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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Knut Svensson (C), Ordförande 
Magnus Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Magnus Persson (M) 
Hillevi Andersson (C) 
Berth-Anders Svensson (RP) 
Ola Robertsson (S) 
Margareta Yngveson (S) 
Gunnar Ferm (S) 
Mikael Carlén (MP) 
Bengt Johansson (SD) 
Sandra Bergkvist (SD) 

Tjänstgörande ersättare Lars Saager (M) 
Tommy Arvidsson (S)  

Övriga närvarande  

Ersättare Yannick Luomala (C) 
Bengt Callinggård (L) 
Willy Persson (KD) 
Pär Dover (S) 
Johnny Håkansson (S) 
Christer Svantesson (S) 
 

Tjänstemän Anders Karlsson, förvaltningschef  
Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef §§ 21-30, 32-34 del av § 39 
Åsa Rosenius, nämndsekreterare 
Leif Abrahamsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 31, §§ 35-41 
Birgitta Persson, byggnadsinspektör §§ 33-34, del av § 39 
David Gillanders, stadsarkitekt § 31, § 36, del av § 37 
Sofie Hallberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 31, §§ 35-41 
Nawar Ali, bygglovsassistent 
Johan Sjögren, ekonomichef §§ 21-23 
Karin Svensson, planarkitekt §§ 33-34, del av § 39 
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§ 21 Dnr 2015-000660 006 

Godkännande/Förändring i miljö- och 
byggnadsnämndens föredragningslista 2016 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med 

följande förändringar: 

Under information, informeras om gamla vattentornet samt om Ekenäs 

camping.  

Nytt ärende Hulta 2:115, del av – Ändring av detaljplan för Hulta förskola 

tas upp som ärende 16. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 22 Dnr 2014-000668 041 

Budget 2015 - Bokslut 2015 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen och ekonomichefen redogör för förslaget till bokslut och 

bokslutskommentarer för miljö- och byggnadsnämnden. I redovisningen 

ingår även de mål och mått som finns för miljö- och byggnadsnämnden. 

Därutöver redovisas bokslut för investeringar och vilka belopp som föreslås 

föras över till kompletteringsbudget för 2016. Ett uppdrag samtliga nämnder 

erhållit är att ompröva nödvändigheten av investeringar i investeringsplanen 

för 2016 – 2019. Samtliga föreslagna investeringar enligt planen för miljö- 

och byggnadsnämnden bedöms som nödvändiga för att upprätthålla kvalité i 

myndighetsutförandet. 

Personalkostnader har varit något låga under 2015 på grund av vakanser och 

deltidstjänstgöring. Intäkter och kostnader för bygglovsenheten är något 

högre än budgeterat då inströmning av ärenden varit god under hela året.  

Intäkter och taxor på övriga verksamheter har varit något lägre än 

budgeterat.  

Kostnaderna för bostadsanpassningen har under hela året varit högt över 

budget för 2015. Ackumulerat fanns ett flertal ärenden som inkom under 

2014 som beslutats, färdigställts och fakturerats under 2015.  

Kostnaden för bostadsanpassning överstiger prognosen även vid T2. Detta 

kan hänföras till en felaktig momshantering som uppmärksammades under 

senhösten, vilket medfört att utfall och prognos legat för lågt under hela 

2015.  

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden behöver äska hos 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att få flytta över tidigare beviljade 

investeringsmedel 241 tkr till 2016, som låg i budget men som inte slutförts 

under 2015. 

Motsvarande behöver göras för de 771 tkr exploateringsmedel som finns 

som omsättningstillgångar för Östra infarten och Östra piren. 

Orsak till behovet av överföring är att införandet av verksamhetssystemet, 

övriga projekt och arbeten för vilka investeringsmedel är beviljade och 

påbörjade, men inte avslutade.  
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Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås godkänna förslag till bokslut samt 

bokslutskommentarer avseende verksamhetsåret 2015 och översänder dessa 

till kommunstyrelsen. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att äska om att få föra över 

investeringsmedel 241 tkr till budgeten 2016. Dessa specificeras i bokslut 

investeringar. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att godkänna den tidigare beslutade 

investeringsplanen för miljö- och byggnadsnämnden 2016-2019.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C), ledamöterna Berth-Anders 

Svensson (RP), Ola Robertsson (S), Margareta Yngvesson (S), Magnus 

Persson (M) och tjänstgörande ersättare Lars Saager (M). 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkat förslag och finner 

att nämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till bokslut samt 

bokslutskommentarer avseende verksamhetsåret 2015 och översänder dessa 

till kommunstyrelsen.  

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att äska om att få föra över 

investeringsmedel 241 tkr till budgeten 2016. Dessa specificeras i bokslut 

investeringar. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att godkänna den tidigare beslutade 

investeringsplanen för miljö- och byggnadsnämnden 2016-2019. 

