande bakterier i höga halter samt koliforma 
bakterier. 
 
I beteshagen ligger även klagandens enskilda avlopp som består av en 
stenkista anlagd runt 1980. Stenkistan är belägen uppströms 
dricksvattenbrunnen. 
 
Brunnen är i nuläget avstängslad från övriga beteshagen med ett 
skyddsavstånd på 12 meter och har varit så i ett antal år. Staketet har vid 
något tillfälle rivits ner, oklart av vem. Hästarna betar just nu, enligt uppgift 
från X, inte på Kvarnamåla X men har gjort så under några perioder hösten 
2019.      

Bedömning 
De senaste vattenproverna som tagits under 2016 och 2018 och där 
provtagningen utfördes av miljöinspektör visar inte på någon förekomst av e-
coli. E-coli är tarmbakterier som förekommer hos både djur och människor 
och förekomst av sådana i dricksvattenbrunn tyder i så fall på inläckage av 
gödsel eller avloppsvatten. Vid provtagning av dricksvatten är ett korrekt 
provtagningsförfarande av största vikt för att få provsvar som 
överensstämmer med verkligheten. Det vattenprov som togs av klaganden 
själv i augusti 2016, som visade halter av e-coli och koliforma bakterier 
överstigande mätbara halten på 2420 st/100 ml, bedöms inte som tillförlitligt 
mot bakgrund av att inga e-coli hittades i analys av brunnsvattnet två veckor 
senare. 
 
Halterna av nitratkväve i de två senaste proverna ligger inom normalspannet 
för grundvatten i ogödslad gräsmark och tyder inte på någon påverkan av 
hästgödsel. 
 
Samtliga prover visar på kraftigt förhöjda halter av odlingsbara 
mikroorganismer och koliforma bakterier, vilket tyder på att ytvatten rinner 
in i brunnen, troligtvis genom otätt lock eller otäta brunnsringar. Detta 
indikerar att brunnen behöver underhållas för att förhindra inrinning av regn- 
och ytvatten, särskilt mot bakgrund av att brunnen ligger i en lågpunkt. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(128) 
2020-01-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bakteriehalterna i de senast tagna proven ger dock inte anledning att 
misstänka förorening från hästarna. 
 
Det skyddsavstånd som idag finns på 12 meter bedöms därför som 
tillräckligt. Marken är gräsbevuxen och betestrycket med tre hästar på 0,7 ha 
som endast betas tidvis bedöms som lågt. Någon övrig gödsling av marken 
förekommer inte enligt uppgift från verksamhetsutövaren. Ett utökande av 
skyddsavståndet eller förbud mot djurhållning på åkern i sin helhet bedöms 
som ett större ingrepp än vad som kan motiveras av de allmänna 
hänsynsreglerna samt tillsynsmyndighetens möjlighet att förelägga om 
åtgärder. Att skyddsavståndet bibehålls ses dock som angeläget för att inte 
riskera framtida kontaminering av brunnen. 
 
Det saknas generella riktlinjer för hur stort skyddsavstånd som skall hållas 
mellan betande djur och dricksvattenbrunnar. Ronneby kommun har heller 
inte antagit några egna lokala hälsoskyddsföreskrifter eller riktlinjer i frågan. 
Som jämförelse kan ges att skydd vid spridning av växtskyddsmedel enligt 
Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2015:2 skall vara minst 12 meter. 
 
Den viktigaste parametern för att förhindra att brunnen förorenas av ytvatten 
och gödselämnen är en så tät konstruktion som möjligt ner till den nivå där 
grundvattnet kan tillåtas rinna in i brunnen. Då stängs ytvatten och ytligt 
grundvatten med högre risk för föroreningar ute. Ansvar för dessa åtgärder 
ligger på den som äger brunnen.      

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att förelägga X och X att i 
egenskap av verksamhetsutövare och framtida fastighetsägare till 
Kvarnamåla X tillse att staket eller motsvarande avstängsling finns och 
underhålls så att hästar eller andra betesdjur inte vistas närmare 
dricksvattenbrunnen än 12 meter. 
 
Nämnden beslutar att ingen avgift skall utgå för handläggning av ärendet 
gällande dricksvatten på Kvarnamåla X då ingen annan åtgärd fastställs än 
den som redan är vidtagen och de inkomna klagomålen därmed anses som 
obefogade. 
 
Beslutet fattas med stöd av miljöbalkens allmänna hänsynsregler 2 kap 3 och 
7 §§ samt 26 kap 9 § om föreläggande och förbud. Beslut om att ingen avgift 
tas ut fattas i enlighet med Ronneby kommuns taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige § 
193/2012. 
 
 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(128) 
2020-01-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Lagrum 
2 kap 3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd skall 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 miljön. I samma syfte skall 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 2 kap 7 § Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller 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. 
(…) 
26 kap 9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. 
 
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får 
inte tillgripas. (…)      

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S), Pär Dover (S), Lena Rosén (V), Bengt Sven Åke Johansson 
(SD) samt tjänstgörande ersättare Leif Hansson (M). 

Yrkanden 
Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Ordförande Hillevi Andersson (C) tillstyrker yrkandet.      

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.   
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga X och X, att i egenskap 
av verksamhetsutövare och framtida fastighetsägare till Kvarnamåla X, tillse 
att staket eller motsvarande avstängsling finns och underhålls så att hästar 
eller andra betesdjur inte vistas närmare dricksvattenbrunnen än 12 meter. 
 
Nämnden beslutar att ingen avgift skall utgå för handläggning av ärendet 
gällande dricksvatten på Kvarnamåla X då ingen annan åtgärd fastställs än 
den som redan är vidtagen och de inkomna klagomålen därmed anses som 
obefogade. 
 
Beslutet fattas med stöd av miljöbalkens allmänna hänsynsregler 2 kap 3 och 
7 §§ samt 26 kap 9 § om föreläggande och förbud. Beslut om att ingen avgift 
tas ut fattas i enlighet med Ronneby kommuns taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige § 
193/2012. 
 
Lagrum 
2 kap 3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd skall 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 miljön. I samma syfte skall 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 2 kap 7 § Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller 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. 
(…) 
26 kap 9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. 
 
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får 
inte tillgripas. (…) 
________________ 
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Exp: 
 
X och X 
(Skickas med delgivningskvitto, besvärshänvisning bifogas ) 
 
X 
(Skickas med delgivningskvitto, besvärshänvisning bifogas ) 

Akten  

 

Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Blekinge län. 

Överklagandet ska dock skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun 
372 80 Ronneby 

Överklagandet ska ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och 
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av 
beslutet. 

Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden/beslutsfattaren inte själv 
ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt, överlämnar miljö- och 
byggnadsnämnden överklagandet och handlingarna i ärendet till 
Länsstyrelsen i Blekinge län. 

I skrivelsen ska Ni ange: 
 Vilket beslut ni överklagar genom att ange diarienummer, 

paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller. 
 Hur Ni anser att beslutet ska ändras och varför. 
 Ert namn, adress och telefonnummer. 
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§ 13 Dnr 2019-000236 233 

Anglemåla 1:3 - Uppförande av tälthall för 
mellanlagring av matavfall, Bygg-R 2019/466 

Sammanfattning  
Sökande: Ronneby Miljö och Teknik AB (Miljöteknik). 
Orsak till MBN: Nybyggnad över 100 m² utanför detaljplan. 
Ansökan avser: Nybyggnad/uppförande av tälthall på 864 m², för 
mellanlagring och omlastning av matavfall.  
 
Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. 2014-12-09 beviljades marklov för anläggande av ny asfaltsplan 
inom samma del av fastigheten. 

Delar av fastigheten ligger inom strandskyddat område. Strandskyddsdispens 
har sökts för åtgärden 2019-11-01, diarienummer 2019/553. 2019-12-02 
beviljades strandskyddsdispens. 2019-12-05 godkände länsstyrelsen miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. 

Fastigheten ligger delvis inom område för regionalt 
kulturminnesvårdsprogram och det finns hotade arter registrerade på 
fastigheten. Sökande har lämnat in en e-postväxling mellan dem och 
Länsstyrelsen i Blekinge. Länsstyrelsen skriver bland annat: 

”Det finns en hotad art i området men er planerade tälthall påverkar inte 
artens livsmiljö och bevarandestatus så länge tälthallen uppförs på den 
redan asfalterade ytan. Gräs och brynmiljöer i området får inte påverkas. 
Det behövs då ingen dispens från fridlysningsbestämmelserna i 
artskyddsförordningen.”  

I övrigt se underlag. 

Underrättelse 
Sakägare: Berörda sakägare (rågrannar) har getts möjlighet att yttra sig 
enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen med en svarstid till 2019-12-02. Tre 
svar med erinran har kommit in. 

Fastighetsägare till fastighet Leråkra X skriver följande:  

”Jag tror att det finns risk för att detta kommer att medföra lukt, råttor, 
flugor.” 

 

Fastighetsägarna till fastigheten Anglemåla X skriver att de anser att 
placeringen är olämplig och att renhållningen runt tippen behöver göras 
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bättre innan det ska byggas mer. Fastighetsägarna undrar varför hallen inte 
kan resas på den befintliga ytan där avfallet lagras idag. Den skulle då hamna 
längre ifrån husen än med den nya placeringen. Det finns oro för lukt och att 
mer sopor ska blåsa runt samt att det blir problem med fler råttor.  
    

Fastighetsägarna undrar också över ytan som tidigare iordningställts på 
fastigheten. De trodde tanken var att den skulle användas till att ta om hand 
förorenade jordmassor. Idag används den till att stå och flisa rivningsvirke. 
Fastighetsägarna undrar om detta stämmer med sökt tillstånd. De har gjort 
försök till att ta kontakt med Miljöteknik för att se om det finns möjlighet att 
plantera en bullerdämpande skog mellan denna och deras fastighet. Detta för 
att dämpa buller samt undvika sopor som blåser runt. I övrigt se underlag.  

Remissinstanser (se underlag): 
Ärendet har remitterats till Miljöteknik, Räddningstjänsten Östra Blekinge, 
Mark- och exploateringsenheten samt Miljö- och hälsoskyddsenheten på 
Ronneby Kommun. 

Miljöteknik skriver bland annat att kabelvisning erfordras före byggstart, i 
övrigt se underlag. 

Räddningstjänsten skriver att bygglov tillstyrks ur brandskyddssynpunkt. 

Mark- och exploateringsenheten skriver att markavtal saknas på platsen men 
att avtal kommer att upprättas. Mark- och exploateringsenheten skriver också 
att Miljöteknik behöver säkerställa att matavfallet inte drar till sig skadedjur. 
Uppfylls detta tillstyrks bygglov för uppförande av tälthall för mellanlagring 
av matavfall. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten har inga synpunkter på den föreslagna 
åtgärden. Miljö- och hälsoskyddsenheten skriver att avfall redan idag 
hanteras på platsen och omlastning sker från lastbil till container. Dagens 
hantering sker oskyddat utomhus och den sökta åtgärden medför en 
förbättring då all hantering istället kommer att ske skyddat under tak.  

Bedömning 
Enligt 9 kap. 31 § PBL (plan- och bygglagen) ska bygglov ges för en åtgärd 
utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 
1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 
6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 
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Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att bygglov ska ges för uppförande 
av tälthall för matavfall. Planläggning bedöms inte vara en förutsättning för 
att uppföra tälthallen på platsen och marken är redan ianspråktagen sedan 
tidigare. Sökt åtgärd bedöms inte påverka det regionala 
kulturminnesvårdsprogrammet negativt. 

Vad gäller eventuella problem med skadedjur skriver Mark- och 
exploateringsenheten i sitt yttrande att det är en förutsättning att säkerställa 
att matavfallet inte drar till sig skadedjur, för att låta Miljöteknik ingå 
markavtal med Ronneby Kommun.  

De fastighetsägare som lämnat erinran ligger mer än 500 meter från den 
planerade tälthallen och detta bedöms vara ett tillräckligt långt avstånd till 
den planerade tälthallen. Risk för problem med lukt och sopor som blåser 
runt i och med att hantering av matavfallet bedöms vara lågt, då hanteringen 
kommer ske inomhus i en tälthall. Övriga frågor som tagits upp i yttrandet 
från fastighetsägarna till Anglemåla X bedöms inte vara relevanta i denna 
bygglovsansökan utan bör i stället tas upp med Miljöteknik och/eller tas upp 
som tillsynsärenden hos miljö- och byggnadsförvaltningen.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppförande av tälthall för 
matavfall (864 m²) enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. 

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) 
tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 41 a § PBL). 
Gäller även om startbesked har lämnats för åtgärden. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: 
X. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked 
enligt 10 kap. 23 § PBL. 

Avgiften för bygglovet är 29 426 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82. (Tabell 2, 5 och 10.)  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.  
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Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.     

Underlag 
Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan inkommen 2019-09-17. 
Anmälan om kontrollansvarig 2019-11-05 
Brandskyddsbeskrivning inkommen 2019-11-08. 
Översiktskartor inkomna 2019-09-17 och 2019-11-01. 
Situationsplaner inkomna 2019-09-17 och 2019-11-01. 
Plan-, fasad och sektionsritning inkommen 2019-09-17. 
Miljötekniks yttrande inkommen 2019-11-18. 
Räddningstjänstens yttrande inkommen 2019-11-18. 
Miljö- och hälsoskyddsenhetens yttrande inkommen 2019-12-04. 
E-postväxling med Länsstyrelsen inkommen 2019-11-01. 
Mark- och exploateringsenhetens yttrande inkommen 2019-11-28 
Yttrande med erinran från sakägare inkommen 2019-12-02. 
Yttrande med erinran från sakägare inkommen 2019-11-26. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för uppförande av 
tälthall för matavfall (864 m²) enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL. 

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) 
tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 41 a § PBL). 
Gäller även om startbesked har lämnats för åtgärden. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: 
X. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked 
enligt 10 kap. 23 § PBL. 

Avgiften för bygglovet är 29 426 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82. (Tabell 2, 5 och 10.)  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

________________ 
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Upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vid samråd kan följande handlingar 
behöva 
redovisas för att få ett startbesked: 

 Förslag till kontrollplan. 
 Teknisk beskrivning/konstruktionsritning. 

 
Kontakta handläggaren på telefon för att boka tid för tekniskt samråd. 
- Micael Sandberg, telefon 0457-61 82 43. 
- Marcus Sabel, telefon 0457-61 82 20. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att 
gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. 
 
Ett bygglov 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. 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett skriftligt slutbesked, om nämnden inte 
beslutar annat. 
 

Exp: 

Expedieras med delgivningskvitto + besvärshänvisning till: 
Ronneby Miljö och Teknik AB, Att. Annelie Carlsson, Fridhemsvägen 17, 
372 38 Ronneby 
Mark- och exploateringsenheten, Ronneby Kommun 
X 
X 
X 
 
För kännedom till: 
X 
Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona 
Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 371 22 Karlskrona 
Expeditionen (avgiften) 
Akten 
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Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Blekinge län. 

Överklagandet ska dock skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun 
372 80 Ronneby 

Överklagandet ska ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och 
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av 
beslutet. 

Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden/beslutsfattaren inte själv 
ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt, överlämnar miljö- och 
byggnadsnämnden överklagandet och handlingarna i ärendet till 
Länsstyrelsen i Blekinge län. 

