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§ 224

Dnr 2015-000660 006

Godkännande/Förändring i miljö- och
byggnadsnämndens föredragningslista 2016-12-08
Sammanfattning
 Följande tillägg görs till föredragningslistan för sammanträdet 201612-08.


Beslut från länsstyrelsen 2016-11-17, se § 242 Delgivningsärenden.



Beslut från kommunfullmäktige 2016-11-24, se § 242
Delgivningsärenden.



Ledamot Berth-Anders Svensson (RP) har en fråga om ett
delegationsbeslut § 732 avseende störande tillväxtlighet som
besvaras av bygglovshandläggare Nawar Ali under § 243
Delegationsbeslut byggenheten.

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna
föredragningslistan för sammanträdet 2016-12-08.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamot Berth-Anders
Svensson (RP).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar att föredragningslistan godkänns med
följande tillägg:
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Beslut från länsstyrelsen 2016-11-17, se § 242 Delgivningsärenden.



Beslut från kommunfullmäktige 2016-11-24, se § 242
Delgivningsärenden.



Ledamot Berth-Anders Svensson (RP) har en fråga om ett
delegationsbeslut § 732 avseende störande tillväxtlighet som
besvaras av bygglovshandläggare Nawar Ali under § 243
Delegationsbeslut byggenheten.
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Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan för
sammanträdet 2016-12-08 med följande tillägg:


Beslut från länsstyrelsen 2016-11-17, se § 242 Delgivningsärenden.



Beslut från kommunfullmäktige 2016-11-24, se § 242
Delgivningsärenden.



Ledamot Berth-Anders Svensson (RP) har en fråga om ett
delegationsbeslut § 732 avseende störande tillväxtlighet som
besvaras av bygglovshandläggare Nawar Ali under § 243
Delegationsbeslut byggenheten.

________________

Beslutet expedieras/skickas till
Akten
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§ 225

Dnr 2015-000661 041

Budget redovisning 2016-12-08
Sammanfattning
Förvaltningschefen Anders Karlsson redovisade miljö- och
byggnadsnämndens ekonomiska resultat gentemot budget 2016.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att notera redovisningen till
protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna.
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera redovisningen till
protokollet.
________________
Beslutet expedieras/skickas till
Akten
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§ 226

Dnr 2016-000159 206

Indexuppräkning av miljö- och byggnadsnämndens
taxor för 2017
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämndens taxor för myndighetsutövning enligt planoch bygglagen och miljöbalken får höjas motsvarande de tolv senaste
månadernas förändring i konsumentprisindex med september som
jämförelsetal.
Förändringen från september 2012 till september 2016 är 0,67 %. Denna
förändring påverkar uppräkningen av timtaxan för PBL-ärenden samt för
tillsyn och prövning enligt miljöbalken.
Miljö- och byggnadsnämndens kostnader ökar till följd av prisökningar.
Därför behöver även taxorna räknas upp.
Bedömning
En regelbunden mindre ökning av taxan bedöms vara mer acceptabel för
brukarna än en större höjning med glesare intervall. Under de senaste åren
har dock konsumentprisindex varit negativ.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att:
Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt
miljöbalken med 0,67 % att gälla fr o m 2017-01-01 från 824 kr till 829 kr.
Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 0,67 % att gälla fr o m 201701-01 från 789 kr till 794 kr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna Magnus
Pettersson (S) och Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:
Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt
miljöbalken med 0,67 % att gälla fr o m 2017-01-01 från 824 kr till 829 kr.
Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 0,67 % att gälla fr o m 201701-01 från 789 kr till 794 kr.
________________
Beslutet expedieras/skickas till
Akten
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§ 227

Dnr 2016-000156 40

Livsmedelsverkets revision
Sammanfattning
Livsmedelsverket genomförde en revision av livsmedelskontrollen i
Ronneby under 2016. Som ett resultat begär man en åtgärdsplan som redogör
för när och hur korrigerande och förebyggande åtgärder kommer att vidtas
med hänsyn till avvikelserna.
Förslag till beslut
Kontrollpersonal
Artikel 4.2 c i förordning (EG) nr 882/2004. Kontroll-myndigheterna ska ha
tillräcklig tillgång till personal.
För att visa vilken tillgång till personal som myndigheten behöver planeras
att göra en förnyad behovsutredning under vintern 2016/2017. Den senaste
genomfördes 2011.
Kompetenskrav och utbildning
Artikel 4.2 c i förordning (EG) nr 882/2004. Kontrollmyndigheten ska ha
tillgång till personal som är tillräckligt erfaren och tillräckligt kvalificerad.
Vi har gjort en kompetensbehovsanalys. Det dokumentet bifogas detta
dokument, Bilaga A.
Provtagningsrutin
Artikel 4.2 c, 11 och 12 i förordning (EG) nr 882/2004. Myndigheten ska
inrätta lämpliga förfaranden för att säkerställa provtagning och analys.
Vi har förnyat vårt dokument som gäller rutin vid provtagning, Bilaga B.
Rapportering av kontrollresultat
Artikel 9 i förordning (EG) nr 882/2004. Myndigheten ska upprätta
rapporter vid kontroller och uppge kontrollmetod.
1. Information om kontrollmetod
I Ronnebys kontrollrapporter står beskrivet att kontrollmyndigheten
kontrollerar efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. I första hand sker
detta med kontrollmetoden icke föranmälda inspektioner. Om vi skulle
använda oss av någon annan metod, kartläggning, övervakning, verifiering,
revision, provtagning och analys framgår det av kontrollrapporten.
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2. Formuleringen i Ronnebys kontrollrapporter att ”brister behöver åtgärdas”
kan eventuellt uppfattas som beslut som företaget måste följa.
Vi har god erfarenhet av att skriva i kontrollrapporter att brister behöver
åtgärdas. Det är tillräckligt tydligt för företagaren och ofta proportionerligt i
förhållande till bristen. Oftast är detta redan uttryckt i tal vid
kontrolltillfället. Det har inte hittills, vad vi känner till, av någon företagare
hos oss uppfattats som ett beslut.
Det är också i överrensstämmelse med förvaltningslagen där man ska arbeta
så snabbt, effektivt och billigt som möjligt. När vi har ansett att det är
lämpligt har vi kommunicerat ett beslut redan i kontrollrapporten för att gå
vidare med beslut i händelse att företaget inte har vidtagit lämpliga åtgärder.
Då blir kontrollen effektiv och ärendet drar inte ut onödigt långt i tiden med
flertalet extra offentliga kontroller än nödvändigt.
Uppföljning
Artikel 4.2 a och 8.3 i förordning (EG) nr 882/2004. Myndigheten ska se till
att kontrollen är ändamålsenlig och effektiv samt inrätta rutiner för att
kontrollera att den är effektiv och att åtgärder vidtas vid behov.
Miljö- och byggnadsnämnden får löpande information om de
delegationsbeslut som tas av inspektörerna. Om sanktioner behöver vidtas
mot något livsmedelsföretag som kräver beslut, t ex förbud, föreläggande,
får nämnden del av det. Förvaltningens resultat i form av antal inspektioner
etc får nämnden ta del av löpande varje tertial.
Revisioner
Artikel 4.6 i förordning (EG) nr 882/2004
Efter länsstyrelsens tidigare revision i februari 2011 upprättades en
Utbildnings- och kompetensplan under september 2011. Den biläggs detta
dokument, Bilaga C.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna Margareta
Yngvesson (S), Ola Robertsson (S), Magnus Pettersson (S) och Hillevi
Andersson (C).
Yrkanden
Ledamot Margareta Yngvesson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
följande tillägg:
1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om årlig internkontroll för
verksamheten.
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2. Miljö- och byggnadsnämnden anser det vara önskvärt att
Livsmedelsverket anordnar utbildning inom konfektyrproduktion.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Underlag
Kompetensbehovsanalys november 2016, uppdaterad rutin för provtagning
november 2016 och utbildnings- och kompetensplan september 2011.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta följande åtgärdsplan:
Kontrollpersonal
Artikel 4.2 c i förordning (EG) nr 882/2004. Kontroll-myndigheterna ska ha
tillräcklig tillgång till personal.
För att visa vilken tillgång till personal som myndigheten behöver planeras
att göra en förnyad behovsutredning under vintern 2016/2017. Den senaste
genomfördes 2011.
Kompetenskrav och utbildning
Artikel 4.2 c i förordning (EG) nr 882/2004. Kontrollmyndigheten ska ha
tillgång till personal som är tillräckligt erfaren och tillräckligt kvalificerad.
Vi har gjort en kompetensbehovsanalys. Det dokumentet bifogas detta
dokument, Bilaga A.
Provtagningsrutin
Artikel 4.2 c, 11 och 12 i förordning (EG) nr 882/2004. Myndigheten ska
inrätta lämpliga förfaranden för att säkerställa provtagning och analys.
Vi har förnyat vårt dokument som gäller rutin vid provtagning, Bilaga B.
Rapportering av kontrollresultat
Artikel 9 i förordning (EG) nr 882/2004. Myndigheten ska upprätta
rapporter vid kontroller och uppge kontrollmetod.
1. Information om kontrollmetod
I Ronnebys kontrollrapporter står beskrivet att kontrollmyndigheten
kontrollerar efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. I första hand sker
detta med kontrollmetoden icke föranmälda inspektioner. Om vi skulle
använda oss av någon annan metod, kartläggning, övervakning, verifiering,
revision, provtagning och analys framgår det av kontrollrapporten.
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2. Formuleringen i Ronnebys kontrollrapporter att ”brister behöver åtgärdas”
kan eventuellt uppfattas som beslut som företaget måste följa.
Vi har god erfarenhet av att skriva i kontrollrapporter att brister behöver
åtgärdas. Det är tillräckligt tydligt för företagaren och ofta proportionerligt i
förhållande till bristen. Oftast är detta redan uttryckt i tal vid
kontrolltillfället. Det har inte hittills, vad vi känner till, av någon företagare
hos oss uppfattats som ett beslut.
Det är också i överrensstämmelse med förvaltningslagen där man ska arbeta
så snabbt, effektivt och billigt som möjligt. När vi har ansett att det är
lämpligt har vi kommunicerat ett beslut redan i kontrollrapporten för att gå
vidare med beslut i händelse att företaget inte har vidtagit lämpliga åtgärder.
Då blir kontrollen effektiv och ärendet drar inte ut onödigt långt i tiden med
flertalet extra offentliga kontroller än nödvändigt.
Uppföljning
Artikel 4.2 a och 8.3 i förordning (EG) nr 882/2004. Myndigheten ska se till
att kontrollen är ändamålsenlig och effektiv samt inrätta rutiner för att
kontrollera att den är effektiv och att åtgärder vidtas vid behov.
Miljö- och byggnadsnämnden får löpande information om de
delegationsbeslut som tas av inspektörerna. Om sanktioner behöver vidtas
mot något livsmedelsföretag som kräver beslut, t ex förbud, föreläggande,
får nämnden del av det. Förvaltningens resultat i form av antal inspektioner
etc får nämnden ta del av löpande varje tertial.
Revisioner
Artikel 4.6 i förordning (EG) nr 882/2004
Efter länsstyrelsens tidigare revision i februari 2011 upprättades en
Utbildnings- och kompetensplan under september 2011. Den biläggs detta
dokument, Bilaga C.
--Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om årlig internkontroll för
verksamheten.
Miljö- och byggnadsnämnden anser det vara önskvärt att Livsmedelsverket
anordnar utbildning inom konfektyrproduktion.
________________
Beslutet expedieras/skickas till
Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala
Akten
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§ 228