________________ 

Exp: 

Akten 

Ekonomienheten + bokslut resultaträkning 2015, bokslutskommentarer 

publik version och bokslut investeringar 2015 

Kommunstyrelsen 

Anders Karlsson 
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§ 23 Dnr 2015-000661 041 

Fastställande av internbudget och beslutsattestanter 
2016, miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson redogör för förslag till internbudget för 

miljö- och byggnadsnämnden gällande 2016. 

Vidare lämnas förslag på beslutsattestanter inom verksamheten.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 

internbudget för miljö- och byggnadsnämnden gällande 2016. 

Förvaltningschefen skall vara beslutsattestant för miljö- och 

byggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, med 

ansvars- och verksamhetskoder enligt nedan. 

 

Ansvar 810000 med koder för verksamhet utifrån: 

-miljöbalken m fl   270 

-livsmedelslagen  275 

 

Ansvar 310000 med koder för: 

-lovgivning samt tillsyn enligt PBL 201 

-fysisk planering  202 

-mätning, beräkning och kartverksamhet 205 

-miljö- och byggnadsnämnden 100 

 

Ansvar 310200 med kod för: 

-bostadsanpassningsbidrag  512 

 

Ersättare för förvaltningschefen är stadsarkitekten, allt enligt ovanstående.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) och ledamöterna Margareta 

Yngvesson (S), Ola Robertsson (S), Magnus Persson (M) och Magnus 

Pettersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkat förslag och finner 

att nämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 

internbudget för miljö- och byggnadsnämnden gällande 2016. 

 

Förvaltningschefen skall vara beslutsattestant för miljö- och 

byggnadsförvaltningen 

och miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, med ansvars- och 

verksamhetskoder enligt nedan. 

 

Ansvar 810000 med koder för verksamhet utifrån: 

-miljöbalken m.fl.   270 

-livsmedelslagen  275 

 

Ansvar 310000 med koder för: 

-lovgivning samt tillsyn enligt PBL 201 

-fysisk planering  202 

-mätning, beräkning och kartverksamhet 205 

-miljö- och byggnadsnämnden 100 

 

Ansvar 310200 med kod för: 

-bostadsanpassningsbidrag  512 

 

Ersättare för förvaltningschefen är stadsarkitekten, allt enligt ovanstående.  

________________ 

Exp: 

Ekonomikontoret, Johan Sjögren + Internbudget 2016 

Akten 
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§ 24 Dnr 2015-000613 007 

Internkontroll 2016 

 

Sammanfattning  

Nämnden ska enligt kommunfullmäktige 2006-01-26, § 16 varje år anta en 

plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden skall årligen 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen. Genomförd riskbedömning skall beaktas vid upprättandet 

av planen. Väsentliga brister i den interna kontrollen skall omedelbart 

rapporteras till kommunstyrelsen. 

  

Internkontrollplan skall minst innehålla:  

• Vad som skall följas upp (vilka rutiner) som skall följas upp.  

• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen).  

• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.  

• Till vem uppföljningen skall rapporteras.  

• När rapporteringen skall ske. 

  

Kontrollplanen 2015 för miljö- och byggnadsförvaltning innehåller följande 

kontrollpunkter: 

• Kontrollera att kommunicering skett: 2 plansamråd, 2 bygglov, 2 

anmälningsärenden MFVH och 2 avloppsärenden.  

• Att personuppgiftslagens bestämmelser följs vid ev. publicering på internet.  

• Kontrollera att det i beslut finns motivering och angivande av relevant 

lagrum som stöd för beslutet.  

• Kontroll att beslutet tagits med stöd av delegationsordningen.  

• Kontrollera att rätt bidrag betalats ut till behövande, och att åtgärder 

vidtagits i bostad enligt beslut. 

  

I årets internkontroll kunde några mindre avvikelser återfinnas: 

 Vid kontroll av PUL rutiner återfanns ett verksamhetsnamn i 

tjänsteskrivelsen och diarienummer saknades vid beslut i 

delegationslista. 
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 Angående delegationsbeslut och angivande av relevant lagrum finns 

det upprättade rutiner, men de måste anpassas till den nya 

lagstiftningen från 1 januari 2015. 

Förvaltningschefen redovisar resultatet av genomförda kontroller för 2015 i 

bifogad kontrollrapport, och redovisar förslag till internkontrollplan för 

2016.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att:  

1. Godkänna uppföljningen av den interna kontrollen år 2015.  

2. Överlämna resultatet av kontrollen till kommunstyrelsen. 

3. Godkänna internkontrollplanen för år 2016.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) och ledamöterna Margareta 

Yngvesson (S), Ola Robertsson (S), Bengt Johansson (SD), Magnus 

Pettersson (S). 

Yrkanden 

Ledamot Margareta Yngvesson (S) yrkar, med instämmande av ledamot Ola 

Robertsson (S), bifall till förslag till beslut med tillägget, att kontroll av att 

bostadsanpassningsbeslut fattas i enlighet med processkartläggningen, ska 

ingå i kontrollplanen för 2016. 