I skrivelsen ska Ni ange: 
 Vilket beslut ni överklagar genom att ange diarienummer, 

paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller. 
 Hur Ni anser att beslutet ska ändras och varför. 
 Ert namn, adress och telefonnummer. 
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§ 14 Dnr 2019-000249 230 

Kuggeboda X - Nybyggnad av carport/garage med 
förråd, Bygg-R 2019/396 

Förvaltningschef Anette Andersson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  
Sökande: X. 
Fastighetens adress: X. 
Orsak till MBN: Flera grannar har lämnat svar med erinran. 
Ansökan avser: Nybyggnad av carport/garage med förråd – 72 m².  

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område, men inom sammanhållen 
bebyggelse. 

Förhandsbesked för nybyggnad av garage/carport med förråd på fastigheten 
Kuggeboda X, nuvarande Kuggeboda X, beviljades 2018-06-20. 
(Diarienummer 2018/66.) Ansökan om bygglov bedöms följa 
förhandsbeskedet. 

Underrättelse 
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Fem fastighetsägare har 
lämnat yttranden med erinran.  

X, Kuggeboda X och X, skriver: 
”1 Min fastighet Kuggeboda X och min tomt Kuggeboda X  finns inte med på 
underlaget ni skickat. Svårt att uttala sig då tänkta tomtgränser inte syns. 
Min fastighet gränsar till X. 

2 Om marken X ska säljas vill jag enligt offentlighetsprincipen ha möjlighet 
att köpa del av denna då den gränsar till min fastighet.”  

X, Kuggeboda X, skriver: 
”Erinran/med följande motivering: 
Vi har erinran mot att utritad byggnad och ev uppköp av mark?: 

 Om den kommer att innebära en förändring för betesdjurens gång 
ner till sina betesmarker. 

 Om den kommer att innebära att befintlig vänd zon/mark berörs, då 
vänd zonen idag används flitigt av VVS, Renhållningsverk-
avfallshantering, besökanden m.m.” 

 

 
 
 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(128) 
2020-01-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

X och X, Kuggeboda X, skriver: 
”De åsikter vi framförde vid X tidigare bygglovsansökan gäller fortfarande. 
Därutöver har vi inget att erinra.”  

Tidigare bygglovsansökan antas betyda tidigare ansökan om förhandsbesked, 
erinran handlade främst om placering och avstyckningen av fastigheten. De 
skrev också:  
”I princip har vi inget emot byggnaden under förutsättning att den enbart 
ska används till privat bruk och att den smälter in på ett bra sätt i 
omgivningen.” 

Fastighetsägare till Kuggeboda 4:47, Mark- och exploateringsenheten på 
Ronneby Kommun, har getts tillfälle att yttra sig. De skriver bland annat att 
det finns nyttjanderättsavtal för befintlig byggnad och att det pågår ett 
markköpsärende. Mark- och exploateringsenheten har inget att erinra mot 
nybyggnad av carport/garage enligt ansökan.  

Remissinstanser (se underlag): 
Ärendet har remitterats till Ronneby Miljö och Teknik AB (Miljöteknik). 
Miljöteknik skriver bland annat att kabelvisning erfordras före rivning och 
byggnation.  

Bedömning 
Enligt 9 kap. 31 § PBL (plan- och bygglagen) ska bygglov ges för en åtgärd 
utanför ett område med detaljplan, om åtgärden  
1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 
6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

Enligt 9 kapitlet 18 § PBL är ett förhandsbesked bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.  

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att bygglov ska ges för nybyggnad 
av carport/garage med förråd – 72 m². Bygglovsansökan överensstämmer 
med beviljat förhandsbesked för samma åtgärd beslutad 2018-06-20. 
Planläggning bedöms inte vara en förutsättning för att uppföra 
carporten/garaget med förråd på platsen.  

De yttranden med erinran som har kommit in handlar främst om själva 
placeringen och om fastighetsindelningen. Detta har redan behandlats i 
förhandsbeskedet. Vidare frågor kring fastighetsindelningen får behandlas i 
samband med en eventuell Lantmäteriförrättning.  

Precis av vad som framgår av förhandsbeskedet kommer carporten/garaget 
med förråd vara till privat bruk. Byggnaden bedöms smälta in i befintlig 
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bebyggelse på ett bra sätt. Situationsplanen i ärendet är skalenlig med mått 
utritade och bedöms vara tillräcklig för att förstå var byggnaden kommer att 
placeras.  

Förslag till beslut 
Bygglov ges med stöd av 9 kapitlet 18 och 31 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. 

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) 
tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 41 a § PBL). 
Gäller även om startbesked har lämnats för åtgärden. 

Starbesked lämnas med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL. Med detta 
startbesked godkänner byggnadsnämnden att den sökta åtgärden får 
påbörjas.  

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 
01 Kontrollplanen fastställs. 
02 Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som 

underlag för slutbesked. 
 Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att 

byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. 

Avgiften för bygglovet är 8 082 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82. (Tabell 2 och 10.) 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Lena 
Rosén (V), Pär Dover (S), Ola Robertsson (S) och Bengt Sven Åke 
Johansson (SD). 

Yrkanden 
Ledamot Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget.         

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.     
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Underlag 
Handlingar som ingår i beslutet. 
Ansökan inkommen 2019-09-06. 
Skrivelse inkommen 2019-10-09. 
Kontrollplan inkommen 2019-09-06. 
Situationsplan inkommen 2019-10-09. 
Plan- och fasadritningar inkomna 2019-09-06. 
Sektionsritning inkommen 2019-10-09. 
Beslut om förhandsbesked 2018-06-20. 
Miljötekniks yttrande inkommen 2019-11-04. 
Mark- och exploateringsenhetens yttrande inkommen 2019-11-18. 
Yttrande med erinran från sakägare inkommen 2019-11-12. 
Yttrande med erinran från sakägare inkommen 2019-11-13. 
Yttrande med erinran från sakägare inkommen 2019-11-15. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov ges med stöd av 9 kapitlet 
18 och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) 
tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 41 a § PBL). 
Gäller även om startbesked har lämnats för åtgärden. 

Starbesked lämnas med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL. Med detta 
startbesked godkänner byggnadsnämnden att den sökta åtgärden får 
påbörjas.  

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 
1. Kontrollplanen fastställs. 
2. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som 

underlag för slutbesked. 
 Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att 

byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. 

Avgiften för bygglovet är 8 082 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82. (Tabell 2 och 10.) 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

________________ 
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Upplysningar 
Sökanden upplyses om att kontakta Miljöteknik för kabelvisning innan 
byggstart. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
Under upplysningar i förhandsbeskedet står också följande: 
”Skulle byggnationen innebära en väsentlig ändring av naturmiljön, till 
exempel genom fällning av ädellövskog, ska ni först samråda med 
länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken om åtgärden. 
 
Observera att befintliga stenmurar utanför planlagda områden men inom 
jordbruksmark omfattas av generellt biotopskydd. Om håltagning eller 
liknande behöver ske i befintlig mur ska först Länsstyrelsen i Blekinge Län 
samrådas.” 
 
Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att 
gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. 
 
Ett bygglov 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. 
 
OBS! Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av 
startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om 
nämnden inte beslutar annat. 
 
Exp: 

Expedieras med delgivningskvitto + besvärshänvisning till: 
X 
Mark- och exploateringsenheten, Ronneby Kommun 
X 
X 
X 
X 
X 
 
För kännedom 
Länsstyrelsen i Blekinge, 371 86 Karlskrona 
Expeditionen (avgiften) 
Akten 
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Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Blekinge län. 

Överklagandet ska dock skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun 
372 80 Ronneby 

Överklagandet ska ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och 
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av 
beslutet. 

Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden/beslutsfattaren inte själv 
ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt, överlämnar miljö- och 
byggnadsnämnden överklagandet och handlingarna i ärendet till 
Länsstyrelsen i Blekinge län. 

I skrivelsen ska Ni ange: 
 Vilket beslut ni överklagar genom att ange diarienummer, 

paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller. 
 Hur Ni anser att beslutet ska ändras och varför. 
 Ert namn, adress och telefonnummer. 
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§ 15 Dnr 2020-000003 293 

Svenstorp X (del av) - Förhandsbesked för nybyggnad 
av särskilt boende för äldre (äldreboende), Bygg-R 
2019/635 

Bygglovshandläggare Mathias Pastuhoff föredrar ärendet.  

Sammanfattning  
Berörda fastigheter: Svenstorp X.   
Sökande: X.  
Annan fastighetsägare: Ronneby kommun.    
 
Ansökan avser  
Prövning huruvida användningen äldreboende inryms inom 
markanvändningen B- Bostäder för gällande detaljplan. Vid en eventuell 
bygglovsansökan kommer övriga bestämmelser följas inom plan.  
 
Äldreboendet kommer inrymma 60 lägenheter om 30-32 m² med tillhörande 
gemensamhetsytor och personalytor.  

Lägenheterna kommer fördelas på sex avdelningar med 10 lägenheter per 
avdelning.  

Ansökan om förhandsbesked gäller etablering av äldreboende inom 
detaljområde med beteckning 420 och vann laga kraft 2017-08-19.  

Detaljplanebestämmelser (som berör aktuellt område inom detaljplan):  
B: Bostäder 
e1:  

- Villor - största byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean dock högst 
250 m². Minsta fastighetsstorlek 1000 m². 

- Radhus - största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean dock högst 
250 m². Minsta fastighetsstorlek 350 m². 

- Parhus - största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean dock högst 
250 m². Minsta fastighetsstorlek 400 m². 

- Flerbostadshus - största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean. 
Minsta fastighetsstorlek 1000 m². 

 
p1: Huvudbyggnad och komplementbyggnader ska placeras minst 4 meter 
från fastighetsgräns. Huvudbyggnaden och komplementbyggnader för 
radhus, parhus och kedjehus får sammanbyggas över gemensam 
fastighetsgräns men ska placeras minst 4 meter från övriga fastighetsgränser. 
Garage och carport ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns mot gata. 
Garage och carport för radhus, parhus och kedjehus får sammanbyggas över 
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gemensam fastighetsgräns. Garage och carport som inte sammanbyggs ska 
placeras minst 1 meter från övriga fastighetsgränser. 
 
Prickad mark: Byggnad får inte uppföras.  
 
Placering  
Den exploateringsyta som föreslås motsvarar 8 fastigheter enligt detaljplanen 
och är den yta som också ligger till förslag för markanvisning hos Mark- och 
exploateringsenheten i Ronneby kommun. Total yta uppskattas till 9150 m².  

Underrättelse  
Med hänvisning till bedömningen att sökt åtgärd inte avviker från 
detaljplanens bestämmelser behöver inte några sakägare underrättas. 
Däremot ska beslutet skickas ut som en underrättelse till rågrannar.  

Bedömning 
Ansökan gäller en förfrågan om äldreboende i det avseende som ansökan 
gäller kan inrymmas inom detaljplanebestämmelsen B-Bostäder. Till 
ansökan finns en verksamhetsbeskrivning och även hänvisning till andra fall 
där denna typ av åtgärd har beviljats som godkänd inom denna typ av 
planbestämmelse.  

Verksamhetsbeskrivning 
I verksamhetsbeskrivningen poängterar sökande flertal gånger att syftet med 
äldreboendet är för att kunna leva i en hemlik miljö där vård är en 
komplettering till deras vardag. Det är fortfarande deras egna möbler och de 
är skrivna på adressen som om det vore ett boende i en lägenhet utanför ett 
äldreboende.  

Lagrum och praxis 
Sökande har hänvisat till ett rättsfall från MÖD P 4729 - 14, samt hänvisat 
till en tolkning gjord av Boverket gällande ”boende” (4 kap. 5 § 3, 11 § 2 
och 30 § i PBL). Tolkningen stärker sökandes förslag om att äldreboende i 
det här fallet ska falla inom kategorin boende.  

Förslag till beslut 
Med hänvisning till rättsfallet P 4729 – 14 samt Boverkets tolkning av 
”Boende” enligt 4 kap. 5 § 3, 11 § 2 och 30 § bedömer miljö- och 
byggnadsnämnden i Ronneby kommun att äldreboende är förenligt med  
B – Bostäder så som det är beskrivet enligt ansökan.   

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar därför sökt förhandsbesked att 
upprätta äldreboende inom detaljplan 420 under beteckningen B-Bostäder i 
enlighet med PBL 9 kap. 30 § (plan- och bygglagen 2010:900).  
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Avgift: Föreslår att förhandsbeskedet ska behandlas utifrån timtaxa. Då det 
inte finns i taxan något alternativ för taxa gällande förhandsbesked inom 
detaljplan. Timtaxan uppskattas till 8 timmar, vilket motsvarar 6920 kr 
utifrån 2019 års index.  

Ett förhandsbesked utanför detaljplan kostar enligt 2019 års index. 
4650+grannehörande vilket skulle innebära en kostnad på minst 6510 
kronor.   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S), Magnus Persson (M), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och 
Lena Rosén (V). 

Yrkanden 

Yrkande 1 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Ledamot Magnus Persson (M) och Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
tillstyrker yrkandet.     

Yrkande 2 
Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
enligt följande formulering: 

Miljö- och byggnadsnämnden gör följande bedömning.  

I detaljplanen antagen 2017 beskrivs syftet på följande vis, ”Planens syfte är 
att i enlighet med plan- och bygglagen utreda en flexibel exploatering av 
bostäder av varierande karaktär för att komplettera det befintliga 
bostadsbeståndet. Området ansluter till befintligt villaområde i öster.” Syftet 
med planen är alltså att möjliggöra bostadsbebyggelse, vilket också framgår 
av planbestämmelserna som endast medger B (bostäder) som användning av 
kvartersmarken. Dessutom är detaljplanen antagen 2017 och har en 
genomförandetid på 10 år. 

I Boverkets kunskapsbank står det bland annat följande om 
planbestämmelsen B (bostäder): 
”Med användningen bostäder avses boende med varaktig karaktär. I användningen 
ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av kategoribostäder som till 
exempel studentbostäder och seniorbostäder. Även gruppbostäder, 
träningsbostäder och liknande typer av boenden som innefattar viss omsorg kan 
ingå, om inte vårdinslaget är för stort.” 
 
Vidare under rubriken Bostäder eller vård skriver Boverket: 
”Domstolarna har i praxis gjort bedömningarna bland annat utifrån hur stort 
vårdinslaget är och vilken omgivningspåverkan verksamheten förväntas ha. Ett 
visst vårdinslag, till exempel föräldraliknande omsorg kan dock, enligt praxis, 
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rymmas inom B- Bostäder. Gruppbostäder och träningsbostäder där boendet 
kräver ständig tillsyn av personal kan därför ingå i B- Bostäder.” 
 
I det här ärendet gäller det en ansökan om förhandsbesked för ett särskilt 
boende med 60 lägenheter. I socialtjänstlagen 5 kap. 5 § står det att 
”kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad 
för äldre människor som behöver särskilt stöd.” Det handlar alltså om en 
verksamhet med ett stort vårdinslag som dessutom skulle vara omfattande 
med 60 lägenheter. Detta skulle innebära en kraftig omgivningspåverkan 
som inte kan likställas med den som skulle uppstå vid en planenlig 
byggnation av bostäder. 
 
MÖD P 4729-14 som sökanden åberopar handlar om en ändrad användning 
från en typ av boende med begränsat vårdinslag till en annan typ av boende, 
som även den har ett begränsat vårdinslag.  
MÖD skriver bland annat att ”verksamhetens främsta syfte inte är vård utan 
att tillgodose ungdomarnas behov av ett hem …”. Detta skiljer sig från 
förhandsbeskedet som prövas i detta ärendet där sökanden ämnar bygga ett 
nytt särskilt boende. Något som inte kan anses ha ett begränsat vårdinslag 
och dessutom på en plats där det inte tidigare har bedrivits sådan 
verksamhet.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens sammanfattade bedömning är att det sökta 
förhandsbeskedet gäller en verksamhet med ett omfattande vårdinslag vilket 
inte är förenligt med planbestämmelsen B bostäder. Dessutom skulle ett 
särskilt boende med 60 lägenheter få en väsentlig omgivningspåverkan som 
inte är förenligt med detaljplanen. Därtill löper fortfarande 
genomförandetiden om 10 år från antagandet av detaljplanen. Mot bakgrund 
av denna bedömning beslutar miljö- och byggnadsnämnden avslå ansökan 
om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900).    