Dnr 2016-000154 233

Ulvasjömåla - Strandskyddsdispens för nybyggnad av
transformatorstation
Bygg-R dnr 2016/536
Sammanfattning
Fastighetens adress: X
Sökanden: X
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse, strandskydd Ulvasjön.
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för uppförande av en
nätstation för eldistribution. Nätstationen är av typen satellitstation som är
betjänad från utsidan och ej kan användas till annat ändamål. Uppsamling av
eventuellt läckage från transformatorn fångas upp av nätstationens
betongfundament och når således inte omkringliggande våtmark. Som
särskilt skäl anges allmännyttan av den nya nätstationen. Nätstationen
kommer att förbättra leveransen av el till kunderna i området. Avstånd från
nätstation till strandlinje ca 35 meter.
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 § pkt 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,
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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.
Åtgärden bedöms vara en utvidgning av pågående verksamhet för vilken
dispens från strandskyddsbestämmelserna kan lämnas enligt Miljöbalken
kapitel 7 § 18 c pkt 4.
Förslag till beslut
Att miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för
uppförande av nätstation.
Endast det markområde som anläggningen upptar får tas i anspråk.
Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 4.
Att avgift skall erläggas med 3.560 kr i enlighet med taxa antagen av
fullmäktige § 82/2012, tabell 6.
Faktura skickas separat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt tjänstgörande ersättare
Lars Saager (M).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Underlag
Ansökan, översiktskarta och situationsplan 2016-11-15.
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för
uppförande av nätstation.
Endast det markområde som anläggningen upptar får tas i anspråk.
Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 4.
Avgift skall erläggas med 3.560 kr i enlighet med taxa antagen av
fullmäktige § 82/2012, tabell 6.
Faktura skickas separat.
________________

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

Beslutet expedieras/skickas till
X + delgivningskvitto och besvärshänvisning
Länsstyrelsen + samtliga handlingar
Expeditionen (avgiften)
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(83)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-08

Miljö- och byggnadsnämnden

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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§ 229

Dnr 2016-000136 214

Detaljplaneändring för del av Yxnarum 19:12 och 2:12
m.fl
Sammanfattning
Adress: Mastvägen, Listerby, Ronneby kommun
Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2016-09-05 upprättat ett förslag
till ändring av detaljplan för del av Yxnarum 19:12 och 2:12 m.fl. i Ronneby
kommun.
Det är nu fråga om antagande av planen.
Fullständiga handlingar finns på www.ronneby.se/yxnarum
Bedömning
Planförslaget har handlagts enligt begränsat förfarande och var senaste
utställt på samråd under tiden 2016-10-28 t.o.m. 2016-11-11. Inkomna
skrivelse under samrådet har sammanfattats och kommenterats i ett
granskningsutlåtande. Bl.a. har länsstyrelsen kommenterat att
planbeskrivningen bör ange vilken/vilka typer av ledningar som u-området
syftar till. Under förutsättningar att planbeskrivningen kompletteras med den
informationen godkänner länsstyrelsen planförslaget. I övrigt har alla i
samrådskretsen godkänt förslaget.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen för del av
Yxnarum 19:12 och 2:12 m.fl. upprättad den 28 september 2016 och
reviderad 16 november 2016.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna Margareta
Yngvesson (S), Berth-Anders Svensson (RP) och tjänstgörande ersättare
Lars Saager (M).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
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Underlag
Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen för del av
Yxnarum 19:12 och 2:12 m.fl. upprättad den 28 september 2016 och
reviderad 16 november 2016.
________________
Beslutet expedieras/skickas till
Akten
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§ 230

Dnr 2008-000108 214

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 m.fl., Stenåsa,
Bräkne-Hoby
Sammanfattning
Adress: Bräkne-Hoby, Stenåsavägen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 december 2010 att ge
planenheten i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan för del av
Svenstorp 20:1 m.fl. Stenåsa.
Det är nu fråga om antagande av planen.
Fullständiga handlingar finns på www.ronneby.se/svenstorp
Bedömning
Planförslaget har handlagts enligt normalt förfarande och var senast på
utställning under tiden 2016-09-30 t.o.m. 2016-10-28. Inkomna skrivelser
under utställningen har sammanfattats och kommenterats i ett utlåtande. Bl.a.
har Länsstyrelsen inget att erinra och gjort bedömningen att detaljplanen inte
kommer att prövas. En skrivelse har inkommit från en granne som är emot
exploatering av den tätortsnära skogen som är ett omtyckt promenadområde
med rik och vacker natur.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner planförslaget upprättat den 6
december 2010 och reviderat den 16 november 2016 och skickar planen
vidare till kommunfullmäktige för antagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna BerthAnders Svensson (RP) och Hillevi Andersson (C).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
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Underlag
Plankarta, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och utlåtande.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna planförslaget upprättat
den 6 december 2010 och reviderat den 16 november 2016 och skickar
planen vidare till kommunfullmäktige för antagande.
________________
Beslutet skickas/expedieras till
Akten
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§ 231

Dnr 2016-000061 011

Detaljplan för Bökevik 1:131 m.fl.
Sammanfattning
Adress: Vitaskärsvägen, Blysängen, Håanabbsvägen
Miljö- och byggnadsnämnden gav 2016-06-15, § 107 plan- och byggenheten
i uppdrag att skicka ut ett planförslag för Bökevik 1:131 m.fl. på samråd.
Detaljplaneförslaget var utställt för samråd under tiden den 1 juli 2016 t.o.m.
den 15 augusti 2016. Ett samrådsmöte hölls i Saxemara den 23 juli. Det är nu
fråga om beslut inför granskning.
Bedömning
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en
samrådsredogörelse. Länsstyrelsen anser bl.a. att planbestämmelserna
avseende byggteknik inom områden under 3 meter över havet behöver
justeras. Länsstyrelsen anser också det positivt ifall lokaliseringen av ny
tomtmark inom planområdet anpassas och genomförs på ett sådant sätt att
identifierade livsmiljöer och spridningsvägar för sandödla och hasselsnok
säkras. Ett antal fastighetsägare är negativa till 175 kvm som byggarea och
anser att områdets nuvarande karaktär av fritidshusområde ska behållas. Ett
antal fastighetsägare är positiva till ändringsförslaget.
Med hänsyn till inkomna synpunkter föreslås bl.a. att planbestämmelserna
avseende byggteknik justeras. Ett nytt avsnitt om fridlysta arter införs.
Plankartan revideras avseende spridningskorridoren för sandödla och
hasselsnok söder om muren intill tomt 7 och 8. Inga ändringar föreslås
avseende bestämmelserna för byggrätt m.m. då bedömningen är att dessa ger
en rimlig standard för nybyggnation idag, oavsett om det är ett fritidshus
eller åretrunthus.
Förslag till beslut
Att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ändra planförslaget samt ge
plan- och byggenheten i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna Ola
Robertsson (S), Magnus Pettersson (S), Margareta Yngvesson (S),
Christoffer Stenström (M) och tjänstgörande ersättare Lars Saager (M).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(83)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-08

Miljö- och byggnadsnämnden

Yrkanden
Ledamot Margareta Yngvesson (S) yrkar att ärendet återremitteras för vidare
utredning gällande byggnadsarean.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Underlag
Planbeskrivning, plankarta och samrådsredogörelse.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare
utredning gällande bland annat byggnadsarean.
________________
Beslutet expedieras/skickas till
Akten
X
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§ 232

Dnr 2014-000403 214

Detaljplaneändring för del av Trolleboda 1:149 m.fl
Sammanfattning
Adress: Trolleboda, Ronneby
Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2014-09-16 upprättat ett förslag
till ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. i Ronneby kommun.
Det är nu fråga om antagande av planen.
Fullständiga handlingar finns på www.ronneby.se/trolleboda-norra
Bedömning
Planförslaget har handlagts enligt enkelt förfarande och var senast utställt på
granskning under tiden 28 oktober 2016 t.o.m. 18 november 2016. Inkomna
skrivelse under granskningen har sammanfattats i ett granskningsutlåtande.
Bl.a. har länsstyrelsen inget att erinra och gjort bedömningen att detaljplanen
inte kommer att prövas.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen för del av
Trolleboda 1:149 m.fl. upprättad den 1 juni 2016 och reviderad den 21
september 2016.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna Margareta
Yngvesson (S) och Magnus Pettersson (S).
Yrkanden
Yrkande 1
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget, att nämnden
antar detaljplanen.
Yrkande 2
Ledamot Magnus Pettersson (S) yrkar att planen ska genomföras med
normalförfarande och därmed skickas till kommunfullmäktige för antagande.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på de båda yrkandena mot
varandra och finner att nämnden bifaller ordförande Knut Svensson (C)
yrkande 1.
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Underlag
Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen för del av
Trolleboda 1:149 m.fl. upprättad den 1 juni 2016 och reviderad den 21
september 2016.
________________
Beslutet expedieras/skickas till
Akten
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§ 233