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:  

1. Godkänna uppföljningen av den interna kontrollen år 2015.  

2. Överlämna resultatet av kontrollen till kommunstyrelsen. 

3. Godkänna internkontrollplanen för år 2016.  

4. Kontroll av att bostadsanpassningsbeslut fattas i enlighet med 

processkartläggningen ska ingå i kontrollplanen för 2016. 

________________ 

Exp: Akten, revisorerna, kommunstyrelsen 
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§ 25 Dnr 2016-000027 003 

Förslag till uppdrag att revidera Miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente 

 

Sammanfattning  

1 januari 2015 ändrades de olika planförfarandena i PBL. Delegationen från 

kommunfullmäktige till byggnadsnämnden via reglementet bör därmed ses 

över så att den överensstämmer med nu gällande lagstiftning.  

Förslag till beslut 

Att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

kommunjuristen undersöka om reglementet är aktuellt samt medverka till att 

uppdatera det enligt PBL:s nya lagstiftning vid behov.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) och ledamöterna Margareta 

Yngvesson (S) och Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

Ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

kommunjuristen undersöka om reglementet är aktuellt samt medverka till att 

uppdatera det enligt PBL:s nya lagstiftning vid behov. 

________________ 

Exp: 

Akten 

Revisorerna  

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 26 Dnr 2015-000658 000 

Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2018 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 att ge i uppdrag till nämnderna 

och bolagen att utse internationella kontaktpersoner på varje förvaltning 

senast siste februari 2016. De beslutade även att nämnderna och bolagen 

skall ta fram verksamhetsspecifika handlingsplaner 2016 och 2017.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse förvaltningschef Anders 

Karlsson och planarkitekt Helena Revelj som internationella kontaktpersoner 

och ge i uppdrag till förvaltningen att ta fram en verksamhetsspecifik 

handlingsplan för miljö- och byggnadsförvaltningen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse förvaltningschef Anders 

Karlsson och planarkitekt Helena Revelj som internationella kontaktpersoner 

och ge i uppdrag till förvaltningen att ta fram en verksamhetsspecifik 

handlingsplan för Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige, akten 
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§ 27 Dnr 2016-000001 237 

Västra Ryd 2:10 - Strandskyddsdispens för uppförande 
av transformatorkiosk. 

 

Sammanfattning  

Fastighetens adress: XXX 

Sökanden: E.ON Elnät Sverige AB, Gullberna Park, Nordskär,                        

371 54 Karlskrona 

Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.  

Strandskydd - Vierydsån 

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, 

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 
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dispens från strandskyddsbestämmelserna kan lämnas enligt Miljöbalken kap 

7 § 18 c pkt 4.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja 

strandskyddsdispens för uppförande av transformatorkiosk 4,0 kvm. 

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.  

Underlag 

Ansökan, situationsplan, 2016-01-04. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för 

uppförande av transformatorkiosk 4,0 kvm.  

 

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. 

________________ 
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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. 

 

Exp: 

E.ON Elnät Sverige AB + delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Länsstyrelsen + samtliga handlingar 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(54) 
2016-02-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 2015-000645 237 

Bälganet 2:71 - Strandskyddsdispens för nätstation 

 

Sammanfattning  

Fastighetens adress: XXX 

Sökanden: Kraftringen Nät AB, Box 25, 221 00 Lund 

Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse, strandskydd Kälken. 

Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för uppförande av en 

nätstation för eldistribution. Nätstationen placeras på en markbädd. Som 

särskilt skäl anges allmännyttan av den nya nätstationen som kommer att 

förbättra leveransen av el till kunderna i området. Avstånd från nätstation till 

strandlinje ca 45 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, 

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.  
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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 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 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.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) och ledamot Magnus 

Persson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkat förslag och finner 

att nämnden bifaller detsamma.  

Underlag 

Ansökan, översiktskarta, situationsplan 2015-12-10. 

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 

________________ 
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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. 

 

Exp: 

Kraftringen Nät AB + delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Länsstyrelsen + samtliga handlingar 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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§ 29 Dnr 2016-000022 237 

Stora Silpinge 13:1 - Strandskyddsdispens för 
transformatorkiosk 

 

Sammanfattning  

Fastighetens adress: XXX  

Sökanden: E.ON Elnät Sverige AB, Gullberna Park, Nordskär,                        

371 54 Karlskrona 

Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.  

Strandskydd - Vierydsån  

Transformatorkiosken ersätter transformator i stolpstation och behöver 

placeras där för att förse området med el.  

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, 

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.  
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Åtgärden bedöms vara en utvidgning av pågående verksamhet för vilken 

dispens från strandskyddsbestämmelserna kan lämnas enligt Miljöbalken kap 

7 § 18 c pkt 4.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja 

strandskyddsdispens för uppförande av transformatorkiosk 4,0 kvm.  