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på de båda yrkandena 
mot varandra och finner att nämnden bifaller ordförande Hillevi Anderssons 
(C) yrkande 1.  

Votering begärs. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande 
beslutsgång: 

JA – röst för ordförande Hillevi Anderssons (C) yrkande 1.  

NEJ – röst för ledamot Ola Robertssons (S) yrkande 2.       
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Omröstningsresultat 
Med 5 nej – röster för ledamot Ola Robertssons (S) yrkande 2 och 8 ja – 
röster för ordförande Hillevi Anderssons (C) yrkande 1, beslutar miljö- och 
byggnadsnämnden att bifalla Hillevi Anderssons (C) yrkande 1. 

Ledamöter/tj.gör.ers.  Parti Ja – röst Nej – röst 
Hillevi Andersson  C X 
Magnus Persson  M X 
Ola Robertsson   S  X 
Leif Hansson   M X 
Lennart Gustafsson   L X 
Bo Karlsson   C X 
Pär Dover   S  X 
Ulrik Lindqvist   S  X 
Dmitri Adellberg  S  X 
Lena Maria Rosén  V  X 
Bengt Sven Åke Johansson SD X  
Mattias Ronnestad  SD X 
Johan Grönblad  SD X 
_____________________________________________________________
Summa:   8 5       

 

Underlag 
(Beslutsunderlag) 
Ansökan 2019-12-17. 
Ansökningsförfrågan 2019-12-17. 
Utredning och verksamhetsbeskrivning 2019-12-17. 
Urklipp ur detaljplanen. 
Orienteringskarta. 
Dom: MÖÖD P 4729-14. 
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Beslut 
Med hänvisning till rättsfallet P 4729 – 14 samt Boverkets tolkning av 
”Boende” enligt 4 kap. 5 § 3, 11 § 2 och 30 § bedömer miljö- och 
byggnadsnämnden i Ronneby kommun att äldreboende är förenligt med  
B – Bostäder så som det är beskrivet enligt ansökan.   

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar därför sökt förhandsbesked att 
upprätta äldreboende inom detaljplan 420 under beteckningen B-Bostäder i 
enlighet med PBL 9 kap. 30 § (plan- och bygglagen 2010:900).  

Avgift tas ut enligt timtaxa 8 timmar = 6 920 kr utifrån 2019 års index.  
Faktura skickas separat. 
________________ 

 

 

Reservation mot beslutet 
Ledamöterna Ola Robertsson (S), Pär Dover (S), Ulrik Lindqvist (S), Dmitri 
Adellberg (S) och Lena Rosén (V) reserverar sig mot beslutet med 
hänvisning till motiveringen i yrkande 2. 

 

 

Exp: 
X med delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Akten 

Expeditionen (avgiften) 
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Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Blekinge län. 

Överklagandet ska dock skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun 
372 80 Ronneby 

Överklagandet ska ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och 
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av 
beslutet. 

Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden/beslutsfattaren inte själv 
ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt, överlämnar miljö- och 
byggnadsnämnden överklagandet och handlingarna i ärendet till 
Länsstyrelsen i Blekinge län. 

I skrivelsen ska Ni ange: 
 Vilket beslut ni överklagar genom att ange diarienummer, 

paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller. 
 Hur Ni anser att beslutet ska ändras och varför. 
 Ert namn, adress och telefonnummer.  
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§ 16 Dnr 2012-000333 011 

Detaljplan för Yxnarum 21:1 m fl – antagande 

Planarkitekt Karin Svensson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  
2012-06-13 fick miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
detaljplan för Yxnarum 21:1 samt 7:9 m.fl.  
Handlingar har tagits fram i samarbete med markägarnas plankonsult.  
Planens syfte är att möjliggöra skapandet av cirka 30 tomter för boende och 
rekreation. Den nya bebyggelsen är tänkt att ansluta till befintlig i området 
avseende gruppering, tomtstorlekar och skala. 

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 17 november till och med 
den 15 december 2017. Planförslaget har redigerats efter inkomna 
synpunkter och det har efter samrådet genomförts en Trafikutredning (2018-
07-11), en Dagvattenutredning (2018-06-12) samt en Översiktlig beräkning 
av vägtrafikbuller (2018-09-14).  

Planbeskrivningen har uppdaterats med utförligare beskrivning av 
genomförandefrågorna. Plankartan har reviderats så att vändplatserna håller 
Miljötekniks bestämda mått. 

Detaljplanen genomförs enligt ett normalt förfarande och antagande av 
detaljplanen beräknas kunna ske i mars 2020 i kommunfullmäktige.  

Bedömning 
Detaljplanen följer kommunens intentioner i översiktsplanen från 2006 
respektive 2018 då dessa anger att kustnära bebyggelse i och utanför 
samhället är önskvärt för att utöka underlaget för bibehållande och 
utveckling av befintlig service.  
Detaljplanen förhåller sig till havsnivåhöjningar och berör inte strandskyddat 
område.  
Biotopskyddade stenmurar berörs inte av planförslaget. 
Dagvattenutredningen är inte fullständig enligt tjänstemännen.  

Förslag till beslut 
Att miljö- och byggnadsnämnden godkänner planen och skickar den vidare 
till kommunfullmäktige för antagande.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S) och Lena Rosén (V). 
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Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.      

Underlag 
Plankarta, planbeskrivning, behovsbedömning och granskningsutlåtande. 
Översiktlig geoteknisk utredning, 2017-05-19, WSP. 
Dagvattenutredning, 2018-06-12, Landskapsgruppen. 
Trafikutredning inkl. bilaga 1, mötesplatser, 2018-07-11, Landskapsgruppen. 
Översiktlig beräkning av vägtrafikbuller, 2018-09-14, Bredgatan arkitekter 
AB. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna planen och skickar den 
vidare till kommunfullmäktige för antagande. 

________________ 

Exp: 

Karin Svensson, Miljö- och byggnadsförvaltningen, planenheten 
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§ 17 Dnr 2017-000213 011 

Detaljplan för Bustorp 1:26 m fl - granskning 

Planarkitekt Karin Svensson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2017-11-30 kommunfullmäktige § 
377 upprättat ett förslag till ny detaljplan för Bustorp 1:26 m.fl. i Ronnebys 
södra del (Bussemåla) Ronneby kommun. 
Syftet med detaljplanen är att i enlighet med plan- och bygglagen möjliggöra 
byggande av flerbostadshus i ett attraktivt läge nära kusten. Detaljplanen har 
ställts ut för samråd under tiden 2019-06-07 till och med 2019-08-09. Det 
inkom ett antal synpunkter från sakägare, vad gäller bl.a. byggnadshöjd och 
bebyggelse generellt i området.      

Bedömning 
Översiktsplanen anger att området är ett rekreationsområde men även 
utvecklingsområde för bostäder. Kombinationen innebär att 
rekreationsområdet ska värnas genom att bostadsområdet ger möjlighet till 
kontakt via gång- och cykelvägar till omgivningen. Förtätning av 
bostadsbebyggelse skall planeras i anslutning till befintlig infrastruktur och 
kollektivtrafik. Planen avviker inte från översiktsplanen. Plankartan har 
reviderats enligt följande: 

 Högsta nockhöjd ändras, utifrån landskapsbild och närhet till 
befintlig bebyggelse. 

 Plankartan revideras ang. bestämmelse om utnyttjandegrad för 
område utlagt för bostäder. 

 Minsta fastighetsstorlek läggs till. 
 Plankartan revideras med vändplats enligt Miljötekniks föreskrifter. 
 Lokalgatans sträckning ändras för att anpassas till nivåkurvorna. 
 Egenskapen n-marken är avsedd för dagvattenmagasin och 

släntning/stöd för väg läggs till. 
 
Planbeskrivningen har reviderats enligt följande: 

 Bullerfrågan beskrivs utförligare i planbeskrivningen. 
 Text ang. geoteknisk utlåtande skrivs in. 
 SFS-nummer läggs till i planbeskrivningen. 
 Texten under ekonomiska frågor kompletteras med att kommunen 

inte står för kostnaderna för fastighetsregleringen. 
 Planbeskrivningen revideras enligt mark- och exploateringsenhetens 

synpunkter. 
 Planbeskrivningen kompletteras med text ang. fridlysta arter. 
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 Planbeskrivningen kompletteras information om innehållet i 
markanvisningsavtalet. 

 Planbeskrivningen kompletteras vad gäller miljökvalitetsnormer för 
vatten.      

Förslag till beslut 
Att miljö- och byggnadsnämnden ger planenheten i uppdrag att skicka ut 
planförslaget på granskning.      

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S) och Lennart Gustafsson (L). 

Yrkanden 
Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Ordförande Hillevi Andersson (C) och Lennart Gustafsson (L) tillstyrker 
yrkandet.      

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.     

Underlag 
Plankarta. 
Planbeskrivning. 
Undersökningen av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning. 
Samrådsredogörelse. 
Trafikutredning. 
Dagvattenutredning. 
Naturvärdesinventering. 
Skred/rasrisk. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge planenheten i uppdrag att 
skicka ut planförslaget på granskning. 
________________ 

Exp: 

Karin Svensson, Miljö- och byggnadsförvaltningen, planenheten 
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§ 18 Dnr 2019-000180 214 

Droppemåla 1:87 - Upprättande av detaljplan 
(Rustorpsvägen) - samråd 

Planarkitekt Jens Löfqvist föredrar ärendet.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 § 238 att ge miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för bostäder på 
fastigheten Droppemåla 1:87 m.fl. Planområdet ligger i närheten av befintlig 
bostadsbebyggelse i den norra delen av Droppemåla och Ekenäs. 
Planprojektet avser fem byggnadskroppar i en våning avsedda som 
marklägenheter. Miljö- och byggnadsnämnden har nu att ta ställning till att 
låta samråda förslaget till ny detaljplan.  

Bedömning 
Planområdet avser befintliga betes- och skogsmarker i den norra delen av 
Droppemåla och Ekenäs. Syftet med planarbetet är en planläggning av 
bostäder i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse vid Risatorpsvägen. I 
huvudsak avser projektet planläggning av marklägenheter i en våning med 
tillhörande komplementbyggnader. Omfattningen gäller fem huskroppar med 
ungefär 25 lägenheter. Planarbetet överensstämmer med gällande 
översiktsplan Ronneby 2035 och gällande planprogram för området som 
planerar för bostäder eller förskola på det aktuella området. 

MIFO 
Vid samråd med Länsstyrelsen i Blekinge län om undersökningen om 
behovet av en strategisk miljöbedömning påpekade länsstyrelsen att en 
MIFO-fas 1-undersökning (Metod För undersökning av Förorenade 
Områden) kan krävas för planprojektet. Detta med anledning av uppgifter 
om en tidigare handelsträdgård i området där utsträckningen av 
verksamheten varit okänd. Mot denna bakgrund arbetat därför förvaltningen 
med att ta fram en sådan undersökning. 

Landskapsbild 
Med anledning av planområdets närhet till Södra brunnsskogens 
naturreservat har Roland Gustavssons landskapsbildsanalys från 2010 
inarbetats i planförslaget. 

Arkeologi 
Planprojektet berörs av gamla Droppemåla by, en bybildning med medeltida 
anor där spår av äldre bebyggelse från olika tidsepoker finns i närområdet. 
Av denna anledning har Blekinge museum anlitats för att genomföra en 
arkeologisk utredning på platsen. Undersökningen har delats in i två 
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delområden med olika fördjupningsgrad där den föreslagna kvartersmarken 
undersöks mer noggrant. Inledande undersökningar visar att huvuddelen av 
de arkeologiskt fyndrika områdena ligger utanför den planerade 
kvartersmarken för bostäder. Som ett led i att skydda de arkeologiska 
områdena föreslås dessa förläggas i naturmark i den nya detaljplanen. 
Lämningsområdet kan också på så sätt användas i rekreationssyfte för 
Ekenäsområdet som helhet. Den arkeologiska utredningen förväntas bli klar 
under första halvåret 2020. Länsstyrelsen i Blekinge län och Blekinge 
museum har en kontinuerlig dialog i frågan då länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet enligt KML över museets arkeologiska arbete. 

Trafikbuller 
Då det nya bostadsområdet påverkas av trafikbuller har en beräkning av 
aktuella bullernivåer gjorts som redovisas i planbeskrivningen. Tillsammans 
med de markarbeten som planeras för exploateringen kommer den 
avskärmande effekten av en markhöjning tillsammans med avskärmande 
bebyggelse skapa en gynnsam bullersituation för den nya 
bostadsbebyggelsen.  

Förslag till beslut 
Att godkänna förslaget till ny detaljplan för Droppemåla 1:87 med fler 
fastigheter och sända ut densamma för samråd i enlighet med 5 kap, 6 § 
plan- och bygglagen (2010:900).  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Lena 
Rosén (V), Ola Robertsson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Pär Dover 
(S), Magnus Persson (M) samt ersättare Willy Persson (KD). 

Yrkanden 
Ledamot Pär Dover (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 
ändringen/tillägget att förvaltningen ska titta på möjligheten att öka 
nockhöjden, för att ge möjlighet att bygga i två våningsplan, med syfte att 
öka flexibiliteten för användningsområdet.        

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.      
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Underlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-07. 
Plankarta, 2020-01-02. 
Planbeskrivning, 2020-01-02. 
Undersökning om strategisk miljöbedömning, 2019-10-07. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till ny 
detaljplan för Droppemåla 1:87 med fler fastigheter med ändringen/tillägget 
att förvaltningen ska titta på möjligheten att öka nockhöjden, för att ge 
möjlighet att bygga i två våningsplan, med syfte att öka flexibiliteten för 
användningsområdet.  

Med denna ändring/tillägg beslutar miljö- och byggnadsnämnden att sända 
ut detaljplanen för Droppemåla 1:87 för samråd i enlighet med 5 kap, 6 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 19 Dnr 2019-000044 214 

Ändring av detaljplan för Ronneby 22:1 m.fl., 
Västervägen (Viggen östra) – granskning  

Sammanfattning  
Planarbetet påbörjades i början av 2019 i samband med att en skrivelse 
inkom från kommunledningsförvaltningen rörande behovet att ändra 
detaljplanen för Viggen östra. Bakgrunden är att det finns ett stort behov av 
att se över fastighetsindelningen inom planområdet och justera planens 
gränser efter de befintliga markförhållandena. Detaljplanen upprättas genom 
ett standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och 
beslut ska nu fattas om granskning av förslaget.      

Bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden mottog den 2019-02-19 en skrivelse från 
Ronneby kommuns mark- och exploateringschef där behovet att förändra 
gällande detaljplan beskrivs. Idag arrenderar flera fastighetsägare inom 
planområdet mark som i gällande detaljplan är reglerad till lokalgata, men 
som inte har genomförts. Fastighetsägarna har en önskan att köpa denna 
mark och därmed krävs en ändring av detaljplanen för att möjliggöra 
fastighetsregleringen.   