Dnr 2016-000050 239

Biskopsmåla - Förhandsbesked för rivning av och
nybyggnad av enbostadshus
Bygg-R dnr. 2016-149
Sammanfattning
Den 15 juni 2016 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att lämna positivt
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Biskopsmåla
X. Ärendet överklagades till länsstyrelsen som i sitt beslut 2016-11-04
upphäver nämndens beslut. Det är nu fråga om nämnden vill överklaga
länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.
Bedömning
Beslut i frågan ska fattas av miljö- och byggnadsnämnden. Eftersom en
överklagan behöver göras inom tre veckor från delgivning av beslutet och ett
nämndsammanträde inte hanns med under den tiden har ett ordförandebeslut
tagits om överklagan. Skulle nämnden välja att inte överklaga ärendet vidare
kan den överklagan dras tillbaka.
I sitt beslut finner länsstyrelsen att den föreslagna platsen, särskilt med
beaktande av de begränsade möjligheterna att anordna vatten och avlopp,
inte kan anses lämplig med hänsyn till bestämmelserna i 2 kap PBL. De
nämner bl.a. risken för saltvatteninträngning i brunnen samt att det föreligger
stor risk att BDT-vattnet inte hinner renas i marken genom infiltration utan
istället rinner ut i havet. De anser också att den byggnation om ca 95 kvm i
1,5 plan som ansökan innehåller skulle utgöra ett dominerande intryck i
miljön där den placeras och påverka landskapsbilden på ett negativt sätt samt
att det inte är klarlagt om vägen är lämplig som tillfartsväg till huset med
hänsyn till framkomligheten för exempelvis utryckningsfordon.
Förvaltningen föreslår att nämnden håller fast vid sitt beslut och överklagar
ärendet samt utöver sitt tidigare beslut skickar med följande synpunkter.
Vatten
Utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten är det varje
fastighetsägares sak att ordna med sin vattenförsörjning. Inom Ronneby
kommun krävs varken tillstånd eller anmälan för borrning av brunn för ett
enskilt hushålls vattenbehov. Utmed kusten finns många sådana brunnar, där
en del har problem med saltvattenpåverkan och andra inte. Det finns inget
tydligt mönster för vem som drabbas av detta och inte heller någon statistik
över hur vanligt det är. Saltvattenpåverkan i den grad som det kan röra sig
om i dessa fall utgör varken ett miljöproblem eller ett hälsoproblem utan
endast en olägenhet i form av smak. Skulle sådan olägenhet uppkomma finns
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det teknik för att komma tillrätta med det. Med beaktande av avståndet är det
osannolikt att uttag av vatten för hushållsbehov från en brunn på
Biskopsmåla X skulle ha menlig inverkan för någon annan fastighet. Som
alternativ till en borrad brunn finns också möjligheten att avsalta havsvatten,
vilket redan tillämpas för några kustnära fastigheter i kommunen.
Toalett
Det har länge funnits en restriktiv hållning till slutna tankar för avlopp,
därför att de medfört hög tömningsfrekvens och därmed många
miljöbelastande transporter av vatten, som dessutom genom sin låga slamhalt
haft litet kretsloppsvärde. Detta gäller för sluten tank i kombination med
”vanlig” toalett, där spolmängden är 2-6 liter. Miljö- och byggnadsnämnden
har numera uppfattningen att sluten tank är ett bra alternativ för WC-avlopp
när anslutning till kommunalt avlopp inte är aktuell, förutsatt att man
använder extremt snålspolande toaletter - mindre än en liter vatten per
spolning. Med sådan teknik räcker det oftast att slamtömma en gång per år
eller mindre, alltså motsvarande vad som gäller för slamavskiljare. Den
högre slamhalt man får med extremt snålspolande teknik ger också ökade
förutsättningar för användning av det insamlade avloppsvattnet inom
jordbruk eller för framställning av biogas. I samband med ansökan om
förhandsbesked för nybyggnation på Biskopsmåla X har kommunens
handläggare av avloppsärenden informerat sökanden att sluten tank med
extremt snålspolande toalett (vakuumsystem eller annat lika effektiv teknik)
i detta fall är det enda tänkbara alternativet om man avser att installera WC.
BDT-avlopp
Enligt den uppfattning som nu är förhärskande bland expertis på
avloppsområdet (Kunskapscentrum Små Avlopp, Rapport 2013:1) ger BDTavlopp ett obetydligt bidrag till övergödning. Huvudsyftet med en
reningsanordning för BDT-avlopp blir då att reducera biologiskt nedbrytbart
material, som annars kan orsaka luktproblem på fastigheten och i dess
omedelbara närhet, samt smittförande ämnen, som det redan i utgångsläget
finns mycket lite av i BDT-vatten. Med detta synsätt är rening av BDTavlopp mer en fråga om att skydda dem som bor eller vistas på fastigheten
från olägenheter än att skydda den omgivande miljön mot övergödning eller
annan skada. Miljö- och byggnadsnämnden ser det då rimligt att tillåta en
avloppsanordning bestående av slamavskiljare och efterföljande reningssteg
med godtagbar funktion. Reningssteget kan utgöras av infiltration, om
marken lämpar sig för detta, annars markbädd, fabricerat gråvattenfilter eller
någon form av växtreningsanläggning.
Förhandsbesked finns inte i fråga om avloppsanordningar, som kräver
tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Den lösning som föreslås i
ansökan om förhandsbesked enligt PBL bör därför ses som ett preliminärt
förslag. Slutligt val av teknisk utformning kan bara göras i samband med
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handläggning av tillståndsansökan eller anmälan. Med det utbud av olika
tekniker som nu står till buds finns det i princip alltid möjlighet att ordna en
godtagbar rening av BDT-avlopp.
Byggnationens inverkan på landskapsbilden
Huset är tänkt att placeras på samma plats som det nuvarande mindre huset
står på. Detta är ca 35 m från strandlinjen och omgivet av höga träd på tre av
fyra sidor samt växtlighet i form av buskar, lägre träd m.m. mot vattnet (se
bifogat fotografi). Ritningarna visar en byggnad med en nockhöjd på ca 7 m
och en takfotshöjd på ca 3,5 m. Miljö- och byggnadsnämnden menar att
placeringen en bit från stranden samt den omgivande växtligheten
tillsammans med husets mindre storlek gör att det inte kan anses utgöra ett så
dominerande intryck i miljön att landskapsbilden påverkas på ett negativt
sätt. Tvärt om ser nämnden att husets tänkta storlek och utformning passar
bra in på platsen.
Framkomlighet för utryckningsfordon
Som vi tidigare har sagt finns det en gemensamhetsanläggning för vägen och
Biskopsmåla X är medlem. Gemensamhetsanläggningen går idag visserligen
inte hela vägen fram till X utan slutar halvvägs in på X, men vid en ändring
av gemensamhetsanläggningen skulle man enligt kontakter med
Lantmäteriet komma fram till att den behöver gå hela vägen fram till gränsen
mot X. Vägfrågan går också att lösa med servitut såsom sökanden beskrivit.
Vid en eventuell framtida omprövning av gemensamhetsanläggningen
(vägen) förutsätts att standarden anpassas till utryckningsfordon. Redan vid
byggnadsskedet kommer vägen att behöva anpassas för tyngre transport av
byggnadsmaterial m.m.
Med hänvisning till ovanstående resonemang anser miljö- och
byggnadsnämnden att det finns förutsättningar att ordna VA-frågan för
nybyggnation på Biskopsmåla X på ett tillfredsställande sätt med hänsyn till
hälso- och miljöaspekter, att byggnationen inte utgör ett dominerande intryck
i miljön och inte påverkar landskapsbilden negativt samt att det finns
förutsättningar att göra vägen lämplig för utryckningsfordon.
Förslag till beslut
Att miljö- och byggnadsförvaltningen överklagar länsstyrelsens beslut 201611-04, dnr 403-3022-2016 och skickar med ovanstående synpunkter samt
fotografi till Mark- och miljödomstolen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna Magnus
Pettersson (S), Ola Robertsson (S), Margareta Yngvesson (S), Bengt
Johansson (SD) och tjänstgörande ersättare Lars Saager (M).
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Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande
ändring i beslutsformuleringen:
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att vidhålla sitt överklagande av
länsstyrelsens beslut 2016-11-04, dnr 403-3022-2016 och skickar med
ovanstående synpunkter samt fotografi till Mark- och miljödomstolen i
Växjö.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Underlag
Länsstyrelsens beslut 2016-11-04, dnr 403-3022-2016, miljö- och
byggnadsnämndens beslut från 2016-06-15 § 111 samt fotografi från platsen.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att vidhålla sitt överklagande av
länsstyrelsens beslut 2016-11-04, dnr 403-3022-2016 och skickar med
ovanstående synpunkter samt fotografi till Mark- och miljödomstolen i
Växjö.
________________
Beslutet expedieras/skickas till
Akten
Stadsarkitekten
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§ 234

Dnr 2016-000123 231

Spjälkö - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Bygg-R dnr. 2016-412
Sammanfattning
Adress: X
Sökande: X
Fastigheten ligger i ett mindre sommarstugeområde precis vid havet som
byggdes ut i mitten av 1960-talet. Området är planlagt med en byggnadsplan
(nr.309) som till stora delar är genomförd. Bebyggelsens skala i området är
relativt låg med en våning och har ett övervägande traditionellt byggnadssätt
med sadeltak och fasader med träpanel. Bebyggelsen har med tiden
kompletterats och byggts till efterhand vilket inneburit flera tillägg i miljön
och en viss avspegling av respektive stilepok sär tilläggen gjordes.
Övervägande har dock bebyggelsen behållit sin småskaliga karaktär även om
exploateringsgraden ofta är hög på respektive fastighet.
En ansökan om förhandsbesked beträffande nybyggnad av ett fritidshus på
fastigheten Spjälkö X har inkommit till miljö- och byggnadsförvaltningen.
Ansökan avser ett fritidshus på 80-85 m² i en våning inom ett sedan tidigare
planlagt område. Fritidshuset avses få samma utformning som ett tidigare
beviljat förhandsbesked och bygglov på grannfastigheter Spjälkö X i samma
område.
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Bygglov tillstyrks under förutsättning att fastigheten ansluts till kommunalt
avlopp när detta blir möjligt och att sökanden i avvaktan på kommunalt
avlopp ordnar enskild avloppslösning. Avloppsanordning för WC-avlopp
med utsläpp till mark eller vatten kommer inte att medges.
Ronneby Miljö och Teknik AB
Det åvilar byggherren att beakta eventuella u-områden, servitut eller
ledningsrätter. Fastighetsägaren bekostar flytt av eventuella kabelskåp,
elkablar, opto, gatljus alternativt luftlinjer. Byggnad skall ej placeras
närmare än 3 meter från VA-ledning.
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Bygglov tillstyrks ur brandskyddssynpunkt om följande förutsättningar
beaktas:
-
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Byggnader utformas med tillfredsställande brandskydd mellan
byggnader.
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-

Tillfredsställande skydd uppnås genom ett avstånd som överstiger 8
meter alternativt en kombination med avskiljande
byggnadskonstruktion, avstånd mellan byggnader och begränsad
fönsterarea.

-

Bostadshus skal avskiljas i lägst klass EI30 från garage,
förrådsbyggnad och liknande som är placerat 7 meter ifrån huset och
har en byggnadsarea över 15 kvadratmeter.

Tekniska förvaltningen
I egenskap av markägare har Tekniska förvaltningen inget att erinra mot
ansökan, dock framförs synpunkten att eventuellt framtida garage skall
placeras minst 6 meter från fastighetsgränsen.
Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande enligt plan- och bygglagen
(PBL) 9 kap. 25 §. Följande yttrande har inkommit.
Fastighetsägare, Spjälkö X
Fastighetsägaren erinrar i sin skrivelse att det planerade bostadshuset avviker
alltför mycket från den maximala arealen som gäller enligt gällande
planbestämmelser. Detta eftersom tomterna är för små och
byggnaderna/fritidshusen kommer för nära varandra. Enligt gällande plan får
avståndet mellan stugorna inte understiga 20 meter vilket fastighetsägaren
tycker är rimligt i en fritidshusbebyggelse.
Bedömning
Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus inom ett redan planlagt område
där strandskyddet är upphävt och fastighetsindelning är genomförd i enlighet
med gällande byggnadsplan (plan nr. 309) från 1954, reviderad 1961.
Tillfartsväg ordnas genom en befintlig lokalgata, i gällande plan reglerad
som allmän platsmark. Området omfattas av den kommunala VA-planens
utbyggnadsområden (Va-plan, grupp 1) men fram till dess att en kommunal
anslutning blir tillgänglig måste dricksvattenförsörjningen ordnas genom en
enskild lösning.
Tidigare har miljö- och byggnadsnämnden fattat beslut MBN § 58 2014-0416 om förhandsbesked för ett motsvarande fritidshus på grannfastigheten
Spjälkö X. Detta ärende skiljer sig från nuvarande på så sätt att det
föreskrivna minsta avståndet mellan huvudbyggnader på 12 meter uppnås. I
beslutet om förhandsbesked fastslogs att det kommande bygglovet skulle
följa den gällande planen för området.
Vid det tidigare beslutet om beviljat bygglov MBN § 175 2016-03-17 på
Spjälkö X godkändes samma utformning som nu söks på Spjälkö X med stöd
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av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. Den tidigare bedömningen utgick från
följande:
”Ansökan innebär att planbestämmelse sammanlagd byggnadsyta överskrids
med 13,3 %. En mindre del av byggnaden placeras på mark som inte får
bebyggas enligt planen.
Bygglov får enligt PBL 9 kap. 31 b § ges om avvikelsen är mindre och
förenlig med syftet i planen. Bedömningen här är att avvikelserna är mindre
och förenliga med planens syfte.”
Detta innebär att förhandsbeskedet utgått ifrån att den gällande planen ska
följas och därefter har bygglov givits i ett senare skede med stöd av gällande
lagstiftning och rättsfall beträffande vad som kan anses vara en liten
avvikelse från gällande plan.
Den ansökta utformningen av fritidshuset avviker från den gällande
byggnadsplanen enligt följande delar:
§6
Inom B betecknat område får avståndet mellan bostadshus/fritidsstugor/ ej
understiga 20 meter. Då särskilda skäl föreligga i form av naturliga hinder,
såsom större jordstenar, växande träd, vattensjuk mark o. dyl., må mindre
avstånd medges, dock ej under 12 meter.
-

Fritidshuset avses placeras som närmast 3 meter ifrån en
komplementbyggnad och 9 meter från huvudbyggnaden på
grannfastigheten Spjälkö X i väster. I öster uppnås det föreskrivna
avståndskravet på 12 meter till nästkommande huvudbyggnad på
fastigheten Spjälkö X.

§7
Nom. 1. Å tomtplats som omfattar B betecknat område får sammanlagda
bebyggelsen icke upptaga större areal än 60 m².
-

Fritidshuset avses få en byggnadsyta av 80 – 85 m², en avvikelse med
20 – 25 m², motsvarande 133 – 141 % av den tillåtna sammanlagda
byggnadsytan.