 

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.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) och ledamot Magnus 

Persson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkat förslag och finner 

att nämnden bifaller detsamma.  

Underlag 

Ansökan, situationsplan, markupplåtelseavtal 2016-01-12. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för 

uppförande av transformatorkiosk 4,0 kvm.  

 

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. 

________________ 
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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.   

 

Exp: 

E.ON Elnät Sverige AB + delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Länsstyrelsen + samtliga handlingar 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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§ 30 Dnr 2016-000023 237 

Stora Årsjömåla 3:8 - Strandskyddsdispens för 
transformatorstation 

 

Sammanfattning  

Fastighetens adress: 

Sökanden: E.ON Elnät Sverige AB, Gullberna Park, Nordskär, 371 54 

Karlskrona 

Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. 

Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för uppförande av 

transformatorkiosk.  

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, 

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 kap 

7 § 18 c pkt 4.  
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Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för 

uppförande av transformatorkiosk ca 4 kvm.  

 

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.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkat förslag och finner 

att nämnden bifaller detsamma. 

Underlag 

Ansökan, situationsplan, daterat 2016-01-12. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för 

uppförande av transformatorkiosk ca 4 kvm.  

 

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. 

________________ 
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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.  

 

Exp: 

E.ON Elnät Sverige AB + delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Länsstyrelsen + samtliga handlingar 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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§ 31 Dnr 2015-000552 237 

Spjälkö 2:71 - Strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
komplementbyggnad 

 

Sammanfattning  

Fastighetens adress: XXX 

Sökanden: XXX  

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Ekologiskt känsligt 

område, område lägre än 2 m ö h, strandskyddsområde. 

 

Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser tillbyggnad av 

befintlig komplementbyggnad med 15 kvm till totalt 25 kvm. Avstånd till 

strandlinje cirka 18-20 m.  

 

Som särskilt skäl för dispens hänvisas till att tomten sedan länge är hävdad 

för bostadsändamål och att någon allemansrätt inte gäller inom tomtplatsen.  

Bedömning 

Enligt Miljöbalken 7 kap 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya 

byggnader uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar 

eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 

ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och 

växtarter. 

 

Kommunen får, enligt samma balk 7 kap 18§b-c medge dispens från nämnda 

bestämmelser om det finns särskilda skäl. Som sådant särskilt skäl för man 

beakta endast om det område som dispensen avser;  

 

1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syfte, 

2. genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 

väl avskilt från området närmast strandlinjen,  

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(54) 
2016-02-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Åtgärden sker inom en ianspråktagen tomtplats. Allmänhetens tillträde till 

strandområdet påverkas inte och förslaget anses inte heller försämra 

livsvillkoren för djur- eller växtliv. Strandskyddsdispens kan därför medges.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja 

strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad med 

15 kvm till totalt 25 kvm. 

 

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken kap 7 § 18 c pkt 1.  

 

Avgift tas ut med 5 340 kr enligt taxa antagen av fullmäktige § 159/2011, 

reviderad § 82/2012, tabell 6. Faktura skickas separat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) och tjänstgörande ersättare 

Lars Saager (M). 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkat förslag och finner 

att nämnden bifaller detsamma.  

Underlag 

Ansökan, översiktskarta, situationsplan samt ritningar 2015-10-19. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för 

tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad med 15 kvm till totalt 25 kvm. 

 

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken kap 7 § 18 c pkt 1.  

 

Avgift tas ut med 5 340 kr enligt taxa antagen av fullmäktige § 159/2011, 

reviderad § 82/2012, tabell 6. Faktura skickas separat.  

________________ 
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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 beslutat att inte 

överpröva detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från 

den dag kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen. 

 

Exp: 

XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning.   

Länsstyrelsen + samtliga handlingar 

Akten 
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§ 32 Dnr 2015-000671 237 

Svanevik 1:54 - Strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus 

 

Sammanfattning  

Fastighetens adress: XXX 

Sökande: XXX 

 

Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. 

Ansökan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus med altan.  

 

Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus med komplementbyggnader 

placerat nära strandlinjen. Tomtplatsen är väl i anspråkstagen och avgränsad 

med stenmurar. Sökanden har uppgett att markområdet är privatiserat sedan 

lång tid tillbaka och att hela tomten redan idag anges som hemfridszon.  

Bedömning 

Enligt Miljöbalken 7 kap 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya 

byggnader uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar 

eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 

ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och 

växtarter. 

 

Kommunen får, enligt samma balk 7 kap 18§b-c medge dispens från nämnda 

bestämmelser om det finns särskilda skäl. Som sådant särskilt skäl för man 

beakta endast om det område som dispensen avser;  

 

1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syfte, 

2. genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 

väl avskilt från området närmast strandlinjen,  

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

 

Den aktuella byggnaden är placerad inom en ianspråktagen och avgränsad 
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tomtplats. Allmänhetens tillträde till strandområdet påverkas inte och 

förslaget försämrar inte livsvillkoren för djur- eller växtliv. 