I samband med planens genomförande har allmän platsmark, lokalgata, 
smalnats av och planens gränser stämmer således inte med verkligheten. 
Ändring av detaljplanen syftar därför även till att justera planens gränser 
efter befintliga markförhållanden. Ändring av detaljplanen möjliggör vidare 
att utrymmet för dagvattenfördröjning utökas i områdets sydvästra hörn. 
Samtliga planbestämmelser uppdateras till aktuella planbestämmelser i 
enlighet med Boverkets planbestämmelsekatalog. 
 
Detaljplanen föreslås revideras enligt följande: 
Plankarta 

 Prickmarken i planområdets östra del justeras. 
 Naturområdet som är beläget i trafikplatsens mitt kvarstår, men 

kompletteras med bestämmelsen t - Markreservat för allmännyttig 
trafik. 

 Upplösningen av plankartan i pdf ses över till granskning av 
detaljplanen. 

 Bestämmelsen e2 utgår från planförslaget. 
 Plankartan ses över så att gränserna stämmer med inmätta objekt. 
 Plankartan justeras så att tekniska anläggningar säkras med E-

områden och ledningar säkras med u-områden. 
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 Byggnadshöjd ändras till totalhöjd (10 meter över marknivån). 
 Pappersformatet ändras från A1 till A0 för att öka plankartans 

läsbarhet. 
 Egenskapsbestämmelsen gång läggs till på lokalgatan i planområdets 

nordöstra hörn.  

Planbeskrivning 
 Text införs i planbeskrivningen med information om vad som gäller 

vid fällning av skyddsvärda träd samt åtgärder inom två meter från 
trädets dropplinje. 

 Text om dagvatten omformuleras. Dagvattenutredningen för 
Detaljplan för del av Ronneby 22:1 (Viggen Norra) biläggs 
planhandlingarna. 

 Information från Försvarsmakten införs i planbeskrivningen. 
 Meningen om markägarskapet under rubriken fastighetsbildning 

ändras till nuvarande förhållanden. 
 Information om förrättningskostnader uppdateras. 
 Planbeskrivningen kompletteras med information om ekonomiska 

konsekvenser och inlösen. 
 Informationen om cirkulationsplatsen uppdateras. 
 Planbeskrivningen förses med innehållsförteckning och sidnummer. 
 Väg 27 ändras till Rv27 i planbeskrivningen. 
 Felskrivningen Rubinen 5 ändras till Vallen 5. 
 Planbeskrivningen kompletteras med information om flytt av 

ledningar. 

Därutöver har mindre redaktionella ändringar gjorts i plan- och 
genomförandebeskrivning och plankarta.    

Förslag till beslut 
Att godkänna förslaget till ändring av detaljplan för del av Ronneby 22:1 
m.fl., Västervägen (Viggen östra) och sända ut detsamma för granskning i 
enlighet med 5 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900). 
Att förslaget till ändring av detaljplan för del av Ronneby 22:1 m.fl., 
Västervägen (Viggen östra) inte bedöms medföra någon betydande 
miljöpåverkan.      

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Ola 
Robertsson (S). 
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Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget       

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.     

Underlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-01-07. 
Plankarta, 2020-01-07. 
Planbeskrivning, 2020-01-07. 
Samrådsredogörelse, 2020-01-07. 
Gällande plankarta, 2002-10-22. 
Dagvattenutredning Viggen norra, 2018-05-25. 
Undersökning om behovet av en strategisk miljöbedömning, 2019-05-27. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Att godkänna förslaget till ändring av detaljplan för del av Ronneby 22:1 
m.fl., Västervägen (Viggen östra) och sända ut detsamma för granskning i 
enlighet med 5 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Att förslaget till ändring av detaljplan för del av Ronneby 22:1 m.fl., 
Västervägen (Viggen östra) inte bedöms medföra någon betydande 
miljöpåverkan. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 20 Dnr 2019-000117 237 

Väby X - Strandskyddsdispens för delning av 
fastigheten i två tomter och nybyggnad av fritids-
/enbostadshus, Bygg-R 2019/282 

Sammanfattning  
Fastighetens adress: X. 
Sökanden: X. 
Faktureringsadress: X. 
Ansökan avser en nybyggnation av ett fritidshus eller ett permanent 
bostadshus om 75-100 m². Avsikten är att dela fastigheten som är ungefär 
3900 m² i två delar. Idag finns ett fritidshus, garage, båthus samt två bryggor 
inom fastigheten. Platsen omfattas av 100 meter strandskyddsområde från 
Vierydfjorden.  

Bedömning 
Enligt miljöbalken 7 kap. 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya 
byggnader uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar 
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 
ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och 
växtarter.  

Kommunen får, enligt samma balk 7 kap. 18 § b-c medge dispens från 
nämnda bestämmelser om det finns särskilda skäl. Som sådant särskilt skäl 
får man beakta endast om det område som dispensen avser;  
1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte, 
2. genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen,  
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller  
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att den sökta åtgärden 
avser ett markområde som omfattas av 100 meters generellt 
strandskyddsområde från Vierydsfjorden. Den aktuella platsen består av en 
gräsbelagd yta som används för uppställning av bilar. Öster och norr om den 
aktuella platsen, mellan nybyggnation och strandlinje, finns naturmark som 
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främst består av vass. Den östra delen av fastigheten Väby X ingår i 
avgränsningen för riksintresse för naturvård och därmed är det av särskild 
betydelse att strandskyddets syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet tryggas. Aktuellt område för ansökan finns däremot utanför 
riksintressets avgränsning och inom befintlig tomtplatsavgränsning. 
Bedömningen är därmed att ansökt åtgärd inte kommer att påverka 
riksintresset för naturvård. Så länge åtgärd placeras inom 
tomtplatsavgränsningen och vass inte tas i anspråk är även bedömningen att 
den ansökta åtgärden inte kommer att leda till att livsvillkoren för växt- och 
djurlivet förändras. 

Eftersom den ansökta åtgärden finns inom en befintlig tomt där allmänheten 
idag inte har tillträde är bedömningen att åtgärden inte kommer att leda till 
betydande påverkan på det rörliga friluftslivet. Då befintlig tomt går ner till 
strandlinjen finns inte möjlighet att anordna fri passage för allmänheten 
mellan strandlinjen och området som är aktuellt för ansökan.  

Förslag till beslut 
Att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnation av bostadshus, i enlighet 
med situationsplan (se till protokollet tillhörande bilaga 1) inkommen 2019-
12-18, med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 c pkt. 1. 

Att avgift ska erläggas med 5676 kr i enlighet med taxa antagen av 
kommunfullmäktige § 159/2001, tabell 6, reviderad 2017-12-14 § 421. 
Faktura skickas separat.   

Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.     

Underlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-02. 
Översiktskarta och tomtplatsavgränsning, 2020-01-02. 
Fotografi platsbesök, 2019-08-13. 
Ansökan om strandskyddsdispens, inklusive bifogade handlingar, 2019-05-
22. 
 
Bilagor 
Komplettering situationsplan, 2019-12-18 (till protokollet tillhörande bilaga 
1). 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnation av bostadshus, i enlighet 
med situationsplan (se till protokollet tillhörande bilaga 1) inkommen 2019-
12-18, med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 c pkt. 1. 

Att avgift ska erläggas med 5676 kr i enlighet med taxa antagen av 
kommunfullmäktige § 159/2001, tabell 6, reviderad 2017-12-14 § 421. 
Faktura skickas separat.  

________________ 

Upplysning 
Beslutet om strandskyddsdispens upphör gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag beslutet 
vann laga kraft.  

Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte 
överpröva detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från 
den dag kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 

Sökande behöver söka byggnadslov om storleken på nybyggnation 
överstiger 25 m², alternativt göra en anmälan om storleken på byggnaden 
underskrider 25 m². Det krävs att förgårdmark kan tillskapas mellan väg och 
byggnad för att ge möjlighet att sköta byggnaden inom tomten 

 

Exp: 

Expedieras med delgivningskvitto + hur man överklagar till: 
Sökanden: X 
 
För kännedom: 
Expeditionen (avgiften) 
Länsstyrelsen Blekinge län inklusive samtliga handlingar i ärendet 
Bygglovshandläggare Mathias Pastuhoff, MBF 
Akten 
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Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Blekinge län. 

Överklagandet ska dock skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun 
372 80 Ronneby 

Överklagandet ska ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och 
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av 
beslutet. 

Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden/beslutsfattaren inte själv 
ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt, överlämnar miljö- och 
byggnadsnämnden överklagandet och handlingarna i ärendet till 
Länsstyrelsen i Blekinge län. 

I skrivelsen ska Ni ange: 
 Vilket beslut ni överklagar genom att ange diarienummer, 

paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller. 
 Hur Ni anser att beslutet ska ändras och varför. 
 Ert namn, adress och telefonnummer. 
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§ 21 Dnr 2019-000243 237 

Almö X - Strandskyddsdispens för brunnsborrning, 
ByggR dnr 2019/603 

Sammanfattning  
Fastighetens adress: X. 
Sökanden: X. 
Faktureringsadress: X. 
Ansökt åtgärd avser borrning av enskild brunn. Det aktuella området finns 
beläget i direkt anslutning till källare, där nuvarande pump och 
reningsanläggning finns. Området omfattas av 100 meter strandskydd från 
Sandviken.      

Bedömning 
Enligt miljöbalken 7 kap. 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya 
byggnader uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar 
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 
ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och 
växtarter. 
 
Kommunen får, enligt samma balk 7 kap. 18 § b-c medge dispens från 
nämnda bestämmelser om det finns särskilda skäl. Som sådant särskilt skäl 
får man beakta endast om det område som dispensen avser; 
1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte, 
2. genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att den sökta åtgärden 
avser ett markområde som omfattas av 100 meter generellt 
strandskyddsområde från Sandviken. Ansökt åtgärd avser borrning av 
enskild brunn inom ett område som finns beläget ungefär 65 meter från 
strandlinjen. Det aktuella området består av en grusbelagd yta som finns i 
direkt anslutning till källare där nuvarande pump och reningsanläggning 
finns. 
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Den aktuella fastigheten angränsar till Almö naturreservat och Natura2000- 
område. Den norra och östra fastighetsgränsen som finns närmast det 
aktuella området för brunnsborrning är avgränsad med stenmurar och 
bedömningen är därmed att tomtplatsen är väl avgränsad. Avstämning har 
skett med länsstyrelsen som gör bedömningen att tomtplatsen utgör det 
undantagna området för naturreservatets och Natura2000-områdets 
avgränsning, se svar i underlag daterat 2019-12-06. 
 
Då åtgärden avses genomföras inom den befintliga tomtplatsavgränsningen 
är bedömningen att åtgärden inte väsentligen kommer att försämra 
livsvillkoren för varken djur- och växtlivet på platsen eller för det rörliga 
friluftslivet. Mellan den aktuella tomtplatsen och strandlinjen finns en 
befintlig fri passage om ungefär 15 meter.      

Förslag till beslut 
Att bevilja strandskyddsdispens för borrning av enskild brunn, i enlighet 
med bifogad situationsplan med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 c pkt 1. 
Att avgift ska erläggas med 3784 kr i enlighet med taxa antagen av 
kommunfullmäktige § 159/2001, tabell 6, reviderad 2017-12-14 § 421. 
Faktura skickas separat.      

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S) och Pär Dover (S).  

Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.     

Underlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-02. 
Översiktskarta, 2020-01-02. 
Länsstyrelsen Blekinge svar om tomtplatsavgränsning, 2019-12-06. 
Ansökan, 2019-11-22. 
 
Bilagor 
Komplettering situationsplan, 2019-12-09 (till protokollet tillhörande bilaga 
2). 
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Beslut 
Att bevilja strandskyddsdispens för borrning av enskild brunn, i enlighet 
med bifogad situationsplan (till protokollet bifogad bilaga 2) med stöd av 
miljöbalken 7 kap. 18 c pkt 1. 
 
Att avgift ska erläggas med 3784 kr i enlighet med taxa antagen av 
kommunfullmäktige § 159/2001, tabell 6, reviderad 2017-12-14 § 421. 
Faktura skickas separat. 
 

Upplysning 
Beslutet om strandskyddsdispens upphör gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag beslutet 
vann laga kraft. 
 
Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte 
överpröva detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från 
den dag kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 

________________ 

 

Exp: 

Expedieras med delgivningskvitto + hur man överklagar till: 
Sökanden: X 
 
För kännedom: 
Expeditionen (avgiften) 
Länsstyrelsen Blekinge län inklusive samtliga handlingar i ärendet 
Akten 
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Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Blekinge län. 

Överklagandet ska dock skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun 
372 80 Ronneby 

Överklagandet ska ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och 
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av 
beslutet. 

Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden/beslutsfattaren inte själv 
ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt, överlämnar miljö- och 
byggnadsnämnden överklagandet och handlingarna i ärendet till 
Länsstyrelsen i Blekinge län. 

I skrivelsen ska Ni ange: 
 Vilket beslut ni överklagar genom att ange diarienummer, 

paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller. 
 Hur Ni anser att beslutet ska ändras och varför. 
 Ert namn, adress och telefonnummer. 
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§ 22 Dnr 2019-000252 237 

Dragsnäs X - strandskyddsdispens för 
komplementbyggnad, Bygg-R 2019/624 

Sammanfattning  
Fastighetens adress: X. 
Sökanden: X. 
Faktureringsadress: X. 

Ansökan avser nybyggnation av bostadshus om cirka 25-30 m² på den plats 
där ett befintligt gästhus idag står. Gästhuset avses flyttas cirka 20 meter 
öster om befintlig placering, bort från strandlinjen.  

Bedömning 
Enligt miljöbalken 7 kap. 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya 
byggnader uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar 
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 
ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och 
växtarter.  
 
Kommunen får, enligt samma balk 7 kap. 18 § b-c medge dispens från 
nämnda bestämmelser om det finns särskilda skäl. Som sådant särskilt skäl 
får man beakta endast om det område som dispensen avser;  
1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte, 
2. genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen,  
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller  
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att den sökta åtgärden 
avser ett markområde som omfattas av 100 meters generellt 
strandskyddsområde från Västra Dragsnäsviken. Ansökan avser 
nybyggnation av bostadshus om cirka 25-30 m² på den plats där ett befintligt 
gästhus idag står. Gästhuset avses flyttas cirka 20 meter öster om befintlig 
placering, bort från strandlinjen.  
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Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att ansökt åtgärd inte 
kommer att påverka allmänhetens tillträde eller försämra livsvillkoren för 
djur- och växtarter. Miljö- och byggnadsnämnden har den 2018-03-21 § 57 
beslutat om tomtplatsavgränsning för fastigheten. I samband med beslutet 
gjordes bedömningen att hela fastigheten ingår i tomtplatsavgränsningen. 
Motiveringen var att området redan har tagits i anspråk på ett sådant sätt att 
det saknar betydelse för strandskyddets syfte.  

Förslag till beslut 
Att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnation av bostadshus om 25-30 
m² och flytt av befintligt gästhus, i enlighet med situationsplan inkommen 
2019-12-06, med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 c pkt. 1. 

Att avgift ska erläggas med 5676 kr i enlighet med taxa antagen av 
kommunfullmäktige § 159/2001, tabell 6, reviderad 2017-12-14 § 421. 
Faktura skickas separat.  

Debatt 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Ola 
Robertsson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.     

Underlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-03. 
Översiktskarta, 2020-01-03. 
Beslutad tomtplatsavgränsning, 2018-03-21. 
Ansökan om strandskyddsdispens, inklusive bilagda handlingar, 2019-05-22. 
 
Bilagor 
Situationsplan (till protokollet tillhörande bilaga 3). 