Nom . 2. Bostadshus /Fritidsstugor/ må icke upptaga större areal än 50 m².
-

Justerandes sign

Fritidshuset avses få en byggnadsyta av 80 – 85 m², en avvikelse med
30 – 35 m², motsvarande 160 – 170 % av den tillåtna byggnadsytan
för huvudbyggnaden.
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Avvikelser mot föreskriva byggnadsytor för huvudbyggnad och/eller
komplementbyggnad samt sammanlagd tillåten byggnadsyta finns bland
grannfastigheterna inom en och samma byggnadsplan:


Spjälkö X ca 90 m² + komplementbyggnad ca 34 m²



Spjälkö X ca 78 m²



Spjälkö X ca 93 m² + komplementbyggnad ca 17 m²



Spjälkö X ca 66 m² + komplementbyggnad ca 23 m²



Spjälkö X ca 74 m² + komplementbyggnad ca 15 + 23 m²



Spjälkö X ca 73 m²



Spjälkö X ca 75 m² + komplementbyggnad ca 19 m²

Endast en fastighet följer den gällande byggnadsplanen:


Spjälkö X ca 55 m²

Platsen planlades långt före det att stigande havsnivåer identifierats som ett
hot mot kustnära bebyggelse. Fastigheten Spjälkö X ligger 2 – 2,5 meter
över havet och omfattas likt den befintliga bebyggelsen av de beräknat
stigande havsnivåerna upp till 3 meter över havet fram till år 2100. Detta
betyder att tekniska skyddsåtgärder kan behöva komplettera en
bygglovsansökan alternativt en möjlighet att kunna flytta den tänkta
byggnaden i en framtid med högre vattennivåer.
Den gällande byggnadsplanen för området upprättades 1957, alltså före det
att strandskyddslagstiftningen tillkom. Detta innebär att fastigheten inte
omfattas av strandskyddet.
Förslag till beslut
Att miljö- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus på fastigheten Spjälkö X med stöd av plan- och bygglagen
(2010:900) 2 kap. och 9 kap. 17 och 18 §§.
Att förhandsbesked beviljas med villkor att bebyggelsen utformas enligt de
planbestämmelser som finns i gällande detaljplan med undantag för
installation av WC samt att bebyggelsen skyddas från översvämning upp till
+3,0 meter över havet (RH2000) så att den tål att översvämmas alternativt
ges möjlighet att vid behov kunna flyttas.
Att hänskjuta prövningen av en liten avvikelse mot gällande plan från
prövningen om förhandsbesked till prövningen om bygglov.
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Avgift tas ut med 9 998 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige §
159/2011 samt § 82/2012 – tabell 2 samt 6 (faktureras separat).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget, att bevilja
förhandsbesked.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Underlag
Ansökan om förhandsbesked 2016-09-05, komplettering av ansökan 201609-19, tjänsteskrivelse 2016-10-24, översiktskarta, situationsplan och
fasadritning A2.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja förhandsbesked för
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Spjälkö X med stöd av plan- och
bygglagen (2010:900) 2 kap. och 9 kap. 17 och 18 §§.
Att förhandsbesked beviljas med villkor att bebyggelsen utformas enligt de
planbestämmelser som finns i gällande detaljplan med undantag för
installation av WC samt att bebyggelsen skyddas från översvämning upp till
+3,0 meter över havet (RH2000) så att den tål att översvämmas alternativt
ges möjlighet att vid behov kunna flyttas.
Att hänskjuta prövningen av en liten avvikelse mot gällande plan från
prövningen om förhandsbesked till prövningen om bygglov.
Avgift tas ut med 9 998 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige §
159/2011 samt § 82/2012 – tabell 2 samt 6 (faktureras separat).
________________
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Upplysning
Ett förhandsbesked gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vinner
laga kraft och skall följas av en ansökan om bygglov inom denna tid för att
vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet.
En ansökan om bygglov sker lämpligen parallellt med en anmälan om
anordnande av vatten- och avlopp.
Beslutet expedieras/skickas till
Sökanden: X
Till sökande samt de som haft åsikter mot förslaget med mottagningsbevis
och besvärshänvisning:
X
Övriga berörda sakägare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Justerandes sign

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Helena Revelj, stadsarkitekt
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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§ 235

Dnr 2016-000160 231

Listerby - Bygglov för anläggande av mur
ByggR dnr 2016/357
Sammanfattning
Fastigheten omfattas av detaljplan 172, laga kraft 1966-02-17, /BFIv/.
Bestämmelserna innebär att fastigheten är avsedd för bostadsändamål.
Punktprickad mark får inte bebyggas.
Ansökan avser uppförande av stödmur av sten på suterrängtomt för
anläggande av parkeringsplats.
Murens placering hamnar på punktprickad mark.
Murens totala längd är ca 11,5 meter.
Murens höjd är som lägst 20cm och högst 140cm.
Ärendet har remitterats till Miljöteknik och tekniska förvaltningen som inte
har något att erinra.
Berörda sakägare har gett tillfälle att yttra sig.
Inget yttrande har inkommit inom angiven tid.
Bedömning
Stödmuren är nödvändig för anläggande av parkeringsplatsen då den
kommer att hindra ras.
Stödmurens placering och utformningen bedöms inte skapa olägenhet.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppförande av mur
enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.
Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Starbesked lämnas med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL.
Med detta startbesked godkänner byggnadsnämnden att den sökta åtgärden
får påbörjas.
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.
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Avgiften för bygglovet är 4 062 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson yrkar bifall till tjänsteförslaget, att bevilja
bygglov.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Underlag
Ansökan och situationsplan inkomna 2016-07-29, fasadritningar och förslag
till kontrollplan inkomna 2016-08-15, Miljötekniks yttrande inkommen
2016-08-24 och tekniska förvaltningens yttrande inkommen 2016-11-01.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppförande av mur
enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.
Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Startbesked lämnas med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL.
Med detta startbesked godkänner byggnadsnämnden att den sökta åtgärden
får påbörjas.
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 4 062 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
________________
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Upplysningar
Sökanden upplyses om att kontakta sin elleverantör för kabelvisning innan
byggstart.
Anmälan om arbetets påbörjande och slutförande ska göras till miljö- och
byggnadsförvaltningen på telefon 0457-618 219 eller mbf@ronneby.se
Enligt 10 kap. 25 § plan- och bygglagen 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 § plan- och bygglagen, 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.
Anläggningen får inte tas i bruk i de delar som omfattas av
startbeskedet förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett
slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.
Beslutet expedieras/skickas till
X med delgivningskvitto och besvärshänvisning
Akten
Expeditionen (avgiften)
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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§ 236

Dnr 2016-000145 231

Freja - Tillbyggnad med inglasat uterum
Bygg-R dnr 2016/344
Sammanfattning
Fastigheten omfattas av detaljplan 2, laga kraft 1964-01-14, /BFII/.
Bestämmelserna innebär bl.a. att fastigheten är avsedd för bostadsändamål
där endast fristående hus får uppföras. Tomtstorleken får inte vara mindre än
600m2. Högst en femtedel (1/5 - 20%) av tomten får bebyggas. Hus uppförs
till högst två våningar och till en höjd om högst 7,6 meter. Punktprickad
mark får inte bebyggas.
Fastighetens landareal: 1 607m2.
Högsta tillåtna byggnadsarea på tomten: 321,4m2
Total byggnadsarea på tomten idag: 298,3m2.
Sökt åtgärd: 15,6m2.
Ny total byggnadsarea på tomten: 313,9m2.
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med ett inglasat uterum om
15,6m2 och till en höjd om 2,3m. Huvudbyggnaden är helt och hållet
placerad på punktprickad mark. Avvikelsen godkändes vid ansökan om
nybyggnad av bostadshuset år 1967. Tillbyggnaden hamnar helt och hållet
på prickad mark och ligger som närmst tomtgränsen 1,5m och 7,5m.
Ärendet har remitterats till Miljöteknik, Tekniska förvaltningen och
Försvarsmakten som inget har att erinra. Berörda sakägare har hörts, inga
yttrande inkom inom tidsramen.
Bedömning
Tillbyggnaden är planenlig gällande högsta tillåtna byggnadsarea och
byggnadshöjd.
Tillbyggnaden strider mot detaljplanen gällande placering på punktprickad
mark. Enligt 9 kap. 30 § 1b plan- och bygglagen ska bygglov ges för en
åtgärd inom ett område med detaljplan om den fastighet och det
byggnadsverk som åtgärden avser avviker från detaljplanen men avvikelsen
har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning.
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Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov och lämnar startbesked för
tillbyggnad av enbostadshus enligt 9 kap. 30 § 1b och 10 kap. 22 § plan- och
bygglagen.
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 5 922 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget, att bevilja
bygglov.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Underlag
Ansökan och förslag till kontrollplan inkomna 2016-07-12. Reviderad
situationsplan, reviderade fasad- och illustrationsritningar inkomna 2016-0802. Reviderad planritning inkommen 2016-08-25. Miljötekniks yttrande
inkommen 2016-09-05. Tekniska förvaltningens yttrande inkommen 201609-07. Försvarsmaktens yttrande inkommen 2016-09-28.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov och lämnar startbesked för
tillbyggnad av enbostadshus enligt 9 kap. 30 § 1b och 10 kap. 22 § plan- och
bygglagen.
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att
1. Kontrollplanen fastställs
2. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som
underlag för slutbesked:
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Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att
byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.

Avgiften för bygglovet är 5 922 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
________________
Upplysningar
Sökanden upplyses om att kontakta sin elleverantör för kabelvisning innan
byggstart.
Anmälan om arbetets påbörjande och slutförande ska göras till miljö- och
byggnadsförvaltningen på telefonnummer 0457-618 219 eller
mbf@ronneby.se
Enligt 10 kap. 25 § plan- och bygglagen 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 § plan- och bygglagen, 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.
Anläggningen får inte tas i bruk i de delar som omfattas av
startbeskedet förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett
slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Beslutet expedieras/skickas till
X med besvärshänvisning och delgivningskvitto
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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§ 237