Strandskyddsdispens kan därför medges.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja 

strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus med altan. Beslutet fattas 

med stöd av miljöbalken 7 kap 18c§ pkt 1. 

Avgift tas ut med 5 340 kr enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C).  

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkat förslag och finner 

att nämnden bifaller detsamma. 

Underlag 

Ansökan, översiktskarta, situationsplan daterat 2015-12-28. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för 

tillbyggnad av fritidshus med altan. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 

7 kap 18c§ pkt 1. 

Avgift tas ut med 5 340 kr enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012. 

________________ 
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Upplysning: 

Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har 

påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag beslutet 

vann laga kraft. 

Dispensbeslutet vinner laga kraft först när Länsstyrelsen beslutat att inte 

överpröva detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från 

den dag kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen.  

 

Exp: 

XXX + delgivningskvitto + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen Blekinge län + samtliga handlingar 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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§ 33 Dnr 2015-000578 234 

Svanevik 1:54 - Om- och tillbyggnad av fritidshus 

 

Sammanfattning  

Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse, inom 

strandskyddsområde. Området ligger lägre än 3 meter över havet, närmare 

bestämt 0 - 2 meter. 

Befintligt fritidshus uppgår till 66,6 m². Befintlig komplementbyggnad ca 10 

m² flyttas inom tomten. 

Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus med 43,8 m². Totalt efter 

tillbyggnad 110,4 m². 

Bedömning 

Förutsättningar för bygglov enligt 9 kap. 31 a plan- och bygglagen. 

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 

åtgärden 

1. innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 

§ första stycket 3 c eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras 

med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad, 

2. inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 § 

första stycket 3 eller 5 c, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 

tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 

9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 

prövats i områdesbestämmelser. 

Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 

gäller inte i fråga om  

1. en arbetslokal, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den 

verksamhet som lokalen är avsedd för, 

2. ett fritidshus med högst två bostäder, och 

3. tillgänglighet till ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till 

terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven. 

Berörd sakägare har getts möjlighet till yttrande enligt plan- och bygglagen 9 

kap. 25 §. Eventuella yttranden inkommer senast 2016-02-03. Några 

yttranden har inte inkommit. 
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Strandskyddsdispens behandlas i separat ärende.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja bygglov med stöd 

av 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen med tillhörande upplysningar. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag. XXX, Soft Center, 372 25 Ronneby. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett 

startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 

Avgiften för bygglovet är 4 435 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 

kommunfullmäktige 2012-03-29. Faktura skickas separat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C).  

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkat förslag och finner 

att nämnden bifaller detsamma. 

Underlag 

Ansökan, anmälan om kontrollansvarig, plan- och fasadritning, 

relationsritning 2015-11-04, Miljötekniks yttrande 2015-12-08 och mätning 

av Metria 2015-12-28. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 

31 a § plan- och bygglagen med tillhörande upplysningar. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag. XXX, Soft Center, 372 25 Ronneby. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett 

startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 

Avgiften för bygglovet är 4 435 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 

kommunfullmäktige 2012-03-29. Faktura skickas separat. 

________________ 
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Upplysningar: 

Dispensbeslutet vinner laga kraft först när Länsstyrelsen beslutat att inte 

överpröva detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från 

den dag kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen. 

Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har 

påbörjats inom två år eller avlutats inom fem år från den dag beslutet vann 

laga kraft. 

Grundläggning ska ske med hänsyn till översvämningsrisk. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vid samråd skall kontrollplan 

redovisas innan startbesked kan utfärdas. Kontakta byggnadsinspektör på 

telefon 0457-618 221.  

 

Exp: 

XXX + delgivningskvitto + Hur man överklagar 
XXX, Soft Center, 372 25 Ronneby, för kännedom 

Akten 
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§ 34 Dnr 2015-000642 238 

Ugglan 16 - Markarbeten och uppfyllning i trädgård 

 

Sammanfattning  

För fastigheten gäller områdesbestämmelser för Blekan, plan 334, laga kraft 

1998-07-13. Riksintresse – kulturminnesvård. 

Området utgör en kulturhistorisk värdefull bebyggelsemiljö. Åtgärder får 

inte vidtas som kan förvanska eller på annat sätt skada denna miljö. 

Enligt områdesbestämmelserna finns en utökad bygglovsplikt för bl. a. om- 

och tillbyggnad; byte av fasadmaterial; ommålning av fasader; utbyte av 

fasaddetaljer; utbyte, flyttning eller igensättning av fönster och ytterdörrar; 

putsning av socklar; uppförande av murar och plank; ändring- eller 

borttagande-nyanläggning av staket; schaktning, fyllning och andra stora 

förändringar av tomtmark; häck eller annan avgränsning i tomtgräns; 

borttagande av träd samt många andra uppräknade förändringar som finns 

redovisade enligt gällande områdesbestämmelser.   