Beslut 
Att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnation av bostadshus om 25-30 
m² och flytt av befintligt gästhus, i enlighet med situationsplan inkommen 
2019-12-06 (till protokollet tillhörande bilaga 3), med stöd av miljöbalken 7 
kap. 18 c pkt. 1. 

Att avgift ska erläggas med 5676 kr i enlighet med taxa antagen av 
kommunfullmäktige § 159/2001, tabell 6, reviderad 2017-12-14 § 421. 
Faktura skickas separat.  
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Upplysning 
Beslutet om strandskyddsdispens upphör gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag beslutet 
vann laga kraft.  

Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte 
överpröva detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från 
den dag kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 

Sökande behöver söka byggnadslov om storleken på nybyggnation 
överstiger 25 m² alternativt göra en anmälan om storleken på byggnaden 
underskrider 25 m². 

________________ 

Exp: 

Expedieras med delgivningskvitto + hur man överklagar till: 
Sökanden: X 
 

För kännedom: 
Expeditionen (avgiften) 
Länsstyrelsen Blekinge län inklusive samtliga handlingar i ärendet 
Akten 

 

Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Blekinge län. 

Överklagandet ska dock skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun 
372 80 Ronneby 

Överklagandet ska ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och 
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av 
beslutet. 

Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden/beslutsfattaren inte själv 
ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt, överlämnar miljö- och 
byggnadsnämnden överklagandet och handlingarna i ärendet till 
Länsstyrelsen i Blekinge län. 

I skrivelsen ska Ni ange: 
 Vilket beslut ni överklagar genom att ange diarienummer, 

paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller. 
 Hur Ni anser att beslutet ska ändras och varför. 
 Ert namn, adress och telefonnummer.  
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§ 23 Dnr 2019-000251 237 

Östra Kroken X - Ansökan om strandskyddsdispens för 
avlopp, ByggR dnr 2019/623 

Sammanfattning  
Fastighetens adress: X. 
Sökanden: X. 
Faktureringsadress: X. 

Ansökan avser anläggande av infiltration från enskilt avlopp på plats där 
befintlig stenkista för enskilt avlopp för bostadshus idag finns. Platsen 
omfattas av 100 meter strandskyddsområde från bäck som utgör ett biflöde 
till Störtbäcken.  

Bedömning 
Enligt miljöbalken 7 kap 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya 
byggnader uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar 
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 
ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och 
växtarter.  

Kommunen får, enligt samma balk 7 kap 18 § b-c medge dispens från 
nämnda bestämmelser om det finns särskilda skäl. Som sådant särskilt skäl 
får man beakta endast om det område som dispensen avser;  
1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte, 
2. genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen,  
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller  
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att den sökta åtgärden 
avser ett markområde som omfattas av 100 meter generellt 
strandskyddsområde från bäck som utgör ett biflöde till Störtbäcken. Den 
aktuella åtgärden avser anläggande av infiltration med makadam/singel från 
enskilt avlopp på plats där befintlig stenkista för enskilt avlopp för 
bostadshus idag finns. Stenkistan används idag, men kommer inom kort få 
nyttjandeförbud. Därmed måste en ny infiltration anläggas. Anläggningen 
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föreslås placeras ungefär 50 meter från strandskyddat vattendrag. Den 
ansökta åtgärden krävs för att skapa en tjänlig bostad och innebär därmed ett 
stort intresse för den enskilde. 

Den aktuella platsen ligger på fastigheten Östra kroken X som är 
grannfastighet till Östra kroken X som ska utnyttja infiltrationen. Därmed är 
bedömningen att åtgärden kommer att ligga utanför tomtplatsavgränsningen 
för Östra Kroken X. Däremot bedöms marken vara ianspråktagen på ett sätt 
som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syfte då befintlig 
stenkista för enskilt avlopp finns på platsen idag.  

Då den ansökta åtgärden inte avses inhägnas och avser ett begränsat område 
är bedömningen att anläggningen inte kommer att innebära en inskränkning 
eller förminskning av den fria passagen. Åtgärden bedöms därmed inte 
inverka negativt på det rörliga friluftslivet. 

Den sammantagna bedömningen är att åtgärden som helhet inte väsentligen 
försämrar livsvillkoren för djur- och växtlivet på platsen med hänsyn till att 
marken redan är ianspråktagen.  

Förslag till beslut 
Att bevilja strandskyddsdispens för anläggande av infiltration från enskilt 
avlopp, i enlighet med bifogad situationsplan med stöd av miljöbalken 7 kap. 
18 c pkt. 1. 
Att avgift ska erläggas med 5676 kr i enlighet med taxa antagen av 
kommunfullmäktige § 159/2001, tabell 6, reviderad 2017-12-14 § 421. 
Faktura skickas separat.   

Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.     

Underlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-03. 
Översiktskarta, 2020-01-03. 
Fotografier, 2019-11-22. 
Ansökan om strandskyddsdispens, inklusive bilagda handlingar, 2019-12-06. 
 
Bilagor 
Situationsplan (till protokollet tillhörande bilaga 4). 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Att bevilja strandskyddsdispens för anläggande av infiltration från enskilt 
avlopp, i enlighet med bifogad situationsplan (till protokollet tillhörande 
bilaga 4) med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 c pkt. 1. 

Att avgift ska erläggas med 5676 kr i enlighet med taxa antagen av 
kommunfullmäktige § 159/2001, tabell 6, reviderad 2017-12-14 § 421. 
Faktura skickas separat.  

_________________ 

 

Upplysning 
Beslutet om strandskyddsdispens upphör gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag beslutet 
vann laga kraft.  

Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte 
överpröva detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från 
den dag kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 

 

Exp: 

Expedieras med delgivningskvitto + hur man överklagar till: 
Sökanden: X 
Fastighetsägare: X 
 
För kännedom: 
Expeditionen (avgiften) 
Johan Karlsson, MBF 
Länsstyrelsen Blekinge län inklusive samtliga handlingar i ärendet 
Akten 
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Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Blekinge län. 

Överklagandet ska dock skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun 
372 80 Ronneby 

Överklagandet ska ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och 
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av 
beslutet. 

Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden/beslutsfattaren inte själv 
ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt, överlämnar miljö- och 
byggnadsnämnden överklagandet och handlingarna i ärendet till 
Länsstyrelsen i Blekinge län. 

I skrivelsen ska Ni ange: 
 Vilket beslut ni överklagar genom att ange diarienummer, 

paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller. 
 Hur Ni anser att beslutet ska ändras och varför. 
 Ert namn, adress och telefonnummer. 
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§ 24 Dnr 2019-000214 002 

Ordförandebeslut 2020 

Ordförande Hillevi Andersson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  
Enligt miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning 2014-04-16 § 56, 
så har ordföranden rätt att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är 
så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådant beslut ska 
anmälas och föredras vid nämndens nästa sammanträde.  

1. I ärendet Vieryd X så har ordföranden fattat beslut avseende yttrande 
till Mark- och miljödomstolen, M 558 1-19. 

2. I ärendet Bollspelaren X så har ordföranden fattat beslut avseende 
startbesked diarienummer: MBN 2019/517. Beslutet avser: Bygglov 
för nybyggnad av miljöhus samt anläggande av ny parkeringsplats.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 
ordförandebesluten och att notera dessa till protokollet.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S), Magnus Persson (M), Pär Dover (S) och Bengt Sven Åke 
Johansson (SD). 

Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.      

Underlag 
Yttrande till Mark- och miljödomstolen, M 5581-19. Ecos diarienummer 
2019/137.823. 

Beslut om startbesked avseende Bollspelaren X. ByggR diarienummer 
2019/517. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
ordförandebesluten och att notera dessa till protokollet. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 25 Dnr 2019-000208 006 

Information 2020-01-22 

 

Sammanfattning  
Föreligger följande information;  

1. Miljöinspektör Kristina Brovall och förvaltningschef Anette 
Andersson ger en översiktlig information om taxe-arbetet, taxors 
uppbyggnad m.m. Nuvarande taxa är ett beslut från 2012. SKR 
(Sveriges kommuner och Regioner) har tagit fram en ny modell för 
taxa inom miljöbalkens område som gör det enklare för kommunerna 
att prioritera tillsyn där tillsynsbehovet är störst. SKR ger också ut 
underlag för beräkning av den kommunala taxan. 
Här kan du läsa mer om SKR:s rekommendationer avseende taxa 
inom miljöbalkens område: 
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxamiljo.732
.html  
Planeringen är att ärendet med ny taxa inom miljöbalkens område ska 
tas upp i kommunfullmäktige i oktober eller november. 
Tillsynsplanen bör följas upp och utvärderas 2021/22.  

2. Förvaltningschef Anette Andersson informerar om att det planeras 
för en gemensam studieresa för förvaltning och nämnd den 26 maj 
2020. Förvaltningen kommer att ta fram förslag till besöksmål.  

3. Ersättare Willy Persson (KD) har en fråga kring trafiksituationen vid 
en väg på Karossen X. Förvaltningschef Anette Andersson bemöter 
frågan.  

4. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Leif Abrahamsson berättar om 
tillsynsplanen 2020 för miljö- och hälsoskyddsenheten. Inom 
följande områden planeras tillsyn i olika omfattning: 

 Miljöfarliga verksamheter – ca 40 verksamheter.  
 Hälsoskydd – slutförande av radonprojektet.  
 Livsmedel – ca 120 verksamheter. 
 Små avlopp – mindre än 200 tillstånd/förbud.  
 Förorenade områden – enligt prioritetslista. 
  Vattenförsörjningsplan – inventering av risker. 
 Tobakstillsyn – tillsyn av fem försäljningsställen. 
 Läkemedelstillsyn – ca sju stycken.  

Mer information om tillsynsplanen kommer på nämndsammanträdet i 
februari.    
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Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Bengt 
Sven Åke Johansson (SD), Ola Robertsson (S), Magnus Persson (M), Pär 
Dover (S) och ersättare Willy Persson (KD). 

Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 26 Dnr 2019-000209 006 

Pågående ärenden - Separat informationspunkt – 2020-
01-22 

 

Sammanfattning  
1. Bostadsanpassningsbidrag avseende X – information om hur arbetet med 
ärendet fortlöper. Ärendet ligger just nu i Förvaltningsrätten. Föredragande 
är förvaltningschef Anette Andersson och bostadsanpassningshandläggare 
Birgitta Nedfors samt ordförande Hillevi Andersson (C) och Magnus 
Persson (M).    

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera informationen till 
protokollet.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna 
Magnus Persson (M), Pär Dover (S), Lena Rosén (V), Ola Robertsson (S), 
Dmitri Adellberg (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) samt tjänstgörande 
ersättare Leif Hansson (M) och ersättare Willy Persson (KD). 

Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet. 

 ________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 27 Dnr 2019-000213 006 

Delgivningsärenden och meddelanden 2020-01-22 

Sammanfattning  
 

1. Beslut om Begränsningar enligt lag (2006:806) om provtagning av 
djur m.m. – Jordbruksverket. 

2. Beslut om att inte pröva kommunens beslut om antagande av 
detaljplan för Karossen 5 - Länsstyrelsen Blekinge. 

3. Viktig information till va-huvudmän, miljötillsynsmyndigheter och 
andra berörda – Naturvårdsverket. 

4. Beslut om upphävande av reservatbeslut för del av naturreservatet 
Almö - Länsstyrelsen Blekinge. 

5. Sammanträdesprotokoll KF 2019-11-28 § 341 - Budget 2020-2021 
plan 2022-2023 för Ronneby kommun. 

6. Sammanträdesprotokoll KF 2019-11-28 § 348 - Framtida 
exploatering av södra Johannishus. 

7. Sammanträdesprotokoll KF 2019-11-28 § 349 - Uppdrag ny 
detaljplan för del av Hoby 19:1.  

8. Sammanträdesprotokoll KF 2019-11-28 § 353 - Revidering av 
Integrationsstrategi 2019-2021. 

9. Sammanträdesprotokoll KF 2019-11-28 § 347 - Havsplan för 
Blekinges kustkommuner. 

10. Avslag av överklagande av beslut att bevilja anmälan och utfärda 
startbesked för lovfria åtgärder i form av till- och 
nybyggnad av komplementbyggnad av carport - Väby - Växjö 
tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. 

11. Beslut med villkor om givande av dispens från biotopskyddet för att 
lägga igen dike - Lilla Silpinge - Länsstyrelsen Blekinge. 

12. Beslut med villkor om att bifalla ansökan om godkännande av 
biogasanläggning som inte tillämpar hygienisering – 
Jordbruksverket. 

13. Sammanträdesprotokoll KS 2019-12-03 § 364 - Gemensamma 
riskområden i nämndernas arbeten med internkontrollplan 2020.  

14. Sammanträdesprotokoll KS 2019-12-03 § 372 - Direktiv och tidplan 
för verksamhets- och ekonomisk uppföljning 2020 samt arbete med 
budget 2021 plan 2022-2023. 

15. Sammanträdesprotokoll KS 2019-12-03 § 390 - Förlängning av 
förordnande som kommundirektör. 
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16. Dragsnäs - Fastställande av Länsstyrelsens i Blekinges beslut om att 
upphäva beslut om strandskyddsdispens för åtgärder på fastighet - 
Svea Hovrätt Mark- och miljööverdomstolen. 

17. Överklagan av beslut om avslaget förhandsbesked för nybyggnation 
av enbostadshus – Listerby. 

18. Bekräftelse på anmälan om transport av farligt avfall - Länsstyrelsen 
i Blekinge län.  

19. Dispens från biotopskyddet och samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken 
gällande almsjuka/döda hängalmar på Bredåkra begravningsplats, 
Ronneby kommun - Länsstyrelsen i Blekinge län. 

20. Beslut om tillstånd att använda skjutbana A588.442.2019 - 
Polismyndigheten. 

21. Beslut-2019000712-KS-§ 370. 
22. Beslut-2019000616-KS-§ 374.   

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar delgivningsärenden och meddelanden 
till protokollet.  

Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och 
nämnden bifaller detsamma.     