Dnr 2016-000080 442

Ronneby 16:156 – Beslut om komplettering av
åtgärdsplanen mot rökning på gymnasieskolan Knut
Hahns område
Se även Ecos dnr 2015-744
Sammanfattning
En åtgärdsplan för att rätta till problemet med rökning på gymnasieskolan
Knut Hahns område presenterades i miljö- och byggnadsnämndens
sammanträde den 13 oktober 2016. Åtgärdsplanen innehöll både kortsiktiga
och långsiktiga åtgärder.
Redogörelse för ärendet
Den 10 november 2016 gjorde miljö- och byggnadsförvaltningen ett
tillsynsbesök angående rökfria miljöer på gymnasieskolan Knut Hahns
skolgård. Det finns numera en ”askkopp/rökruta” utsatt i anslutning till
skolgården, ca 10-20 meter från skolgårdens gräns vid cykelparkeringen.
Gymnasieskolans intentioner med rökrutan är att få bukt med problemet med
den tobaksrelaterade nedskräpningen samt att få bort rökningen från skolans
entré och skolgård. Enligt gymnasieskolans åtgärdsplan är detta en kortsiktig
åtgärd mot tobaksrökning på skolans område.
Enligt gymnasieskolans åtgärdsplan hade arbetet med att rekvirera
rökförbudskyltar påbörjats. Vid tillsynsbesöket fanns på gymnasieskolans
område fortfarande inte tillräckligt med skyltar som upplyser om rökförbud.
Vid tillsynen kunde miljö- och byggnadsförvaltningen konstatera att det inte
fanns några cigarettfimpar, portionssnus eller tomma cigarettförpackningar
på skolans område. Det syntes inga personer som rökte på gymnasieskolans
skolgård. Några personer rökte i anslutning till gymnasieskolan Knut Hahns
skolgård under tak vid Ronneby sporthalls entré.
Bedömning
För att kunna bedöma om gymnasieskolan Knut Hahns åtgärdsplan mot
rökning på skolgården är ändamålsenlig, behöver miljö- och
byggnadsnämnden skriftliga kompletteringar från utbildningsnämnden.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har granskat åtgärdsplanen mot rökning på
skolgården som gymnasieskolan Knut Hahn har upprättat. För att kunna
bedöma om gymnasieskolans åtgärdsplan är ändamålsenlig, beslutar miljö-
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och byggnadsnämnden att begära följande skriftliga kompletteringar från
utbildningsnämnden:
-både de kortsiktiga och långsiktiga åtgärderna mot rökning på skolgården
ska vara tidsatta
-en tydlig ansvarsfördelning ska finnas för de olika åtgärderna
-varje kortsiktig och långsiktig åtgärd ska vara knutet till ett tydligt mål
-fritidsledarens uppgift angående det tobaksförebyggande arbetet ska
tydliggöras (t.ex. ska fritidsledaren informera om rökförbud? Är
fritidsledaren ensam i sin uppgift eller ska annan personal hjälpa till?)
De begärda kompletteringarna av åtgärdsplanen ska inkomma till miljö- och
byggnadsförvaltningen senast den 1 februari 2017.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att rökrutan är olämpligt placerad.
Rökrutan finns i anslutning till skolgården, ca 10-20 meter från skolgårdens
gräns vid cykelparkeringen. Elever, skolpersonal och besökare på skolan och
sportanläggningarna som inte röker behöver gå förbi rökrutan för att nå sina
cyklar. Om eleverna hänvisas till att röka precis vid skolgårdens gräns
skickar gymnasieskolan ut fel budskap till eleverna: att rökning är ett
beteende som accepteras av gymnasieskolan så länge eleverna inte röker på
skolgården. Rökning är enligt förarbetet till Tobakslagen (prop. 1993/94:98)
inte önskvärt från samhällets synpunkt. Detta går också emot Ronneby
kommuns tobakspolicy som säger att ”rökning inte får förekomma på skoltid
eller inom skolans område”.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna
Christoffer Stenström (M), Ola Robertsson (S), Margareta Yngvesson (S),
Bengt Johansson (SD), Berth-Anders Svensson (RP) och tjänstgörande
ersättare Willy Persson (KD).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med en
ändring som innebär att beslutsformuleringen slutar efter tredje stycket och
att fjärde stycket istället läggs som en upplysning efter beslutet.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och finner att
nämnden bifaller detsamma.
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Underlag
Tobakslagens syfte
Tobaksrökning är det allvarligaste folkhälsoproblemet i Sverige som går att
aktivt förebygga. Tobaksrökning dödar omkring 12000 människor i Sverige
varje år. Tobaksrökningen kostar samhället totalt 30 miljarder kronor per år i
form av hälso- och sjukvårdskostnader, produktionsbortfall och
sjukskrivningar. De flesta vuxna som röker idag började innan de fyllde 18
år. För att minska tobaksbruket är det viktigt att se till att barn och unga
aldrig börjar röka eller snusa. Tobakslagen är en skyddslag. Rökning på
skolgården är inte en ordningsfråga som handlar om att hänvisa till en annan
plats att röka på. Motivet bakom lagstiftningen är att skydda barn och unga
mot rökning och att färre ungdomar ska bli rökare.
Gymnasieskolan Knut Hahn har en skyldighet att uppfylla Tobakslagens
intentioner gällande rökfria miljöer.
Miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby kommun har en skyldighet att
kontrollera att gymnasieskolan Knut Hahn uppfyller Tobakslagens krav på
rökfria miljöer och att vid bristande efterlevnad begära rättelse i syfte att
uppnå lagens mål.
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av följande underlag:
Gymnasieskolan Knut Hahns åtgärdsplan, observationsprotokoll Knut Hahn
2016-11-10, karta 2016-11-10, bild 2016-11-10.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har granskat åtgärdsplanen mot rökning på
skolgården som gymnasieskolan Knut Hahn har upprättat. För att kunna
bedöma om gymnasieskolans åtgärdsplan är ändamålsenlig, beslutar miljöoch byggnadsnämnden att begära följande skriftliga kompletteringar från
utbildningsnämnden:
-både de kortsiktiga och långsiktiga åtgärderna mot rökning på skolgården
ska vara tidsatta
-en tydlig ansvarsfördelning ska finnas för de olika åtgärderna
-varje kortsiktig och långsiktig åtgärd ska vara knutet till ett tydligt mål
-fritidsledarens uppgift angående det tobaksförebyggande arbetet ska
tydliggöras (t.ex. ska fritidsledaren informera om rökförbud? Är
fritidsledaren ensam i sin uppgift eller ska annan personal hjälpa till?)
De begärda kompletteringarna av åtgärdsplanen ska inkomma till miljö- och
byggnadsförvaltningen senast den 1 februari 2017.
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Upplysning
Miljö- och byggnadsnämnden anser att rökrutan är olämpligt placerad.
Rökrutan finns i anslutning till skolgården, ca 10-20 meter från skolgårdens
gräns vid cykelparkeringen. Elever, skolpersonal och besökare på skolan och
sportanläggningarna som inte röker behöver gå förbi rökrutan för att nå sina
cyklar. Om eleverna hänvisas till att röka precis vid skolgårdens gräns
skickar gymnasieskolan ut fel budskap till eleverna: att rökning är ett
beteende som accepteras av gymnasieskolan så länge eleverna inte röker på
skolgården. Rökning är enligt förarbetet till Tobakslagen (prop. 1993/94:98)
inte önskvärt från samhällets synpunkt. Detta går också emot Ronneby
kommuns tobakspolicy som säger att ”rökning inte får förekomma på skoltid
eller inom skolans område”.
________________
Beslutet expedieras/skickas till
Utbildningsnämnden
Akten

Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
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.
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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§ 238

Dnr 2016-000161 4270

Risanäs X - Klagomål på trafikbuller
Ecos dnr. 2015-362
Sammanfattning
Från X, boende på fastigheten Risanäs X med adress X har inkommit
klagomål på trafikbuller och begäran att väghållaren vidtar
bullerreducerande åtgärder.
Väghållaren, Ronneby kommun, Tekniska förvaltningen har motsatt sig att
vidta bullerreducerande åtgärder för den aktuella fastigheten.
Bedömning
Trafikbuller från vägar utgör en sådan störning som väghållaren har ansvar
för utifrån miljöbalkens bestämmelser. Vid tillsynsmyndighetens bedömning
om krav på skyddsåtgärder ska en skälighetsavvägning ske med bland annat
beaktande av nyttan med åtgärden och kostnaden för densamma.
Naturvårdsverket har i oktober 2016 utkommit med vägledningen ”
Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder”. Dessa
har beaktats vid bedömningen i ärendet.
För att det ska råda en god miljökvalitet vid bostäder bör den ekvivalenta
ljudnivån vid fasad inte vara högre än 55 dBA som dygnsmedelvärde.
Maxvärdet vid uteplats 70 dBA bör inte överskridas mer än högst 5
ggr/genomsnittlig maxtimme.
Beräknade ljudnivåer för bostaden på fastigheten Risanäs X överstiger dessa
riktvärden. Beräkningen ger en ekvivalent ljudnivå på 58 dBA och ett
maxvärde på 71 dBA för personbilar, 77 dBA för lastbilar.
Beräkningen utgår från trafikmätning utförd i juni 2015 varvid noterades
1694 fordon per dygn som årsmedelvärde. Andel tung trafik 5 %. Skyltad
hastighet är 70 km/h.
Enligt domstolspraxis finns det i befintlig äldre miljö inte skäl att
rutinmässigt kräva åtgärder av väghållaren där den ekvivalenta ljudnivån är
lägre än 65 dBA.
Med befintlig äldre miljö avses bostäder byggda före 1997 och att vägen inte
byggts eller väsentligen byggts om efter denna tidpunkt.
Särskilda omständigheter kan medföra krav på åtgärder vid lägre ljudnivåer,
t ex om andra betydande störningar också orsakas av trafiken eller
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bullerstörningen gäller störningskänslig verksamhet såsom skola. Sådana
omständigheter bedöms inte föreligga för det aktuella vägavsnittet.
I den mån åtgärder ska krävas inriktas dessa i första hand på åtgärder för att
tillförsäkra de boende en god inomhusmiljö.
För befintliga miljöer där vägen byggts eller väsentligen byggts om efter
1997 ska miljöbalkens hänsynsregler tillämpas utifrån riktvärdet för god
miljö, 55 dBA.
Klaganden har anfört att vägen år 2005 byggdes om och att vägbanan då
kom ca 4 meter närmare bostaden än tidigare. Detta skedde i samband med
att gång- och cykelväg anlades utmed vägsträckningen. Klaganden anser
också att trafiken har ökat i mycket stor utsträckning därefter, såväl i antal
fordon som hastighet.
Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer dock inte att den ombyggnad av
vägen som skett har medfört så betydande förändringar att annat riktvärde än
det för befintlig äldre miljö bör tillämpas. Enligt praxis avses med begreppet
väsentlig ombyggnad större åtgärder då vägens karaktär väsentligt förändrats
såsom genom en väsentlig bräddning av väg så att den får fler körfält och
högre hastighetsgränser. I detta fall har vägen visserligen kommit att flyttas
några meter närmare bostaden men antalet körfält eller skyltad hastighet har
inte förändrats.
Trafikräkningar som redovisats av väghållaren visar en ökning av antalet
fordon per dygn från 1300 år 2003 till 1648 år 2005. Därefter har antalet
fordonsrörelser legat på samma nivå till idag. Trafikökningen från 2003 till
idag på knappt 400 fordon har medfört en ökning av den ekvivalenta
ljudnivån på ca 1 dBA. Denna ökning har dock inget direkt samband med de
arbeten på vägen som utförts 2005.
Av väghållaren genomförd trafikmätning framgår att den verkliga
genomsnittliga hastigheten är 74 km/h dvs något högre än skyltad hastighet.
Detta har dock liten betydelse ur bullersynpunkt.
Enstaka fordon höll mycket höga hastigheter.
Övervakning av enskilda fordons hastighet är dock främst en polisiär fråga.
På vägavsnitt där behovet av hastighetssänkning mer generellt är av större
betydelse ur bullersynpunkt eller av trafiksäkerhetsskäl kan det dock finnas
skäl att väghållaren vidtar åtgärder.
Väghållaren, Ronneby kommun Tekniska förvaltningen, har bedömt att det
inte är motiverat av bullerskäl eller trafiksäkerhetsskäl att vidta åtgärder för
sänkning av hastigheten.
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Miljö- och byggnadsförvaltningen delar den bedömningen.
Sammanfattande bedömning
Väghållaren är ansvarig för det buller som alstras av fordonstrafiken på
vägen. Då, generellt sett, många boende utmed vägnätet belastas av
ljudnivåer överskridande vad som kan anses utgöra en god boendemiljö är
det ett omfattande arbete förenat med stora kostnader att vidta åtgärder för
samtliga dessa. Det är därför skäligt att åtgärder i första hand riktas till de
mest bullerbelastade. Enligt domstolspraxis avser det i befintliga äldre
miljöer bostäder med ekvivalent ljudnivå över 65 dBA.
De vägarbeten som skett i samband med anläggande av gång- och cykelväg
utmed den aktuella vägen bedöms inte ha medfört ändrade förhållanden i så
stor utsträckning att annat riktvärde bör tillämpas.
För aktuellt boende med en beräknad ekvivalent ljudnivå på 58 dBA bedöms
det inte skäligt att kräva bullerreducerande åtgärder av väghållaren.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avskriva ärendet utan ytterligare
åtgärder då det inte är skäligt att kräva några bullerreducerande åtgärder av
väghållaren vad gäller fastigheten Risanäs X.
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget, att avskriva
ärendet utan ytterligare åtgärd.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avskriva ärendet utan ytterligare
åtgärder då det inte är skäligt att kräva några bullerreducerande åtgärder av
väghållaren vad gäller fastigheten Risanäs X.
________________
Beslutet expedieras/skickas till
X med delgivningskvitto
Tekniska förvaltningen
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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§ 239