Ansökan avser uppförande av en stödmur utmed tomtgräns mot fastigheten 

Ronneby 24:16. Muren är 21,5 meter lång och har en höjd på 0,90 meter. 

Ansökan avser också utfyllnad av del av tomt, omarbetning av trädgård samt 

att innanför stödmuren plantera en häck och eventuellt någon buske. 

Sökanden har tillsammans med planarkitekten gått igenom de ansökta 

förändringarna enligt inlämnad situationsplan som planeras i trädgården. 

Planarkitekten tillstyrker förslaget. 

Ärendet har remitterats till tekniska förvaltningen angående placering av 

stödmur. 

Vidare har berörd sakägare getts möjlighet till yttrande enligt plan- och 

bygglagen 9 kap. 25 §. Vi har begärt tekniska förvaltningens och berörd 

sakägares svar senast 2016-02-08.  

Tekniska förvaltningen har inget att erinra. Yttrande från Ugglan 2 – 

Godkänner uppförande av stödmur och att plana ut och fylla upp mot den 

långa stödmuren. Tycker att en stödmur även bör göras mot Ugglan 2 några 

meter längs med köksträdgården.  

Bedömning 

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 

åtgärden 
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1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första 

stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de 

delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

Åtgärderna bedöms som förenliga med områdesbestämmelserna och 

åtgärderna som vidtas inte på något sätt förvanska eller på annat sätt skada 

denna miljö.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja bygglov enligt 9 

kap. 31 § plan- och bygglagen för uppförande av stödmur 21,5 meter lång 

och med en höjd på 0,90 meter. 

Vidare beviljas bygglov för utfyllnad av del av tomt, omarbetning av 

trädgård samt att innanför stödmuren plantera en häck och eventuellt någon 

buske. 

Kontrollansvarig krävs inte för denna åtgärd enligt 10 kap. 10 § PBL. 

Startbesked lämnas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Med startbeskedet 

beslutar Miljö- och byggnadsnämnden att av sökande inlämnad kontrollplan 

godkänns och fastställs. 

Avgift: 2 299 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-

16 § 159, reviderad genom beslut av kommunfullmäktige 2012-03-29. 

Faktura skickas separat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkat förslag och finner 

att nämnden bifaller detsamma. 

Underlag 

Ansökan, situationsplan, ritning stödmur, skiss, kontrollplan 2015-12-08 

samt Tekniska förvaltningens yttrande.  
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap. 31 § 

plan- och bygglagen för uppförande av stödmur 21,5 meter lång och med en 

höjd på 0,90 meter. 

Vidare beviljas bygglov för utfyllnad av del av tomt, omarbetning av 

trädgård samt att innanför stödmuren plantera en häck och eventuellt någon 

buske. 

Kontrollansvarig krävs inte för denna åtgärd enligt 10 kap. 10 § PBL. 

Startbesked lämnas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Med startbeskedet 

beslutar Miljö- och byggnadsnämnden att av sökande inlämnad kontrollplan 

godkänns och fastställs. 

Avgift: 2 299 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-

16 § 159, reviderad genom beslut av kommunfullmäktige 2012-03-29. 

Faktura skickas separat 

________________ 

 

Upplysning: 

 

Sökanden upplyses om att kontakta sin elleverantör för kabelvisning innan 

byggstart. 

 

Anmälan om arbetets påbörjande och avslutande skall göras till telefon 

0457-618 219 eller mbf@ronneby.se 

 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller beslutet i fem år från den dag 

som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  

 

Så snart byggnads- och markåtgärderna har avslutats ska fastställd 

kontrollplan signeras och undertecknas och skickas in till miljö- och 

byggnadsförvaltningen för utfärdande av slutbesked. 

 

Exp: 

XXX, delgivningskvitto + hur man överklagar 

Akten 

mailto:mbf@ronneby.se
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§ 35 Dnr 2016-000026 4260 

Svalemåla 1:1 - Anmälan enligt 
miljöprövningsförordningen om fiskodling (ecos dnr 
2015-677.837) 

 

Sammanfattning  

XXX, har inkommit med anmälan enligt miljöprövningsförordningen om 

anordnande av fiskodling, 10 ton, på fastigheten Svalemåla 1:1. Detta efter 

att tidigare anmälan om fiskodling på 30 ton återtagits. 

Yttranden i ärendet har inkommit från Länsstyrelsen samt från Vattenrådet 

för Blekingekusten som önskat yttra sig i ärendet. 

Anmälan avser odling av regnbåge för livsmedelsproduktion.  Den planerade 

odlingen på Svalemåla 1:1 avses ske i en modul med fyra odlingskassar där 

fisken hålls under första odlingssäsongen för att sedan flyttas till företagets 

övervintringsplats. Påföljande säsong flyttas fisken till företagets andra 

odlingsplatser vid Horsö och Sjutsö varefter slakt sker.  