Underlag 
Samtliga handlingar (punkt 1-22) har skickats ut med kallelsen till 
sammanträdet 2020-01-22. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar delgivningsärenden och meddelanden 
till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 28 Dnr 2019-000210 000 

Delegationsbeslut byggenheten 2020-01-22 

Sammanfattning  
Period: 191128-200106 
 

D 2019-000926 
Dnr MBN 2019-000486 
SÖMMAREN X  
Slutbesked, lämnas för bygglov for montering av skylt, 2019-11-28. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
D 2019-000927 
Dnr MBN 2019-000548 
PER X 
Bygglov, beviljas för bygglov för montering av skylt, 2019-11-28. 
Dagar: 0/29. Avgift: 1 665 kronor (Tabell 2 och 16).  
Delegation: B.1.1. och B.2.4. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
D 2019-000928 
Dnr MBN 2019-000390 
DRAGSNÄS X 
Startbesked, lämnas för bygglov for tillbyggnad av fritidshus, 2019-11-28. 
Del. B.2.5. 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2019-000929 
Dnr MBN 2019-000550 
LERÅKRA X 
Avskrivning för bygglov för nybyggnad av garage, 2019-11-28. 
Delegation: B.1.1. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
D 2019-000930 
Dnr MBN 2018-000373 
HÖJDEN X 
Slutbesked, lämnas för montering hissanordning, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
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D 2019-000931 
Dnr MBN 2018-000171 
LEVALUNDA X 
Slutbesked, lämnas för montering av utvändig hissanordning, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000932 
Dnr MBN 2018-000261 
HOBY X 
Slutbesked, lämnas för montering av invändig hissanordning, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000933 
Dnr MBN 2017-000317 
LUKTÄRTEN X 
Slutbesked, lämnas för installation av hiss, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000934 
Dnr MBN 2017-000047 
IDA X 
Slutbesked, lämnas för installation av trapphiss i enbostadshus, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000935 
Dnr MBN 2017-000211 
KALLEBERGA X 
Slutbesked, lämnas för montering hissanordning i enbostadshus, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000936 
Dnr MBN 2016-000476 
BINGA X 
Slutbesked, lämnas för bygglov för montering av hissanordning, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000937 
Dnr MBN 2018-000577 
ÄLGEN X 
Slutbesked, lämnas för montering hissanordning flerbostadshus, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
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D 2019-000938 
Dnr MBN 2019-000071 
HJORTEN X 
Slutbesked, lämnas för montering hissanordning, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000939 
Dnr MBN 2019-000230 
KALLEBERGA X 
Slutbesked, lämnas för montering hissanordning, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000940 
Dnr MBN 2019-000354 
SÖDRA ERINGSBODA X 
Slutbesked, lämnas för montering hissanordning enbostadshus, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000941 
Dnr MBN 2018-000430 
ÄNGSKNARREN X 
Slutbesked, lämnas för montering hissanordning, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000942 
Dnr MBN 2019-000555 
KONTROLLEN X 
Bygglov, beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, 
2019-11-29. 
Dagar: 3/11. Avgift: 4 325 kronor (Timtaxa). Delegation: B.1.1. 
Delegat: Mathias Pastuhoff 
D 2019-000943 
Dnr MBN 2019-000114 
KALLEBERGA X 
Slutbesked, lämnas för montering hissanordning, 2019-11-29 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000944 
Dnr MBN 2018-000597 
IDROTTEN X 
Slutbesked, lämnas för montering hissanordning flerbostadshus, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
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D 2019-000945 
Dnr MBN 2018-000139 
HÄGGATORP X 
Slutbesked, lämnas för montering hissanordning, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000946 
Dnr MBN 2018-000516 
PÅFÅGELN X 
Slutbesked, lämnas för montering av utvändig hissanordning, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000947 
Dnr MBN 2018-000595 
ODEN X 
Slutbesked, lämnas för montering hissanordning enbostadshus, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000948 
Dnr MBN 2019-000445 
BOLLSPELAREN X 
Slutbesked, lämnas för montering hissanordning, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000949 
Dnr MBN 2018-000307 
HÄGGATORP X 
Slutbesked, lämnas för montering hissanordning, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000950 
Dnr MBN 2018-000543 
BJÖRSTORP X 
Slutbesked, lämnas för montering hissanordning, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000951 
Dnr MBN 2018-000596 
PUMPEN X 
Slutbesked, lämnas för montering hissanordning enbostadshus, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
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D 2019-000952 
Dnr MBN 2018-000521 
GÖHOLM X 
Slutbesked, lämnas for montering av utvändig hissanordning, 2019-11-29. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000953 
Dnr MBN 2019-000468 
BREDÅKRA X 
Bygglov, beviljas för bygglov för ändrad användning affär, 2019-12-02. 
Dagar: 1/56. Avgift: 20 776 kronor (Tabell 2, 5 och 11).  
Delegation: B.1.1. och B.2.5. 
Delegat: Mathias Pastuhoff 
D 2019-000954 
Dnr MBN 2019-000613 
MILLEGARNE X 
Startbesked, lämnas för installation av eldstad, 2019-12-02. 
Dagar: 0/5. Avgift: 1 163 kronor (Tabell 14). Delegation: B.1 .1. och B.2.4. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000955 
Dnr MBN 2016-000452 
KALLEBERGA X 
Slutbesked, lämnas för installation av hissanordning, 2019-12-02. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000956 
Dnr MBN 2019-000436 
YXNARUM X 
Bygglov, beviljas for bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 
installation av eldstad och rökkanal, 2019-12-05. 
Dagar: 7/38. Avgift: 6 222 kronor (Tabell 2 och 11).  
Delegation: B.1.1. och B.2.4. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
D 2019-000957 
Dnr MBN 2019-000151 
LISTERBY X 
Slutbesked, lämnas för bygglov för ombyggnad av drivmedelsanläggning, 
2019-12-02. Del. B.2. 7. 
Delegat: Marcus Sabel 
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D 2019-000958 
Dnr MBN 2019-000472 
SPADEN X 
Bygglov, beviljas för bygglov för nybyggnad av garage samt utvändig 
ändring av tak på enbostadshus, 2019-12-04. 
Dagar: 15/56. Avgift: 5 850 kronor (Tabell 2 och 10). Delegation: B.1.1 . 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
D 2019-000959 
Dnr MBN 2017-000388 
STIGBYGELN X 
Avskrivning för tillsyn av nedskräpad tomt och ovårdad byggnad, 2019-12-
03. Delegation: B.3.1 . 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000960 
Dnr MBN 2019-000029 
RONNEBY X 
lnterimistiskt slutbesked, lämnas för bygglov för nybyggnad av affärslokal, 
Järnia, 2019-12-03. 
Del. B.2.8. 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2019-000961 
Dnr MBN 2019-000561 
NORRA ERINGSBODA X 
Startbesked, lämnas for tillsyn av ej anmäld installation av eldstad och 
rökkanal, 2019-12-03. 
Dagar: 5/0. Avgift: 1 163 kronor (Tabell 14). Delegation: B.1 .1 och B.2.4. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000962 
Dnr MBN 2018-000554 
BJÖRSTORP X 
Slutbesked, lämnas för nybyggnad av komplementbyggnad, tillbyggnad av 
befintlig byggnad, skärmtak, 2019-12-03. 
Del. B.2.7. 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2019-000963 
Dnr MBN 2019-000070 
HAKARP X 
Slutbesked, lämnas för bygglov för montering av solcellspaneler på tak till 
enbostadshus, 2019-12-04. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
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D 2019-000964 
Dnr MBN 2019-000300 
FRISKYTTEN X 
Slutbesked, lämnas för bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, 2019-
12-04. Delegation: B.2.7. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
D 2019-000965 
Dnr MBN 2019-000396 
KUGGEBODA X  
Förlängning av handläggningstid för bygglov för nybyggnad av 
carport/garage med förråd, 2019-12-04. 
Delegation: B.1.6. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
D 2019-000966 
Dnr MBN 2019-000399 
EVARYD X 
Slutbesked, lämnas för montering hissanordning enbostadshus, 2019-12-04. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000967 
Dnr MBN 2019-000465 
MOTORN X 
Slutbesked, lämnas för installation av fettavskiljare, 2019-12-04. 
Slutbesked. Delegation: B.2.7. 
Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 
D 2019-000968, MAKULERAS 
Dnr MBN 2018-000123 
FRIDA 4 - GÅNGBROGATAN l 
Slutbesked, lämnas ej klart för bygglov för ombyggnad av förenings-
/samlings- och kontorshus, 2019-12-05. 
Ej klart, felaktig uppgift från byggherre. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000969 
Dnr MBN 2019-000543 
HUVEN X 
Slutbesked, lämnas för tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, outlet, 
2019-12-05. Delegation B.2.7. 
Delegat: Mathias Pastuhoff 
D 2019-000970 
Dnr MBN 2019-000532 
SVARVEN X 
Bygglov, beviljas för bygglov för nybyggnad av idrottshall, 2019-12-16. 
Dagar: 0/40. Avgift: 111 498 kronor (Tabell 2och 10). Delegation: B.1.1. 
Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 
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D 2019-000971 
Dnr MBN 2015-000086 
HÄGGATORP X 
Slutbesked, lämnas för Häggatorp X - Tillbyggnad av enbostadshus, 2019-
12-05. Del. B.2.7. 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2019-000972 
Dnr MBN 2019-000598 
KUGGEBODA X 
Avskrivning för strandskyddsdispens för rivning av fritidshus samt 
nybyggnad av enbostadshus, 2019-12-06. 
Avgift: 0 kronor. Delegation: B.1.4. 
Delegat: Karolina Bjers 
D 2019-000973 
Dnr MBN 2019-000492 
DOMARRINGEN X 
Slutbesked, lämnas för installation av eldstad och rökkanal enbostadshus, 
2019-12-06. Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000974 
Dnr MBN 2018-000094 
SVENSTORP X 
Slutbesked, lämnas för montering hissanordning, utvändig, 2019-12-06. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000975 
Dnr MBN 2019-000531 
SVARVEN X 
Bygglov, beviljas för bygglov för bullerplank, 2019-12-16. 
Dagar: 0/40. Avgift: 5 664 kronor (Tabell2 och 13).  
Delegation: B.1.1. 
Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 
D 2019-000976 
Dnr MBN 2016-000332 
GÖHOLM X 
Slutbesked, lämnas för lov för rivning av uterum och trädgårdsförråd, 
nybyggnad av gäststuga, ombyggnad och fasadändring av bostadshus, 2019-
12-06. Del. B.2.7. 
Delegat: Marcus Sabel 
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D 2019-000977 
Dnr MBN 2016-000422 
HJORTSBERGA X 
lnterimistiskt slutbesked, lämnas för bygglov för tillbyggnad av affär, 2019-
12-09. Del. B.2. 8. 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2019-000978 
Dnr MBN 2019-000530 
SVARVEN X 
Bygglov, beviljas för bygglov for avåkningsskydd/bullerplank, 2019-12-16 
Dagar: 0/40. Avgift: 5 664 kronor (Tabell 2 och 13). Delegation: B.1.1. 
Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 
D 2019-000979 
Dnr MBN 2019-000088 
KALLEBERGA X 
Slutbesked, lämnas för bygglov för om-/tillbyggnad av enbostadshus, 
ändring av tak för höjning av väggar, 2019-12-10. 
Del. B.2.7. 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2019-000980 
Dnr MBN 2018-000422 
MÖRTJUK X 
Slutbesked, lämnas för installation av eldstad och rökkanal, 2019-12-10. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000981 
Dnr MBN 2016-000205 
EVARYD X 
Slutbesked, lämnas för bygglov för tillbyggnad av garage med carport, 2019-
12-10. Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000982 
Dnr MBN 2019-000621 
DÖNHULT X 
Startbesked, lämnas för installation av eldstad enbostadshus, 2019-12-10. 
Dagar: 0/5. Avgift: 1 163 kronor (Tabell 14). Delegation: B.1.1 . och B.2.4. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000983 
Dnr MBN 2019-000620 
YXNARUM X 
Startbesked, lämnas för montering hissanordning enbostadshus, 2019-12-10. 
Dagar: 0/6. Avgift: 2 730 kronor. Tabell 14. B.1.1 och B.2.4. 
Delegat: Micael Sandberg 
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D 2019-000984 
Dnr MBN 2019-000480 
LISTERBY X 
Slutbesked, lämnas för installation av eldstad och rökkanal, 2019-12-11. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000985 
Dnr MBN 2019-000462 
SVENSTORP X 
Slutbesked, lämnas för installation av eldstad, 2019-12-11. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000986 
Dnr MBN 2019-000023 
LERÅKRA X 
Slutbesked, (på eldstäderna) för bygglov for nybyggnad av enbostadshus 
med förråd och garage, installation av två eldstäder med rökkanaler samt 
marklov för ändring av marknivå, 2019-12-11. Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000987 
Dnr MBN 2019-000339 
HUVEN X 
Slutbesked, lämnas for tidsbegränsat bygglov (t.o.m. 2029-09-30) för 
ombyggnad och ändrad användning av industribyggnad till aktivitetslokal 
samt uppsättning av skyltanordning, 20l9-12-11. Del. B.2.7. 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2019-000988 
Dnr MBN 2019-000514 
VAMBÅSA X 
Avskrivning for bygglov för nybyggnad av mast och 3 teknikbodar, 2019-
12-12. Avgift: 1 730 kronor (Tabell 20). Delegation: B.1.1. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
D 2019-000989 
Dnr MBN 2019-000095 
LISTERBY X 
Avskrivning för bygglov för nybyggnad av mur, 2019-12-16. 
Delegation: B.1.1. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
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D 2019-000990 
Dnr MBN 2018-000532 
BACKARYD X 
Startbesked, lämnas för bygglov för nybyggnad av personalutrymme, 2019-
12-12. Del. B.2.5. 
Delegat Marcus Sabel 
D 2019-000991 
Dnr MBN 2019-000348 
SÖMMAREN X 
Slutbesked, lämnas för ändring av en byggnads planlösning avsevärt, 
stadshuset, 2019-12-12. Del. B.2.7. 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2019-000992 
Dnr MBN 2018-000223 
SAXEMARA X 
Slutbesked, lämnas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och 
nybyggnad av garage/carport, 2019-12-13. Delegation: B.2.8. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000993 
Dnr MBN 2016-000422 
HJORTSBERGA X 
lnterimistiskt slutbesked, lämnas för bygglov för tillbyggnad av affär, 2019-
12-13. Del. B.2.8. 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2019-000994 
Dnr MBN 2019-000606 
DROPPEMÅLA X 
Startbesked, lämnas for tillbyggnad av fritidshus, 2019-12-13. 
Dagar: 0/21. Avgift: 2 595 kronor (Tabell 14). Delegation: B.1.1. och B.2.5. 
Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 
D 2019-000995 
Dnr MBN 2017-000113 
DROPPEMÅLA X 
Slutbesked, lämnas for tillbyggnad av fritidshus, 2019-12-13. 
Slutbesked. Delegation: B.2.7. 
Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 
D 2019-000996 
Dnr MBN 2019-000487 
MÖLJERYD X 
Bygglov, beviljas för bygglov för nybyggnad av garage, 2019-12-13. 
Dagar: 0/46. Avgift: 6 222 kronor (Tabell 2 och 10).  
Delegation: B.1.1 . och B.2.4. 
Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 
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D 2019-000997 
Dnr MBN 2019-000200 
SVARVEN X 
Bygglov, beviljas för bygglov för nybyggnad av, tillbyggnad utv ändr, ändr 
anv, ombyggn, skola/förskola, idrottshall och mur/plank, 2019-12-16. 
Dagar: 0/40. Avgift: 121 494 kronor (Tabell 2 och 10). Delegation: B.1.1 . 
Delegat: Mathias Pastuhoff 
D 2019-000998 
Dnr MBN 2015-000251 
BUSSEMÅLA X 
Slutbesked, lämnas för Bussemåla X - Nybyggnad av komplementbyggnad, 
2019-12-16. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-000999 
Dnr MBN 2019-000546 
LILLA KULLERYD X 
Startbesked, lämnas för tillbyggnad av fritidshus, 2019-12-16. 
Dagar: 13/19. Avgift: 2 595 kronor (Tabell 14). Delegation: B.1.1 och B.2.5. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-001000 
Dnr MBN 2019-000534 
TROLLEBODA X 
Bygglov, beviljas för bygglov för nybyggnad av garage, 2019-12-16. 
Dagar: 7/46. Avgift: 3 060 kronor (Tabell 2 och 10).  
Delegation: B.1.1. och B.2.4. 
Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 
D 2019-001001 
Dnr MBN 2019-000369 
YXNARUM X 
Startbesked, lämnas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
carport/förråd, 2019-12-16. 
Delegation: B.2.5. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-001002 
Dnr MBN 2019-000527 
LERÅKRA X 
Bygglov, beviljas för bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 2019-12-16. 
Dagar: 4/41. Avgift: 5 292 kronor (Tabell 2 och 11).  
Delegation: B.1.1 . och B.2.4. 
Delegat Ann-Kristin Sjökvist 
 