Dnr 2016-000162 4270

Ronneby X - Klagomål på trafikbuller
Ecos dnr. 2016-023
Sammanfattning
Från X, boende på fastigheten X med adress X har inkommit klagomål på
trafikbuller och begäran att väghållaren vidtar bullerreducerande åtgärder.
Väghållaren, Ronneby kommun, Tekniska förvaltningen har motsatt sig att
vidta bullerreducerande åtgärder för den aktuella fastigheten.
Bedömning
Trafikbuller från vägar utgör en sådan störning som väghållaren har ansvar
för utifrån miljöbalkens bestämmelser. Vid tillsynsmyndighetens bedömning
om krav på skyddsåtgärder ska en skälighetsavvägning ske.
Naturvårdsverket har i oktober 2016 utkommit med vägledningen ”
Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder”. Dessa
har beaktats vid bedömningen i ärendet.
För att det ska råda en god miljökvalitet vid bostäder bör den ekvivalenta
ljudnivån vid fasad inte vara högre än 55 dBA. Maxvärdet vid uteplats 70
dBA bör inte överskridas mer än högst 5 ggr/genomsnittlig maxtimme.
Beräknade ljudnivåer för bostaden på fastigheten Ronneby X överstiger
dessa riktvärden. Beräkning ger en ekvivalent ljudnivå på 60,5 dBA och ett
maxvärde på 78,4 dBA vid fasad mot vägen. Vid befintlig uteplats på andra
sidan huset är ljudnivån lägre och här bedöms maxvärdet 70 i huvudsak
klaras. Beräkningen utgår från trafikmätning utförd i juni 2016 varvid
noterades 4875 fordon per dygn som årsmedelvärde. Medelvärde vardagar
var 5543 fordon. Andel tung trafik 3 %. Skyltad hastighet är 50 km/h.
I befintliga miljöer är det mycket vanligt att bostäder har ljudnivåer som
överstiger riktvärdena för god miljökvalitet. Det är därför skäligt att
väghållare i första hand prioriterar bullerreducerande åtgärder för de
bostäder som har de högsta ljudnivåerna.
Enligt domstolspraxis finns det i befintlig äldre miljö inte skäl att
rutinmässigt kräva åtgärder av väghållaren där den ekvivalenta ljudnivån är
lägre än 65 dBA.
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Med befintlig äldre miljö avses bostäder byggda före 1997 och att vägen inte
byggts eller väsentligen byggts om efter denna tidpunkt. Detta bedöms råda i
detta fall.
Särskilda omständigheter kan medföra krav på åtgärder vid lägre ljudnivåer,
t ex om andra betydande störningar också orsakas av trafiken eller
bullerstörningen gäller störningskänslig verksamhet såsom skola. Sådana
omständigheter bedöms inte föreligga för det aktuella vägavsnittet.
På lång sikt är målsättningen att åtgärder ska kunna vidtas även i befintliga
miljöer där ljudnivån är lägre än 65 men över 55 dBA.
I den mån åtgärder ska krävas inriktas dessa i första hand på åtgärder för att
tillförsäkra de boende en god inomhusmiljö.
Sammanfattande bedömning
Väghållaren är ansvarig för det buller som alstras av fordonstrafiken på
vägen. Då, generellt sett, många boende utmed vägnätet belastas av
ljudnivåer överskridande vad som kan anses utgöra en god boendemiljö är
det ett omfattande arbete förenat med stora kostnader att vidta åtgärder för
samtliga dessa. Det är därför skäligt att åtgärder i första hand riktas till de
mest bullerbelastade. Enligt domstolspraxis avser det bostäder med
ekvivalent ljudnivå över 65 dBA.
Miljö- och byggnadsnämnden kommer som tillsynsmyndighet att bevaka att
väghållaren aktivt arbetar med bullerreducerande åtgärder för i första hand
dessa bostäder.
För aktuellt boende med en beräknad ekvivalent ljudnivå på 60,5 dBA
bedöms det i nuläget inte skäligt att kräva bullerreducerande åtgärder av
väghållaren.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avskriva ärendet utan ytterligare
åtgärder då det inte är skäligt att kräva några bullerreducerande åtgärder av
väghållaren vad gäller fastigheten Ronneby X.
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget, att avskriva
ärendet utan ytterligare åtgärd.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avskriva ärendet utan ytterligare
åtgärder då det inte är skäligt att kräva några bullerreducerande åtgärder av
väghållaren vad gäller fastigheten Ronneby X.
________________
Beslutet expedieras/skickas till
X med delgivningskvitto
Tekniska förvaltningen i Ronneby kommun
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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§ 240

Dnr 2016-000163 4270

Torneryd X - Klagomål på trafikbuller
Ecos dnr. 2016-714
Sammanfattning
Från X och X, boende på fastigheten Torneryd X med adress X har
inkommit klagomål på trafikbuller från närbelägna X. Klagandena begär att
väghållaren vidtar bullerreducerande åtgärder.
Väghållaren, Ronneby kommun, Tekniska förvaltningen har motsatt sig att
vidta bullerreducerande åtgärder för den aktuella fastigheten.
Bedömning
Trafikbuller från vägar utgör en sådan störning som väghållaren har ansvar
för utifrån miljöbalkens bestämmelser. Vid tillsynsmyndighetens bedömning
om krav på skyddsåtgärder ska en skälighetsavvägning ske.
Naturvårdsverket har i oktober 2016 utkommit med vägledningen ”
Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder”. Dessa
har beaktats vid bedömningen i ärendet.
För att det ska råda en god miljökvalitet vid bostäder bör den ekvivalenta
ljudnivån vid fasad inte vara högre än 55 dBA. Maxvärdet vid uteplats 70
dBA bör inte överskridas mer än högst 5 ggr/genomsnittlig maxtimme.
Fastigheten Torneryd X finns med i den bullerkartering som gjorts för
Ronneby tätort (Ramböll Sverige AB 2011-03-03). Beräknade ljudnivåer för
bostaden på fastigheten Torneryd X överstiger inte riktvärdet 55 dBA.
Maxvärdet 70 dBA överskrids på den sida av huset som vetter mot X.
Mätning av trafikmängden från 2016 visar inte på förändrad fordonsmängd
jämfört med tidigare varför utförd bullerkartering anses relevant för
bedömningen.
Enligt domstolspraxis finns det i befintlig äldre miljö inte skäl att
rutinmässigt kräva åtgärder av väghållaren där den ekvivalenta ljudnivån är
lägre än 65 dBA.
Med befintlig äldre miljö avses bostäder byggda före 1997 och att vägen inte
byggts eller väsentligen byggts om efter denna tidpunkt. Detta bedöms råda i
detta fall.
Särskilda omständigheter kan medföra krav på åtgärder vid lägre ljudnivåer,
t ex om andra betydande störningar också orsakas av trafiken eller
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bullerstörningen gäller störningskänslig verksamhet såsom skola. Sådana
omständigheter bedöms inte föreligga för det aktuella vägavsnittet.
I den mån åtgärder ska krävas inriktas dessa i första hand på åtgärder för att
tillförsäkra de boende en god inomhusmiljö.
Klagandena har framfört att den verkliga hastigheten på X förbi deras hus är
avsevärt högre än skyltad hastighet på 50 km/h.
Då klagandenas hus ligger vid slutet av 50-sträckan, strax före övergången
till 70 km/h, bedömer miljö- och byggnadsförvaltningen det sannolikt att den
faktiska hastigheten tämligen allmänt är något över 50 men att den väl
understiger 70 km/h.
Trafikmätning på 70-sträckan längre söderut på X utförd 2015 visade en
verklig medelhastighet på 74 km/h (medianhastighet 75 km/h).
Om det antas att hastigheten som medelhastighet är 70 km/h i stället för 50
erhålls en ökad ljudnivå med 4 dBA.
Även med en så hög medelhastighet så understiger bullerbelastningen för
boendet 60 dBA att jämföra med riktvärdet 65 dBA.
Väghållaren, Ronneby kommun Tekniska förvaltningen, har bedömt att det
inte är motiverat av bullerskäl eller trafiksäkerhetsskäl att vidta åtgärder för
sänkning av hastigheten.

Sammanfattande bedömning
Väghållaren är ansvarig för det buller som alstras av fordonstrafiken på
vägen. Då, generellt sett, många boende utmed vägnätet belastas av
ljudnivåer överskridande vad som kan anses utgöra en god boendemiljö är
det ett omfattande arbete förenat med stora kostnader att vidta åtgärder för
samtliga dessa. Det är därför skäligt att åtgärder i första hand riktas till de
mest bullerbelastade. Enligt domstolspraxis avser det bostäder med
ekvivalent ljudnivå över 65 dBA.
För aktuellt boende bedöms den ekvivalenta ljudnivån väl understiga 65
dBA varför det inte är skäligt att kräva bullerreducerande åtgärder av
väghållaren.
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Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avskriva ärendet utan ytterligare
åtgärder då det inte är skäligt att kräva några bullerreducerande åtgärder av
väghållaren vad gäller fastigheten Torneryd X.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Knut Svensson (C) samt ledamöterna BerthAnders Svensson (RP) och Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget, att avskriva
ärendet utan ytterligare åtgärder.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avskriva ärendet utan ytterligare
åtgärder då det inte är skäligt att kräva några bullerreducerande åtgärder av
väghållaren vad gäller fastigheten Torneryd X.
________________
Beslutet expedieras/skickas till
X och X med delgivningskvitto
Tekniska förvaltningen, Ronneby kommun
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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§ 241

Dnr 2015-000662 200

Information 2016
Sammanfattning
Förvaltningschef Anders Karlsson för ett fortsatt resonemang kring ämnet
internkontroll och internkontrollplan för 2017.
Vid nästa sammanträde kommer förvaltningschefen att presentera 2016 års
internkontroll.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera informationen till
protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna
Christoffer Stenström (M) och Margareta Yngvesson (S).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Underlag
Internkontroll – uppföljningsrapport 2015, internkontrollplan MBN 2017 och
tillämpningsanvisningar till reglemente för internkontroll.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera informationen till
protokollet.
________________
Beslutet expedieras/skickas till
Akten
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§ 242

Dnr 2015-000663 200

Delgivningsärenden m.m. 2016
Sammanfattning
1. Underrättelse 2016-11-21 från Mark- och miljödomstolen vid Växjö
tingsrätt avseende ärendet om överklagande av Länsstyrelsen i Blekinge län
beslut 2015-07-07, dnr 403-1809-2014 ang bygglov för uppförande av
vindkraftverk på fastigheten X, Ronneby kommun. Underrättelsen gäller
inkomna handlingar.
2. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2016-11-16 avseende anmälan
enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken om vattenverksamhet för att utvidga
befintlig brygga på fastighet Väby X, Ronneby kommun.
Beslut: Länsstyrelsen förelägger X, med stöd av 23 § förordningen (1998:1
388) om vattenverksamhet m.m., att följa nedan angivna försiktighetsmått
vid anläggning av brygga på fastigheten Väby X, i Ronneby kommun.
Arbete i vatten får inte utföras mellan den 1 april och 30 september.
Siltgardin ska användas vid risk för grumling och får inte tas upp förrän
eventuell grumling har lagt sig.
Bryggan får inte göras större än vad som angivits i ansökan.
Kemikalieinspektionens föreskrifter gällande impregnerat trä för byggande i
vatten (KIFS 2008:2) ska följas.
Anlitad entreprenör ska bli delgiven länsstyrelsens beslut.
Ni ska underrätta länsstyrelsen när arbetet är utfört.
3. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2016-11-11 avseende
överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om att inte ge
bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Tången X i
Ronneby kommun.
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet.
4. Dom meddelad av Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 201611-09 avseende Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut den 17 juni 2016 i
ärende nr 505-1060-2016, förbud mot fiskodling på fastigheten Svalemåla X.
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Beslut: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
5. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2016-11-07 avseende
överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för
nybyggnad av förråd/gäststuga på fastigheten Stenaby X i Ronneby
kommun.
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet.
6. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2016-11-04 avseende
överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om positivt
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Biskopsmåla
X i Ronneby kommun.
Beslut: Länsstyrelsen upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut att
lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Biskopsmåla X i Ronneby kommun.
7. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2016-10-28 avseende beslut
enligt livsmedelslagen angående överklagande av föreläggande gällande
restaurang X i Ronneby.
Beslut: Länsstyrelsen upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut i den
delen som rör inläckage av regnvatten. Länsstyrelsen ändrar det överklagade
beslutet i övrigt endast på så sätt att tätningen mot vägg och golvlist senast
ska vara utförd den 1 december 2016.
8. Tillstånd meddelat av Länsstyrelsen i Blekinge län 2016-11-04 avseende
tillstånd att odla fisk, Göholm X.
Beslut: Länsstyrelsen beviljar X tillstånd att driva en matfiskodling för
odling av regnbågslax. Odlingens läge och omfattning framgår av
nedanstående uppgifter.
Länsstyrelsen beviljar även X tillstånd att övervintra fisk i kassar på plats i
sundet mellan X och X (bilaga).
Tillståndet för odlingsverksamheten gäller tills vidare, dock längst till och
med den 4 november 2026.
Länsstyrelsens beslut är fattat med stöd av 2 kap. 16 § Förordningen
(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen samt Statens
jordbruksverks föreskrifter om djurhälsokrav för djur och produkter från
vattenbruk (SJVFS 2014:4).
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9. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2016-11-17 avseende
överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om klagomål på
utfodringsplats nära tomtgräns.
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet.

10. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-11-24.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att:
 borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2017 ska
vara 0,35%
 från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 29 350 tkr år 2017,
19 850 tkr år 2018 och år 2019, till de centrala kontona
(finansieringskonton), enligt bifogat förslag (bilaga 1)
 fastställa drift- och investeringsbudget 2017, plan 2018-2019 i
enlighet med bifogat förslag (bilaga 1)
 kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna, dvs. öka
kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2017 med
totalt 100 mkr.
 kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2017.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera
delgivningsärendena till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Underlag
Under sammanträdet cirkulerar en pärm med delgivningsärendena.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera delgivningsärendena till
protokollet.
________________
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Beslutet expedieras/skickas till
Akten
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§ 243

Dnr 2015-000664 239

Delegationsbeslut byggenheten 2016
Sammanfattning
Delegation av fattade beslut med stöd av miljö- och byggnadsnämndens
beslut om delegering § 56/2014.
Siffror inom parentes anger (antal dagar till bekräftelse att ansökan
mottagits/antal dagar från det ärendet anses komplett tills beslut fattats).
§ 659
Dnr 2016/408
Saxemara X
Kjell Sabel har beviljat bygglov för skärmtak över altan 2016-10-26, (2/47
dgr). Avgift 4 682 kr (tab 2 och 13).
§ 660
Dnr 2016/407
Saxemara X
Kjell Sabel har bekräftat anmälan för skärmtak över entré samt nybyggnad
av carport, 2016-10-26, (2/35 dgr) avgift 2 472 kr (Attefall).
§ 661
Dnr 2016/460
Torp X
Marcus Sabel har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
av eldstad i befintlig rökkanal 2016-10-26.
Enligt delegation B.1.1 och B.2.5, (2/9 dgr) avgift enligt tab 14, 1 108
kronor.
§ 662
Dnr 2016/403
Öljehult X
Nawar Ali har beviljat bygglov och lämnat startbesked för nybyggnad av
transformatorstation 2016-10-27, (4/42 dgr) avgift 6 808 kronor (Tab 2 +
12). Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
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§ 663
Dnr 2016/476
Binga X
Marcus Sabel har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
av hiss utomhus 2016-10-27. Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
(13/23 dgr) Avgift 5 670 kronor (tab 13).
§ 664
Dnr 2016/382
Sjöhaga X
Nawar Ali har beviljat bygglov och lämnat startbesked för inglasning av
gavel i befintligt uterum 2016-10-27. (x/x dgr) avgift 2 113 (tab 2 + 13).
Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
§ 665
Dnr 2016/487
Makrilla X
Marcus Sabel har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
av eldstad i befintlig rökkanal 2016-10-27. (0/22 dgr) avgift 1 108 kronor
(tab 14). Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
§ 666
Dnr 2016/494
Bökevik X
Marcus Sabel har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för tillbyggnad
(attefall) av fritidshus om 15m2 2016-10-28, (5/8 dgr) avgift 2 472 kronor
(tab 4). Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
§ 667
Dnr 2016/496
Johannishus X
Marcus Sabel har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
av eldstad i befintlig rökkanal 2016-10-28, (1/9 dgr) avgift 1 108 kronor (tab
14). Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
§ 668
Dnr 2013/83
Bökevik X
Marcus Sabel har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av fritidshus
2016-10-31.
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§ 670
Dnr 2016/497
Droppemåla X
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad med
carport. 2016-11-01, (1/19 dgr) avgift 2 644 kr (tab 2 och 11).
§ 671
Dnr 2016/349
Bustorp X
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus 2016-11-02,
(1/6 dgr). Avgift 15 845 kr (tab 2 och 10).
§ 673
Dnr 2016/243
Stenaby X
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för utvändig ändring och installation av
eldstad och rökkanal 2016-11-04.
§ 674
Dnr 2016/490
Snipan X
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för installation av eldstad och rökkanal
2016-11-04.
§ 675
Dnr 2016/462
Kalleberga X
Nawar Ali har beviljat bygglov och lämnat startbesked för tillbyggnad av
enbostadshus 2016-11-04. Avgift 4 241 kronor (Tab 2, 3,4 & 11).
§ 676
Dnr 2016/458
Öljehult X
Nawar Ali har beviljat bygglov och lämnat startbesked för nybyggnad av
transformatorstation 2016-11-07. Avgift 6 808 kronor (Tab 2 & 12).
§ 677
Dnr 2016/472
Droppemåla X
Nawar Ali har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2016-11-07.
Avgift 5 922 kronor (Tab 2 & 12).
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§ 678
Dnr 2016/454
Bökevik X
Nawar Ali har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för nybyggnad av
komplementbyggnad (Attefall) 2016-11-07. Avgift 2 472 kronor (timtaxa x
2h).
§ 679
Dnr 2016/457
Skönevik X
Nawar Ali har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation av
eldstad 2016-11-07. Avgift 1 108 kronor (Tab 13).
§ 680
Dnr 2016/507
Gitterås X
Nawar Ali har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
vatten- och avloppsanläggning 2016-11-07. Avgift 1 108 kronor (Tab 17).
§ 681
Dnr 2015/268
Hjortsberga X
Marcus Sabel har lämnat startbesked för uppställning av mackcontainer
(Smart Energy) 2016-11-08.
§ 683
Dnr 2016/436
Kuggeboda X
Nawar Ali har beviljat bygglov och lämnat startbesked för tillbyggnad med
uterum 2016-11-09. Avgift 6 013 kronor (Tab 2, 3+4 & 11).
§ 684
Dnr 2016/481
Svanevik X
Nawar Ali har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation av
eldstad och rökkanal 2016-11-09. Avgift 1 108 kronor (Tab 14).
§ 685
Dnr 2016/518
Hoby X
Nawar Ali har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation av
eldstad och rökkanal 2016-11-09. Avgift 1 108 kronor (Tab 14).
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§ 686
Dnr 2016/519
Liatorp X
Nawar Ali har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation av
eldstad och rökkanal 2016-11-09. Avgift 1 108 kronor (Tab 14).
§ 687
Dnr 2016/467
Ivö X
Nawar Ali har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation av
3st eldstäder 2016-11-09. Avgift 1 108 kronor (Tab 14).
§ 688
Dnr 2016/416
Ronneby X
Kjell Sabel har beviljat marklov för anläggande av parkeringsplats 2016-1110, (2/62 dgr). Avgift 2724 kr (tab 2 och 10).
§ 689
Dnr 2016/399
Svanevik X
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus 2016-11-10,
(4/50 dgr). Avgift 36 400 kr (tab 10 och 7).
§ 690
Dnr 2016/101
Häggatorp X
Marcus Sabel har lämnat startbesked för uppförande av garage/spolhall
2016-11-10.
§ 691
Dnr 2016/167
Häggatorp X
Kjell Sabel har beviljat marklov för anläggande av parkering (Kallinge
ishall) 2016-11-10, (17/185 dgr), avgift 2724 kr Tab 2 och 10.
§ 692
Dnr 2016/508
Onyxen X
Marcus Sabel har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
av eldstad och rökkanal 2016-11-11, (0/18 dgr ), avgift 1 108 kronor enligt
tab 14.
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§ 693
Dnr 2016/489
Svanevik X
Nawar Ali har lämnat startbesked för nybyggnad av gästhus 2016-11-11.
§ 694
Dnr 2016/485
Bredåkra X
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för installation av eldstad och rökkanal.
§ 695 - Makulerad
Dnr 2016/484
Sjöhaga X
Marcus Sabel har utfärdat slutbesked för installation av eldstad i befintlig
rökkanal.
§ 696
Dnr 2016/445
Inspektoren X
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för installation av eldstad i befintlig
rökkanal 2016-11-11.
§ 697
Dnr 2016/479
Vieryd X
Nawar Ali har beviljat bygglov och lämnat startbesked för tillbyggnad med
skärmtak över altan 2016-11-11. (9/24 dgr) Avgift 3 442 kronor (Tab 2 +
11).
§ 698
Dnr 2016/488
Marcus Sabel har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
av eldstad i befintlig rökkanal 2016-11-14, (5/21 dgr). Avgift 1 108 kronor
(tab 14).
§ 699
Dnr 2011/371
Stensötan X
Marcus Sabel har gett slutbesked för nybyggnad av carport 2016-11-14.
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§ 700
Dnr 2016/307
Kuggeboda X
Nawar Ali har beviljat lov för rivning samt nybyggnad av fritidshus
2016-11-14. (1/53 dgr). Avigft 16 031 (Tab 2 & 10).
§ 701
Dnr 2009/70
Stensötan X
Marcus Sabel har gett slutbevis för tillbyggnad av enbostadshus 2016-11-14.
§ 702
Dnr 2016/398
Hans X
Marcus Sabel har beviljat bygglov för montering av parabolantenn
2016-11-14, (11/0 dgr) Avgift 0 kronor (områdesbestämmelser).
§ 703
Dnr 2016/468
Kalleberga X
Nawar Ali har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2016-11-14.
(2/33 dgr) Avigft 3 175 (Tab 2, (3+4) & 11).
§ 706
Dnr 2016/512
Droppemåla X
Jennie Olsson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för nybyggnad
av komplementbyggnad (Attefall) 2016-11-15.
Avgift 2 472 kronor (Timtaxa x 2h) tabell 4.
§ 710
Dnr 2016/486
Kvarnamåla X
Nawar Ali har beviljat lov för rivning och nybyggnad av
komplementbyggnad 2016-11-16. (0/40 dgr) Avgift 6 678 kronor. (Tab 2, 10
& 13).
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§ 711
Dnr 2016/511
Droppemåla X
Jennie Olsson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för tillbyggnad
av enbostadshus (tak över entré, 12 kvm) - Attefall - 2016-11-16.
Avgift 2 472 kronor (Timtaxa x 2h) tabell 4.
§ 712
Dnr 2016/107
Ronneby 16:124 – Skogsgårdsskolan
Kjell Sabel har beviljat bygglov för utökad lekplats 2016-11-17, (7/73 dgr)
avgift 2724 kr (tab 2 och 10).
§ 713
Dnr 2016/381
Ronneby 25:23
Kjell Sabel har beviljat tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av
flerbostadshus till förskola 2016-11-17, (9/20 dgr ), avgift 24 188 kr ( tab 2
och 11).
§ 714
Dnr 2016/372
Kalleberga X
Nawar Ali har beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus 2016-11-17.
(2/36 dgr). Avgift 19 789 kronor (Tab 2, 10 och 14).
§ 715
Dnr 2016/418
Torneryd X
Nawar Ali har beviljat rivningslov och lämnat startbesked för rivning av
enbostadshus och förrådsbyggnad 2016-11-18, (1/31 dgr) Avgift 2 467
kronor (Tab 2 och 15).
§ 716
Dnr 2016/528
Häggatorp X
Nawar Ali har bekräftat anmälan och lämnat startbesked installation av
vedspis i befintlig murstock 2016-11-18, (0/7 dgr). Avgift 1 108 kronor (Tab
14).
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§ 717
Dnr 2016/361
Öljehult X
Nawar Ali har bekräftat anmälan och lämnat startbesked installation av
eldstad i befintlig rökkanal 2016-11-21, (2/37 dgr). Avgift 1 108 kronor (Tab
14).
§ 718
Dnr 2016/428
Djupadal X
Nawar Ali har beviljat bygglov och lämnat startbesked för nybyggnad av
garage 2016-11-21, (0/70 dgr). Avgift 7 872 kronor (Tab 2, (3+4) och 10).
§ 719
Dnr 2016/420
Rolstorp X
Nawar Ali har beviljat bygglov och lämnat startbesked för tillbyggnad av
enbostadshus 2016-11-21, (2/68 dgr). Avgift 4 241 kronor (Tab 2, (3+4) och
11).
§ 722
Dnr 2015/495
Leråkra X
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad
2016-11-22.
§ 723
Dnr 2015/266
Droppemåla X
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 2016-11-22.
§ 724
Dnr 2015/375
Hoby X
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus
2016-11-22.
§ 725
Dnr 2015/331
Vieryd X
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad
2016-11-22.
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§ 726
Dnr 2016/59
Rådjuret X
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad
2016-11-22.
§ 727
Dnr 2014/243
Violen X
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av befintligt garage
2016-11-22.
§ 728
Dnr 2014/404
Styrsvik X
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad
2016-11-22.
§ 729
Dnr 2016/233
Korsanäs X
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för tillbyggnad med glasveranda
2016-11-22.
§ 730
Dnr 2015/94
Korsanäs X
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus
2016-11-22.
§ 731
Dnr 2016/302
Kuggeboda X
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för tillbyggnad med altan till enbostadshus
2016-11-22.
§ 732
Dnr 2016/455
Djurtorp X
Nawar Ali har avskrivit anmälan om störande tillväxtlighet 2016-11-22.
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§ 733
Dnr 2016/336
Mån X
Nawar Ali har avslutat återkallade ansökan 2016-11-22.
Avgift 1 648 kronor (Timtaxa x 2h | Tab 20).
________________________________________
Bygglovshandläggare Nawar Ali svarar på frågan från Berth-Anders
Svensson (RP) om delegationsbeslut § 732 avseende störande tillväxtlighet.
Ledamot Margareta Yngvesson (S) ställer en fråga kring
områdesbestämmelser i Bergslagsområdet. Förvaltningschef Anders
Karlsson återkommer vid nästa sammanträde med svar på denna fråga.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att godkänna redovisningen av de
protokollförda delegationsbesluten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamot Berth-Anders
Svensson (RP), Margareta Yngvesson (S), Christoffer Stenström (M) och
Magnus Pettersson (S).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar att nämnden godkänner redovisningen
av de protokollförda delegationsbesluten.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de
protokollförda delegationsbesluten.
________________
Beslutet expedieras/skickas till
Akten
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§ 244