Utsläppet från den anmälda odlingen har beräknats till 336 kg kväve /år samt 

40 kg fosfor/år. 

Fiskodling har tidigare bedrivits på den anmälda platsen fram till år 1993 

enligt sökandens uppgifter.  Kvarvarande fundament på havsbottnen planeras 

användas för den nu tänkta verksamheten. 

Länsstyrelsen har i yttrande 2015-11-25 uppgett att den anmälda 

verksamheten är olämplig. Detta baserat på den förväntade 

närsaltsbelastningen på vattenförekomsten Järnaviksfjärden (vilken bedöms 

ha måttlig status) och på grund av närheten till Natura 2000-område med 

övergödningskänsliga marina miljöer. 

Nuvarande kvävebelastning från land i Järnaviksfjärden har av 

Vattenmyndigheten Södra Östersjön beräknats behöva minska med 1900 

kg/år. 

Sökanden har i skrivelse inkommen 2016-02-08 motsatt sig ett förbud för 

verksamheten. Sökanden anser att verksamhetens utsläpp av näringsämnen 

är så liten att det saknar betydelse för vattenkvalitén i området. Sökanden har 

reviderat sin beräkning av utsläppet till 10 kg fosfor och 300 kg kväve per år. 

Vidare uppges att vattnets närsaltinnehåll i området där odlingen ska 

placeras inte signifikant skiljer sig från Blekinge Kustvatten- och 

Luftvårdsförbunds övriga stationer i Hanöbukten. Sökanden anser också att 
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det är möjligt att begränsa utläckaget av näringsämnen från sedimentet under 

odlingen genom injektering av aluminiumföreningar. Sökanden anser vidare 

att då fiskodling tidigare tillåtits på platsen så borde strandskyddsdispens 

redan finnas. 

Vattenrådet för Blekingekusten som önskat yttra sig har anfört att man inte 

har något att invända mot den planerade odlingen om den följer normala 

villkor och om inga olägenheter uppstår för friluftslivet. Några 

styrelsemedlemmar har dock angivit avvikande mening.  

Bedömning 

Centralt i miljöbalken är att för miljöfarlig verksamhet ska väljas plats som 

är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta 

intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön (MB kap 2 § 6).   

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att den planerade verksamheten 

är olämplig på den föreslagna platsen. Den aktuella vattenförekomsten, 

Järnaviksfjärden, har (preliminärt) bedömts ha måttlig status och det finns ett 

uttalat behov av att minska nuvarande närsaltsbelastning.  Det som sökanden 

angett som möjlig metod att begränsa utläckaget av näringsämnen från 

bottensedimentet under fiskodlingen kan vara ett möjligt alternativ för 

begränsning. Verksamheten har dock inte redovisat beräknade kostnader 

eller närmare angett hur en sådan åtgärd skulle genomföras för den planerade 

verksamheten. Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning ur 

miljöpåverkanssynpunkt är att annan lämpligare plats bör sökas i första 

hand. Vid sådant val bör alternativ i anslutning till redan ianspråktagen 

odlingsplats övervägas.  

Då den plats som angetts för verksamheten är belägen inom 

strandskyddsområde kan anläggningen inte komma till stånd om inte 

strandskyddsdispens erhålls. Inom strandskyddsområde får inte anläggningar 

eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att 

beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (MB kap 7 §15). 

Den anmälda verksamheten bedöms medföra sådant hinder. Det är inte heller 

nödvändigt för anläggningens funktion att anläggas inom 

strandskyddsområde. 

Kommunen får i det enskilda fallet medge dispens från förbuden gällande 

strandskydd i § 15 om det föreligger något av de särskilda skäl som anges i 

MB kap 7 § 18. Inget av dessa särskilda skäl bedöms föreligga vad gäller 

den anmälda fiskodlingen.  

Att liknande verksamhet tidigare bedrivits på platsen fram till 1993 medför 

ingen annan bedömning. Allmänheten har fritt kunnat färdas i området under 

lång tid. Någon strandskyddsprövning för den tidigare verksamheten på 
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platsen har inte kunnat finnas hos Länsstyrelsen eller kommunen. Sökanden 

har i sin ansökan uppgett att platsen inte ligger inom strandskyddat område. 

Då verksamheten bedömts inte kunna erhålla strandskyddsdispens har inte 

begärts kompletterande utredningar av sökanden om den föreslagna metoden 

för begränsning av närsaltsläckage från bottensedimentet då det bedömts 

kunna medföra onödiga kostnader. 

 

Sammanfattande bedömning 

Verksamhetens behov bör kunna tillgodoses på annan plats med mindre 

känslighet för tillkommande närsaltsbelastning och inom område som saknar 

betydelse för strandskyddets syften.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att förbjuda XXX, att anlägga 

eller bedriva den anmälda odlingen av fisk på fastigheten Svalemåla 1:1. 