 
 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

107(128) 
2020-01-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

D 2019-001003 
Dnr MBN 2019-000570 
SVARVEN X 
Bygglov, beviljas för bygglov for tillbyggnad och för komplementbyggnad, 
2019-12-16. Dagar: 0/40. Avgift: 48 630 kronor (Tabell 2 och 10). 
Delegation: B.1.1. 
Delegat: Mathias Pastuhoff 
D 2019-001004 
Dnr MBN 2019-000340 
DROPPEMÅLA X 
Startbesked, lämnas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, 
2019-12-16. Delegation: B.2.5. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-001005 
Dnr MBN 2019-000345 
DROPPEMÅLA X 
Startbesked, lämnas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, 
2019-12-16. Delegation: B.2.5. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-001006 
Dnr MBN 2019-000605 
ANGLEMÅLA X  
Avskrivning för marklov för utfyllnad av yta med rena massor, 2019-12-16. 
Delegation: B.1.1. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
D 2019-001007 
Dnr MBN 2019-000632 
KUGGEBODA X 
Startbesked, lämnas för montering hissanordning, 2019-12-17. 
Dagar: 0/1. Avgift: 2 730 kronor (Tabell 14). Delegation: B.1.1. och B.2.4. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-001008 
Dnr MBN 2019-000425 
MILLEGARNE X 
Startbesked, lämnas för nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall), 2019-
12-17. Delegation: B.2.5. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-001009 
Dnr MBN 2018-000019 
HAKARP X 
Slutbesked, lämnas för bygglov för tillbyggnad av garage/förråd, 2019-12-
17. Slutbesked. Delegation: B.2.7. 
Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 
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D 2019-001010 
Dnr MBN 2019-000617 
RONNEBY X 
Bygglov, beviljas för bygglov for nybyggnad av komplementbyggnad, 2019-
12-17. Dagar: 0/12. Avgift: B 082 kronor (Tabell 2 och 10). 
Del. B. 1.1 . och B. 2.4. 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2019-001011 
Dnr MBN 2019-000307 
LERÅKRA X 
Slutbesked, lämnas för vatten och avlopp anläggande av VA-anläggning 
gäststuga, 2019-12-17. Slutbesked. Delegation: B.2.7. 
Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 
D 2019-001012 
Dnr MBN 2018-000340 
KUGGEBODA X 
Slutbesked, lämnas för tillbyggnad av fritidshus, 2019-12-18. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-001013 
Dnr MBN 2019-000618 
HUVEN X  
Avskrivning för tillsyn av vepor uppförda utan bygglov, 2019-12-18. 
Delegation: B.3.1. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-001014 
Dnr MBN 2019-000634 
VIBRAFONEN X 
Startbesked, Lämnas för installation av eldstad och rökkanal enbostadshus, 
2019-12-18. Dagar: 0/1. Avgift: 1 163 kronor (Tabell 14).  
Delegation: B.1.1 och B.2.4. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2019-001015 
Dnr MBN 2019-000453 
KALLINGE BRUK X 
Bygglov, beviljas för bygglov för utvändig ändring med utrymningstrappa 
och utrymningsdörr, 2019-12-18. Dagar: 0/99. Avgift: 3 200 kronor (Tabell 
2 och 13). Delegation: B.1.1. och B.2.5. 
Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 
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D 2019-001017 
Dnr MBN 2019-000451 
KALLINGE BRUK X 
Startbesked, lämnas for ändring som väsentligt påverkar brandskyddet, 
2019-12-19. Dagar: 0/99. Avgift: 2 595 kronor (Tabell 14).  
Delegation: B.1.1. och B.2.5. 
Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 
D 2019-001018 
Dnr MBN 2019-000485 
SVENSTORP X 
Bygglov, beviljas för bygglov för ombyggnad av industribyggnad, 2019-12-
19. Dagar: 7144. Avgift 21 195 kronor (Tabell 2 och 11).  
Delegation: B.1.1. 
Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 
D 2019-001019 
Dnr MBN 2019-000260 
DROPPEMÅLA X 
Startbesked för rivningslov för rivning av befintligt fritidshus, bygglov for 
nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad och rökkanal, 2019-12-
19. Del. B.2.5. 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2019-001020 
Dnr MBN 2019-000555 
KONTROLLEN X 
Startbesked, lämnas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, 
2019-12-19. Del. B. 2. 5. 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2019-001021 
Dnr MBN 2018-000520 
JÄRNAVIK X 
lnterimistiskt slutbesked, lämnas för bygglov för nybyggnad av fritidshus, 
2019-12-19. Del. B.2.8. 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2019-001022 
Dnr MBN 2018-000306 
YXNARUM X 
Slutbesked, lämnas för bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation 
av eldstad, 2019-12-19. Del. B.2.7. 
Delegat: Marcus Sabel 
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D 2019-001023 
Dnr MBN 2019-000547 
GÄRESTAD X 
Bygglov, beviljas för bygglov for nybyggnad av garage, 2019-12-19.  
Dagar: 1/41. Avgift: 6 222 kronor (Tabell 2 och 10).  
Delegation: B.1.1. och B.2.4. 
Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 
D 2019-001024 
Dnr MBN 2018-000050 
JÄRNVALLEN X 
lnterimistiskt slutbesked, lämnas för bygglov för tillbyggnad av ishall, 
entrédel med servering o toalett., 2019-12-19. Del. B.2.8. 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2019-001025 
Dnr MBN 2019-000177 
BORGEN X 
lnterimistiskt slutbesked, lämnas för bygglov för till- och ombyggnad av 
enbostadshus, 20l9-12-20. Del. B.2.8. 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2019-001026 
Dnr MBN 2019-000601 
LERÅKRA X 
Startbesked, lämnas för tillbyggnad av komplementbyggnad, 2019-12-20. 
Dagar: 5/10. Avgift: 2 595 kronor (Tabell 14). Delegation: B.1.1. och B.2.5. 
Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 
D 2019-001027 
Dnr MBN 2019-000449 
DALEN X 
Bygglov, för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och installation av 
eldstad, 2019-12-23. Dagar: 1/49. Avgift: 6 222 kronor (Tabell 2 och 11).  
Delegation: B.1.1 . och B.2.4. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
D 2019-001028 
Dnr MBN 2018-000572 
LISTERBY X 
Rättidsprövning for förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, 2019-
12-23. Rättidsprovning, Delegation D.3.1. 
Delegat: Mathias Pastuhoff 
D 2019-001029 
Dnr MBN 2018-000559 
KALLEBERGA X 
Slutbesked, lämnas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 2019-12-
23. Delegation: B.2.7. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

111(128) 
2020-01-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

D 2019-001030 
Dnr MBN 2019-000522 
JÄRNAVIK X 
Bygglov, beviljas för bygglov för utvändig ändring garage, 2019-12-23. 
Dagar: 0/69. Avgift: 4 083 kronor (Tabell 2 och 13).  
Delegation: B.1.1. och B.2.4. 
Delegat: Mathias Pastuhoff 
D 2019-001031 
Dnr MBN 2019-000520 
KUGGEBODA X 
Bygglov, beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 2019-12-23. 
Dagar: 0/70. Avgift: 6 222 kronor (Tabell 2 och 10). Delegation: B.1.1. 
Delegat: Mathias Pastuhoff 
D 2019-001032 
Dnr MBN 2019-000479 
DALEN X 
Bygglov, beviljas för bygglov för nybyggnad av carport med förråd, 2019-
12-27. Dagar: 17/53. Avgift: 4 920 kronor (Tabell 2 och 10).  
Delegation: B.1.1. och B.2.4. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
D 2019-001033 
Dnr MBN 2019-000452 
DALEN X 
Bygglov, beviljas för bygglov för nybyggnad av carport med förråd, 2019-
12-27. Dagar: 17/53. Avgift: 4 920 kronor (Tabell 2 och 10).  
Delegation: B.1.1. och B.2.4. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
D 2019-001034 
Dnr MBN 2019-000542 
YXNARUM X 
Bygglov, beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 2019-12-27. 
Dagar: 14/39. Avgift: 6 222 kronor (Tabell 2 och 11). Delegation: B.1.1. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
D 2020-000001 
Dnr MBN 2019-000548 
PER X 
Slutbesked, lämnas för bygglov för montering av skylt, 2020-01-02. 
Delegation: B.2.7. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
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D 2020-000002 
Dnr MBN 2019-000466 
ANGLEMÅLA 1:3 – Adress beslutas om när byggnaden är uppförd. 
Förlängning av handläggningstid för bygglov för uppförande av tälthall för 
mellanlagring av matavfall, 2020-01-03. Delegation: B.1 .6. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
D 2020-000003 
Dnr MBN 2019-000482 
RISATORP X 
Rättidsprövning för bygglov för ändrad användning till odlingslotter, 2020-
01-03. Delegation: D.3.1. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
D 2020-000004 
Dnr MBN 2019-000482 
RISATORP X 
Rättidsprövning för bygglov för ändrad användning till odlingslotter, 2020-
01-03. Delegation: D.3.1. 
Delegat: Sofia Svensson Hagnell  
_________________________________________________________ 

 Byggnadsinspektör Marcus Sabel redovisar ärendet D 2019-000960. 
 Förvaltningschef Anette Andersson redovisar ärendet D 2019-

000968. Detta ärende ska makuleras.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S) och Pär Dover (S). 

Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden 
beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten och att notera 
dem till protokollet.    

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 
att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten och att notera dessa till protokollet. 
________________ 
Exp: Akten  
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§ 29 Dnr 2019-000211 274 

Delegationsbeslut bostadsanpassning 2020-01-22 

Sammanfattning  
2019-12-01 – 2019-12-31 
Delegation av fattade beslut om bostadsanpassningar med stöd av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om delegering 2014-04-16 § 56. 
 
HOBY 
Dnr: 2017-83023 
Birgitta Nedfors har enligt § 6 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
1992:1574) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Lampor med rörelsesensor i och utanför garaget. 
- Förlängning av ramp (totalt 150 cm) för att inkludera svängutrymme 

och minska fallrisken. 
- Alternering av dörrlåsning som dels håller sig öppen i ett låst läge så 

att den inte riskerar blåsa igen och även att den lätt ska kunna gå att 
få upp ifrån utsidan. 

- Alternering av dörren så att det blir en bredare inkörsport. 
- Vita sträck i golvet för att underlätta placering av elscoter. 

Skälig kostnad: 35.000 kronor. Faktisk kostnad: 36.766 kronor. 2019-12-04.       
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
KALLEBERGA 
Dnr: 2018-83053 
Birgitta Nedfors har enligt § 6 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
1992:1574) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Breddning av badrumsdörr på första våningen med minst 10 cm. 
- Borttagning/utjämning av tröskel till blivande sovrummet. 

Skälig kostnad: 9.000 kronor. Faktisk kostnad: 7.652 kronor. 2019-12-05.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
SVENSTORP  
Dnr: 2018-83148 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Garage till elrullstol. 
Skälig kostnad: 55.000 kronor. Faktisk kostnad: 49.006 kronor. 2019-12-04.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
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HOBY 
Dnr:2018-83157 
Birgitta Nedfors har enligt § 6 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
1992:1574) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Installation av duschkabin. 
- Eventuellt ett stödhandtag innanför dörren till toaletten, höger sida 

över elementet. 
- Ramp upp till entrén och tröskelramp till entrédörren. 

Skälig kostnad: 45.000 kronor. Faktisk kostnad: 66.946 kronor. 2019-12-04.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
ÅGÅRDEN 
Dnr: 2018-83225 
Birgitta Nedfors har enligt § 6 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
1992:1574) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende  

- Montering av elektrisk dörrautomatik på entrédörren. (Montering av 
lämplig dörrstopp är ej utförd.) 

Skälig kostnad: 2.500 kronor. Faktisk kostnad: 21.887 kronor. 2019-12-04        
Delegation enligt B.7.1 a. 
  
ROLSTORP 
Dnr: 2019-83382 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Stoltrapphiss. 
Skälig kostnad: 80.000 kronor. Faktisk kostnad: 79.625 kronor. 2019-12-05.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
EVARYD 
Dnr: 2019-83387 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Hiss vid entré samt plattläggning. Spisvakt. Tröskelminimering i kök, 
hall, vardagsrum samt entrédörr. Handledare/stödhandtag till sovrum 
samt anpassning av trapp. 

Skälig kostnad: 80.000 kronor. Faktisk kostnad: 78.198 kronor. 2019-12-04.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
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ÅKE 
Dnr: 2019-83471 
Birgitta Nedfors har enligt § 6 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
1992:1574) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Montering av toastol med en sitthöjd 50 cm samt väggfasta 
stödhandtag som är 72 cm höga på båda sidor om den. Önskvärt är 
om armstöden saknar stödben i golvet, för att minska risken att de är i 
vägen. 

Skälig kostnad: 10.000 kronor. Faktisk kostnad: 17.353 kronor. 2019-12-04.       
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
KALLEBERGA 
Dnr: 2019-83481 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Hårdgöring av gång mellan befintlig platt gång och garageinfart. 
Viktigt att det inte blir en nivåskillnad, utan att det går att gå med 
stöd av rollator hela vägen. 

Skälig kostnad: 10.000 kronor. Faktisk kostnad: 7.279 kronor. 2019-12-04.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
BACKEN 
Dnr: 2019-83498 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Montera två väggfasta stödhandtag, 60 cm långa. Ett i badrummet 
framför toalettstolen, 100 cm från golvet. Ett på väggen i sovrummet, 
längs med sängen, 90 cm från golvet. Handtaget skall sitta mitt emot 
där sökanden reser sig upp till sittande från sängen. X kan visa var 
detta kan placeras. 

Skälig kostnad: 2.500 kronor. Faktisk kostnad: 2.208 kronor. 2019-12-04.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
HOBY 
Dnr: 2019-83510 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Borttagning av badkar, och framställning av duschplats. Ledstång vid 
entrétrappa. 

Uppskattad kostnad: 34.000 kronor. 2019-12-03.  
Delegation enligt B.7.1 a. 
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HÖJDEN 
Dnr: 2019-83525 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Minimering av trösklar mellan vid dörr, mellan hall-vardagsrum och 
hall-kök. 

Skälig kostnad: 3.000 kronor. Faktisk kostnad: 2.287 kronor. 2019-12-04.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
MEJSELN 
Dnr: 2019-83540 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- På kombinerat kyl/frys göra dörrarna mera lättöppnade. Spak på 
armatur vid köksvask görs längre/mer lättmanövrerad. Vred på 
duscharmatur görs mera lättmanövrerad. 

Uppskattad kostnad: 12.500 kronor. 2019-12-05.         
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
ÄLGEN 
Dnr: 2016-82756 
Birgitta Nedfors har enligt § 6 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
1992:1574) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Installation av egenköpt tvättmaskin. 
Skälig kostnad: 2.500 kronor. Faktisk kostnad: 549 kronor. 2019-12-09.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
HOBY 
Dnr: 2019-83381 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Spisvakt 30 minuter överhettningsskydd. Dörrstopp på entrédörr. 
Skälig kostnad: 12.500 kronor. Faktisk kostnad: 9.007 kronor. 2019-12-10.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
RONNEBY LISTERBY 
Dnr: 2019-83401 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Elrullstolsgarage.  
Skälig kostnad: 60.000 kronor. Faktisk kostnad: 29.490 kronor. 2019-12-10.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
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BÄLGANET 
Dnr: 2019-83435 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Ramp från markplan till trädäck. Ramp vid ytterdörr. Häkta av dörr 
in till kök (ska bevaras av och förvaras av sökanden) samt dörr 
mellan TV-rum och intilliggande rum. Spisvakt med 
överhettningsskydd. Borttagning av trösklar på bottenplan (önskemål 
om att de ska sparas för eventuell återmontering), utjämning vid 
toalett. 