Dnr 2015-000665 274

Delegationsbeslut bostadsanpassning 2016
Sammanfattning
2016-10-19 – 2016-11-17
Delegation av fattade beslut om bostadsanpassningar med stöd av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om delegering 2014-04-16 § 56.
BROR
Dnr 2016-82720
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering
av ramp vid entrén enl. § 6, (skälig kostnad 8 000 kronor), 2016-09-26.
ERNST
Dnr 2016-82723
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende förstärkt
bänkbelysning i kök enl. § 6 (skälig kostnad 6 000 kronor), 2016-09-30.
HÄGGATORP Ändringsbeslut
Dnr: 2016-82716
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende att göra
balkongen tillgänglig enl. §6, (skälig kostnad: 16 800 kronor, faktisk
kostnad: 18 450 kronor), 2016-10-21.
LISTERBY
Dnr: 2016-82731
Sofie Gustavsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende
installation av spisvakt modell Spisec AddOn enl §6, (skälig kostnad: 5 500
kronor), 2016-10-21.
BOLLSPELAREN Ändringsbeslut
Dnr: 2016-82688
Sofie Gustavsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende
montering av dörrautomatik vid entrédörr, montering av ledstång, montering
av stödhandtag samt minimering av tröskel enl. §6, (skälig kostnad: 29 000
kronor, faktisk kostnad: 39 278 kronor), 2016-10-31.
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AGRONOMEN
Dnr: 2016-82725
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende
minimering av trösklar samt minimering av nivåskillnad mellan altan och
mark vid entré enl. §6, (skälig kostnad: 8 000 kronor), 2016-11-02.
KOLSHULT
Dnr: 2016-82727
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering
av ramp vid entré (delvis återanvänd) samt montering av Svan Care – Bidette
R3 enl. §6, (skälig kostnad: 64 774 kronor), 2016-11-02.
STRÅNGAMÅLA
Dnr: 2016-82732
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering
av ledstänger vid nivåskillnader mellan uppfart och entré enl §6, (skälig
kostnad. 10 000 kronor), 2016-11-04.
YXNARUM
Dnr: 2016-82744
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende hårdgöring
av markyta mellan entré och gata enl §6, (skälig kostnad: 15 685 kronor),
2016-11-08.
HOBY Ändringsbeslut
Dnr: 2016-82671
Sofie Gustavsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende
minimering av nivåskillnad mellan vardagsrum och uteplats enl §6, (skälig
kostnad: 5 000 kronor, faktisk kostnad: 3 705 kronor), 2016-11-09.
VÄBY
Dnr: 2016-82743
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering
av ramp (delvis återanvänd) vid entré enl §6, (skälig kostnad: 12 000
kronor), 2016-11-09.
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ÄLGEN Ändringsbeslut
Dnr: 2016-82698
Anders Karlsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende
montering av stoltrapphiss Flow 2 (delvis återanvänd) samt kostnad för
anmälan övriga åtgärder (installation av hiss), montering av dörrautomatik
med armbågskontakt och handsändare samt montering av stödhandtag i
dusch enl §6, (skälig kostnad: 125 000 kronor, faktisk kostnad: 128 422
kronor), 2016-11-11.
PUMPEN
Dnr: 2016-82730
Anders Karlsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende
iordningställande av tillgänglig duschplats, dörrbreddning, montering av
ledstänger, montering av Spisec AddOn samt förberedelse för installation av
tvättmaskin enl §6, (skälig kostnad: 150 000 kronor), 2016-11-15.
KALMARE Ändringsbeslut
Dnr: 2016-82652
Sofie Gustavsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende
montering av ledstång vid entrétrappan på källarplan enl §6, (skälig kostnad:
4 000 kronor, faktisk kostnad: 3 900 kronor), 2016-11-16.
KALLEBERGA Ändringsbeslut
Dnr: 2016-82668
Sofie Gustavsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende
montering av spisvakt Spisec AddOn samt minimering av trösklar enl. §6,
(skälig kostnad: 8 0000kronor, faktisk kostnad: 9 969 kronor), 2016-11-16.
BREDÅKRA Ändringsbeslut
Dnr: 2016-82726
Sofie Gustavsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende
montering av spisvakt Spisec AddOn enl. §6 (skälig kostnad 5 500 kronor,
faktisk kostnad: 6 913 kronor), 2016-11-17.
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Information
MULLBÄRET – ändringsbeslut
Dnr 2016-82710
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende
iordningställande av duschplats enl. § 6, 2016-11-09.
I detta ärende har det varit flera turer.
Anpassning utfördes enligt beslut 2016-10-06, 28 250 kronor, (montering av
duschkabin – Athena Nordic).
Sökande var missnöjd och ville nu hitta en annan lösning. Duschkabinen
monterades ned. Sökande lämnade in kvitton och ansökte om ersättning för
annan utförd åtgärd. Då det visade sig att sökande använt ROT-avdrag blev
ersättningen endast 8 769 kronor efter kontroll på plats.
Pratat med FC Anders ang. beslut i detta ärende.
________________________________________
Ledamot Margareta Yngvesson (S) ställer en fråga avseende ärendet
MULLBÄRET – ändringsbeslut. Denna fråga besvaras direkt av
förvaltningschefen.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
de protokollförda delegationsbesluten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamot Margareta
Yngvesson (S).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar att nämnden ska besluta att godkänna
redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de
protokollförda delegationsbesluten.
________________
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§ 245

Dnr 2015-000666 200

Delegationsbeslut miljö- och hälsoskyddsenheten 2016
Sammanfattning
20161026 - 20161121
2016-000753, 2016-11-08, DBM § 222, Eva-Marie Lundberg
Omklassning av livsmedelsverksamhet
Delegationsbeslut § 222
Objekt: Svenstorp X
2016-000730, 2016-10-28, DBM 215, Leif Abrahamsson
Anmälan om installation av värmepump
BESLUT § 215. 1648 kr
Objekt: Linjalen X
2016-000704, 2016-11-01, DBM 216, Leif Abrahamsson
Anmälan om installation av värmepump
Delegationsbeslut § 216. 1648 kr
Objekt: Idegranen X
2016-000716, 2016-11-02, DBM 217, Leif Abrahamsson
Anmälan om installation av värmepump
Delegationsbeslut § 217. 1648 kr
Objekt: HJORTSBERGA X
2016-000652, 2016-11-07, DBM 219, Sofie Hallberg
Tillsynsärende enskilt avlopp
Delegationsbeslut § 219, 1648 kr
Objekt: HAKARP X
2016-000740, 2016-11-07, DBM 220, Leif Abrahamsson
Informationsplikt för lagring av diesel, eldningsolja eller spillolja i
cistern
Delegationsbeslut § 220. 824 kr
Objekt: NORRA ERINGSBODA X
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2016-000719, 2016-11-07, DBM 221, Anders Börjeson
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH
Delegationsbeslut § 221, 4944 kr
Objekt: SVENSTORP X
2016-000718, 2016-11-08, DBM 223, Leif Abrahamsson
Anmälan om installation av värmepump
Delegationsbeslut § 223. 1648 kr
Objekt: HÄGGATORP X
2016-000749, 2016-11-08, DBM 224, Leif Abrahamsson
Anmälan om installation av värmepump
Delegationsbeslut § 224. 1648 kr
Objekt: Kalleberga X
2016-000747, 2016-11-08, DBM 225, Leif Abrahamsson
Informationsplikt för lagring av diesel, eldningsolja eller spillolja i
cistern
Delegationsbeslut § 225. 824 kr
Objekt: Långgöl X
2016-000737, 2016-11-10, DBM 226, Anders Börjeson
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH
Delegationsbeslut § 226, 2472 kr
Objekt: Backaryds-Bokön X
2016-000759, 2016-11-17, DBM 227, Maria Osgyani
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt
anmälan om egen kompostering
Delegationsbeslut § 227, 824 kr
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
de protokollförda delegationsbesluten.
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar att nämnden godkänner redovisningen
av de protokollförda delegationsbesluten.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de
protokollförda delegationsbesluten.
________________
Beslutet expedieras/skickas till
Akten
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§ 246

Dnr 2016-000042 209

Ordförandebeslut MBN 2016
Sammanfattning
Den 15 juni 2016 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att lämna positivt
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Biskopsmåla
X. Ärendet överklagades till länsstyrelsen som i sitt beslut 2016-11-04
upphäver nämndens beslut.
Nämnden hann inte ha sammanträde innan överklagandetiden gick ut och
ordföranden fattade därför ett beslut om överklagan samt begärde anstånd att
utveckla kommunens talan tills efter nämndsammanträdet.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
ordförandebeslutet.
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar att nämnden godkänner redovisningen
av ordförandebeslutet.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
ordförandebeslutet.
________________
Beslutet expedieras/skickas till
Akten
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