- Totalt 6 trösklar. Grind till räcke vid altan. Önskemål om att grinden 
utförs i samma stil som altanräcke. Grindens öppningskonstruktion 
behöver vara av utförande så att det krävs två-handfattning för att 
öppna grinden. 

Skälig kostnad: 62.500 kronor. Faktisk kostnad: 47.023 kronor. 2019-12-10.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
  
RISATORP 
Dnr: 2019-83477 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Hårdgöra gång mellan entréramp och tomtgräns. 
Skälig kostnad: 12.000 kronor. Faktisk kostnad: 13.922 kronor. 2019-12-10.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
YXNARUM 
Dnr: 2019-83486 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Installation av stoltrapphiss, enligt offert 86.125 kronor. Avgift för 
bygganmälan 2.730 kronor. 

Uppskattad kostnad: 88.855 kronor. 2019-12-11.         
Delegation enligt B.7.1 a. 
  
HOBY 
Dnr: 2019-83487 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Borttagning av badkar. Utförande av duschplats (kabin) 
Skälig kostnad: 32.000 kronor. Faktisk kostnad: 31.984 kronor. 2019-12-10.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
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HOBY 
Dnr: 2019-83499 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Tröskelkil/ramp in till lägenhetshus. 
Skälig kostnad: 5.000 kronor. Faktisk kostnad: 2.151 kronor. 2019-12-10.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
HOBY 
Dnr: 2019-83501 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Spisvakt, timer 30 min. överhettningsskydd. 
Skälig kostnad: 6.500 kronor. Faktisk kostnad: 8.704 kronor. 2019-12-06.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
  
HÅLABÄCK 
Dnr: 2019-83504 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Montering av spisvakt. 
Skälig kostnad: 6.500 kronor. Faktisk kostnad: 6.735 kronor. 2019-12-09.        
Delegation enligt B.7.1 a 
 
VÄRMANSHULT 
Dnr: 2019-83505 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Kök: 2 st. lysrör med dimmer i tak, cirka 60 cm, placeras i vinkel så 
att det ena belyser köksbänk med diskho och det andra spis och 
arbetsyta. Det finns idag ett äldre lysrör i taket som behöver bytas ut.  
1 st. bänklysrör, cirka 120 cm långt med 2 st. uttag på höger sida, 
placeras över diskho och arbetsyta. Ersätter befintlig armatur.  

- Badrum: I st. lysrör avsett för våtutrymme, cirka 60 cm, placeras 
centralt i tak för att belysa toastol, badkar och handfat. I st. 
vägghängd armatur som placeras för att belysa handfat. Ersätter 
befintlig glödljusarmtur av äldre datum. OBS! elen i huset är 
utanpåliggande och det är ett äldre hus. 

Skälig kostnad: 21.000 kronor. Faktisk kostnad: 15.626 kronor. 2019-12-11.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
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DROPPEMÅLA  
Dnr: 2019-83508 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Väggfast stödhandtag i duschutrymme. 
Skälig kostnad: 1.500 kronor. Faktisk kostnad: 2.452 kronor. 2019-12-10.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
HOBY 
Dnr: 2019-83512  
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Väggfast stödhandtag i duschutrymme (vid förflyttning till och från 
dusch). 

Skälig kostnad: 1.500 kronor. Faktisk kostnad: 1.990 kronor. 2019-12-10.        
Delegation enligt B.7.1 a 
 
BÄCKASJÖGÄRDE 
Dnr: 2019-83513 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Ramp vid entré. 
Skälig kostnad: 12.500 kronor. Faktisk kostnad: 2.987 kronor. 2019-12-10.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
HOBY 
Dnr: 2019-83519 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Borttagning av badkar, framställning av duschplats. 
Tröskelborttagning/utjämning inom hela bostaden. Breddning av 
badrumsdörr.  

Uppskattad kostnad: 42.000 kronor. 2019-12-05. Delegation enligt B.7.1 a. 
   
FRIDA 
Dnr: 2019-83537 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Byte av duschblandare med vred istället för handtag. 
Skälig kostnad: 5.000 kronor. Faktisk kostnad: 3.812 kronor. 2019-12-10.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
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GERTRUD 
Dnr: 2019-83538 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Borttagning av badkar, och ersätta med öppen duschplats alternativt 
duschkabin med lågt insteg. 

Uppskattad kostnad: 32.000 kronor. 2019-12-06. Delegation enligt B.7.1 a. 
  
TARARP 
Dnr: 2019-83541 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Två utåtgående höj- och sänkbara överskåp samt 1 st skärbräda i kök. 
Arbetet utförs i egen regi. 

Uppskattad kostnad: 35.877 kronor. 2019-12-11. Delegation enligt B.7.1 a. 
 
KUGGEBODA 
Dnr: 2018-83175 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Räcke/handledare vid uteplats och entré. Tröskelminimering/kilar 
samt stödhandtag i duschen. 

Skälig kostnad: 12.500 kronor. Faktisk kostnad: 14.395 kronor. 2019-12-13        
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
OLLONET 
Dnr: 2019-83472 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Montering av lämplig ramp mellan markplan och trädäck vid husets 
entré samt ett trappsteg. Tröskelramp/kil mellan trä däck och 
tröskel/entrédörr. 

Skälig kostnad: 8.000 kronor. Faktisk kostnad: 8.952 kronor. 2019-12-16.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
HUNNAMÅLA 
Dnr: 2019-83494 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Ramp vid entré samt minimering av tröskel på entrédörren. 
Skälig kostnad: 40.000 kronor. Faktisk kostnad: 37.576 kronor. 2019-12-16        
Delegation enligt B.7.1 a. 
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VÄSTRA HALLEN 
Dnr: 2019-83503 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Tröskelborttagning till toalett och sovrum. 2 st jordade eluttag i 
sovrum. 

Skälig kostnad: 8.000 kronor. Faktisk kostnad: 11.050 kronor. 2019-12-16.        
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
ÅKE 
Dnr: 2019-82528 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Dörrautomatik vid entré med fjärrkontroll. 
Uppskattad kostnad: 24.000 kronor. 2019-12-12. Delegation enligt B.7.1 a. 
 
BOLLSPELAREN 
Dnr: 2019-83532 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Tillgång till befintlig stoltrapphiss samt överlämnande av joystick. 
 Faktisk kostnad: 1.114 kronor. 2019-12-13. Delegation enligt B.7.1 a. 
 
BOLLSPELAREN 
Dnr: 2019-83536 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassningsbidrag avseende 

- Stödhandtag vågrätt på vägg mitt emot badrumsdörr, i höjd med grå 
kakelplattor. Stödhandtag lodrätt på vänster vägg (vid insteg i dusch). 

- Stödhandtag/ledstång på vänster vägg mellan badrumsdörr och 
duschplats. 

Skälig kostnad: 3.000 kronor. Faktisk kostnad: 2.928 kronor. 2019-12-16.      
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
KUGGEBODA  
Dnr: 2019-83544 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassningsbidrag avseende 

- Installation av stoltrapphiss mellan våningsplan, samt avgift för 
bygganmälan. 

Uppskattad kostnad: 18.230 kronor. 2019-12-17. Delegation enligt B.7.1 a. 
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BOLLSPELAREN 
Dnr: 2019-83545 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassningsbidrag avseende 

- Tillgång till befintlig stoltrapphiss samt överlämnande av joystick. 
Faktisk kostnad: 1.115 kronor. 2019-12-13. Delegation enligt B.7.1 a. 
 
BACKARYD 
Dnr: 2019-83548 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassningsbidrag avseende 

- Uppsättning av stödhandtag: 1 st 60 cm på vägg vid tvättmaskin, 
vågrätt placering höjd 90 cm, 2 st 30 cm på var sida om dörrarna inne 
på toaletten, 1 st 60 cm i duschrum, lodrätt placering bredvid 
duschens glidskena. Höjd i samråd med sökanden. 

Uppskattad kostnad: 9.500 kronor. 2019-12-16. Delegation enligt B.7.1 a. 
 
KALMARE 
Dnr: 2019-83502 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassningsbidrag avseende 

- Dörrautomatik med el-slutsbleck till lås med fjärrkontroll. Åtgärden 
ska fungera med Phoniro lås som används av hemtjänsten vid larm. 

Skälig kostnad: 35.000 kronor. Faktisk kostnad: 35.819 kronor. 2019-12-18.      
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
RONNEBY 
Dnr: 2091-83543 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassningsbidrag avseende 

- Montering av spisvakt/timer på befintlig spis och ugn. 
Skälig kostnad: 6.500 kronor. Faktisk kostnad: 6.104 kronor. 2019-12-18.      
Delegation enligt B.7.1 a. 
 
SAXEMARA 
Dnr: 2019-83553 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassningsbidrag avseende 

- Montering av spistimer på befintlig spis. 
Uppskattad kostnad: 6.500 kronor. 2019-12-17. Delegation enligt B.7.1 a. 
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NORRA ERINGSBODA 
Dnr: 2019-83546 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassningsbidrag avseende 

- Handtag/räcke monterat i väggen ca 40 cm lång i vinkel. 
Uppskattad kostnad: 1.800 kronor. 2019-12-18. Delegation enligt B.7.1 a. 
  
HÄGGATORP 
Dnr: 2019-83551 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassningsbidrag avseende 

- Installation av stoltrapphiss (stol och skena byts ut pga att det ej finns 
reservdelar längre). 

Uppskattad kostnad: 83.500 kronor. 2019-12-18. Delegation enligt B. 7.1 a. 
 
RYTTAREN 
Dnr: 2019-83552 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassningsbidrag avseende 

- Kök: 2 st lysrörsarmaturer, med dimmer, 60 cm. Placeras i linje i tak 
så att ljus faller in i köksskåp. Ersätter äldre, för svag armatur. 1 st 
bänkbelysning med eluttag åt höger, 100-120 cm, passande under 
köksskåp. Placeras över diskho samt arbetsyta. Ersätter äldre 
bristfällig och för kort armatur. 

- Toalett: Byta ut befintlig vägghängd armatur ovanför tvättställ då 
detta är den enda belysningen som finns i detta utrymme och den är 
idag bristfällig. Ett lysrör i tak kan bli för starkt på denna lilla yta. 

Uppskattad kostnad: 9.500 kronor. 2019-12-19. Delegation enligt B. 7.1 a. 
 
HOBY 
Dnr: 2019-83554 
Birgitta Nedfors har enligt § 5 lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 
2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassningsbidrag avseende 

- Installation av spisvakt med överhettningsskydd och timer inställd på 
30 minuter. 

Uppskattad kostnad: 6.500 kronor. 2019-12-18. Delegation enligt B. 7.1 a.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten och att notera dessa till protokollet.  

Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 
att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten och att notera dessa till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 30 Dnr 2019-000212 400 

Delegationsbeslut miljö- och hälsoskyddsenheten 
2020-01-22 

Sammanfattning  
20191125 - 20191231 
 
2019-000543, 2019-11-25, DBM § 383, Iulia Ohlin 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13 § FMVH 
Delegationsbeslut § 383, 5190 kr, A.1. 
Objekt: Hjälmsa X 
  
2019-000965, 2019-11-27, DBM § 389, Iulia Ohlin 
Förlängd användningstid för BDT-avlopp 
Delegationsbeslut § 389, 0 kr, A.1 samt A.2.1. 
Objekt: Karön X 
  
2019-000960, 2019-11-28, DBM § 390, Linnea Pettersson 
Ansökan om hel befrielse vid fritidshus från hämtning av hushållsavfall 
för egen transport hem till permanentbostad 
Delegationsbeslut, § 390, 865KR, A.1. 
Objekt: Väby X 
  
2019-000964, 2019-11-28, DBM § 391, Eva-Marie Lundberg   
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 391, A1 och C1, 830 kr/år och 830 kr. 
Objekt: Nils X 
  
2019-000899, 2019-11-28, DBM § 392, Linnea Pettersson 
Ansökan om att hålla djur inom detaljplanelagt område, höns 
Delegationsbeslut § 392, A.1., 1730 kr. 
Objekt: Spjälkö X 
  
2019-000392, 2019-12-02, DBM § 393, Iulia Ohlin 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 393, A.2.2. 
Objekt: Abborramåla X 
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2019-000979, 2019-12-04, DBM § 394, Eva-Marie Lundberg   
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 394, A.1., C.1., 830 kr + 3320 kr/år. 
Objekt: Lars X 
  
2019-000380, 2019-12-09, DBM § 397 , Iulia Ohlin 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13 § FMVH 
Delegationsbeslut § 397, 5190 kr, A.1. 
Objekt: Hillerslätt X 
  
2019-000972, 2019-12-09, DBM § 399, Linnea Pettersson 
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 
anmälan om egen kompostering 
Delegationsbeslut, § 399, A.1., 865 kr. 
Objekt: Öljehult X 
  
2019-000999, 2019-12-10, DBM § 400, Linnea Pettersson 
Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
Delegationsbeslut § 400, A.1., 865 kr. 
Objekt: Norra Eringsboda X 
  
2019-001002, 2019-12-12, DBM § 401 , Eva-Marie Lundberg   
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 401, A.1., C.1., 830 kr, 1660 kr/år. 
Objekt: Sömmaren X 
  
2017-000940, 2019-12-17, DBM § 405, Linnea Pettersson 
Projekt radon 
Delegationsbeslut § 405, A.2.1., A.6. 
Objekt: Orienteraren X 
Objekt: Simmaren X 
Fasth: Simmaren X 
Objekt: Häggatorp X 
Fasth: Häggatorp X 
Objekt: Bollspelaren X 
Fasth: Bollspelaren X 
Objekt: Simmaren X 
Fasth: Simmaren X 
Objekt: Simmaren X 
Fasth: Simmaren X 
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2019-001009, 2019-12-19, DBM § 406, Eva-Marie Lundberg   
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 406, A.1., C.1., 3220 kr/år, 830 kr. 
Objekt: Gåsen X 
  
2019-000950, 2019-11-26, DBM 388, Kajsa Johnson 
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 388 (830 + 1660 kr/år 4A) A.1. 
Objekt: Ernst X 
  
2019-000953, 2019-12-05, DBM 396, Leif Abrahamsson             
Kontrollrapport köldmedia 2017 
Delegationsbeslut miljösanktionsavgift § 396. A.3. 
Objekt: Lars X 
 
2017-000735, 2019-12-09, DBM 398, A.1.,Linnea Pettersson 
Projekt radon 
Delegationsbeslut § 398 A.1. 
Objekt: Galgen X 
Objekt: Hoby X 
Fasth: Hoby X 
Objekt: Svenstorp X 
Fasth: Svenstorp X 
Objekt: Svenstorp X 
Fasth: Svenstorp X 
Objekt: Hoby X 
Fasth: Hoby X 
  
2019-001010, 2019-12-17, DBM 402, Jens Andersson 
Begäran om förlängd tid för markbädd 
Delegationsbeslut § 402, 865 kr, A.1. 
Objekt: Järnavik X 
  
2019-001019, 2019-12-20, DBM 407, Johan Karlsson 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13 § FMVH 
Delegationsbeslut, § 407, 5190 kr, A.1., D.6.1. 
Objekt: Dockemåla X 
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2019-001022, 2019-12-30, DBM 408, Leif Abrahamsson             
Anmälan om installation av värmepump 
Delegationsbeslut § 408. 1730 kr. A.1. 
Objekt: Liatorp X 
  
2019-000961, 2019-12-04, DBM, § 395, Linnea Pettersson 
Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
Delegationsbeslut § 395, A.1., 865 kr. 
Objekt: Svanevik X 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten och att notera dessa till protokollet.  

Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 
att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten och att notera dessa till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 

 
 