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken kap 26 § 9. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att XXX, ska betala en avgift 

på 4944 kr för 

handläggning av detta ärende gällande fiskodling på fastigheten 

Svalemåla l:l i Ronneby kommun, dnr 2015-000677. 837.  

Avgiften grundas på 6 timmars handläggningstid à 824 kr/tim. 

 

Beslutet fattas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och Ronneby kommuns 

taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens m.fl. område. Taxan är 

fastställd av kommunfullmäktige § 193/2012 och senast indexreglerad att 

gälla fr.o.m. 2013-01-01. Faktura på den beslutade avgiften sänds separat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) och ledamöterna Bengt 

Johansson (SD), Ola Robertsson (S), Berth-Anders Svensson (RP) samt 

tjänstgörande ersättare Lars Saager (M).  

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) m fl. yrkar bifall till liggande förslag om 

avslag. 

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkat avslagsförslag 

och finner att nämnden bifaller detsamma. 
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Underlag 

Karta över strandskyddsområde med planerad odling av fisk utsatt. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda XXX, att anlägga eller 

bedriva den anmälda odlingen av fisk på fastigheten Svalemåla 1:1. 

 

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken kap 26 § 9. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att XXX, ska betala en avgift på 4944 

kr för handläggning av detta ärende gällande fiskodling på fastigheten 

Svalemåla l:l i Ronneby kommun, dnr 2015-000677. 837.  

Avgiften grundas på 6 timmars handläggningstid à 824 kr/tim. 

 

Beslutet fattas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och Ronneby kommuns 

taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens m.fl. 

område. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige § 193/2012 och senast 

indexreglerad att gälla fr.o.m. 2013-01-01. 

 

Faktura på den beslutade avgiften sänds separat. 

________________ 

 

 
Exp: 

XXX + Rek delgivningskvitto + besvärshänvisning 

Akten 

Expeditionen (avgiften) 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(54) 
2016-02-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2015-000504 214 

Hulta 2:115, del av – Ändring av detaljplan för Hulta 
förskola 

Sammanfattning  

Adress: Brunkullavägen  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 24 september 2015 att ge 

planenheten i uppdrag att ändra detaljplanen för del av Hulta 2:115, 

Eternellen 1 m.fl. (Hulta Förskola) samt att skicka ut planförslaget för 

samråd. Planförslaget genomförs enligt standardförfarande och ställdes ut 

under tiden 2015-10-02 t.o.m. 2015-10-16 i enlighet med PBL 5 kap 11–17 

§§. Information och planhandlingarna finns på http://www.ronneby.se/ 

sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/ pagaendedetaljplaner/ hulta-

forskola/  

 

Länsstyrelsen har inget att erinra och är överens med kommunen om att 

standardförfarande kan användas samt att planändringen är möjlig att 

genomföra i enlighet med vad som anges i 4 kap 39 § PBL d v s ändring av 

en detaljplan innan genomförandetiden har gått ut. 5 skrivelser har inkommit 

från de närmaste grannarna. I stort är man emot etablering av förskolan på 

platsen och vill bl.a. ha kvar fotbollsplanen: kommentar – etableringen av 

förskolan har avgjorts i högre instans. Det aktuella ändringsförslaget berör 

endast prickmarken på en mindre del av gällande plan. 

 

Bedömningen är att med hänsyn till inkomna synpunkter behöver 

planförslaget inte ändras. När samrådet enligt 11–17 §§ är klart ska 

kommunen i en underrättelse informera om sitt planförslag och låta det 

granskas under en viss tid (granskningstid). 

Förslag till beslut 

Att miljö- och byggnadsnämnden ger planenheten i uppdrag att skicka ut 

planförslaget för granskning i enlighet med PBL 5 kap 18 §. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C). 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K5P11
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K5P17
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K5P17
http://www.ronneby.se/%20sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/%20pagaendedetaljplaner/%20hulta-forskola/
http://www.ronneby.se/%20sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/%20pagaendedetaljplaner/%20hulta-forskola/
http://www.ronneby.se/%20sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/%20pagaendedetaljplaner/%20hulta-forskola/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K5P11
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K5P17
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Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkat förslag och finner 

att nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge planenheten i uppdrag att 

skicka ut planförslaget för granskning i enlighet med PBL 5 kap 18 §. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 37 Dnr 2015-000662 200 

Information 2016 

 

Sammanfattning  

Nämnden genomgår utbildning i förändringar i Plan- och bygglagen, lov- 

och byggprocessen. 

Fråga från ersättare Willy Persson (KD) angående Ekenäs camping besvaras 

av stadsarkitekt David Gillanders. 

Fråga från ersättare Willy Persson (KD) angående gamla vattentornet 

besvaras av förvaltningschef Anders Karlsson.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera informationen till 

protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C), ledamöterna Ola Robertsson 

(S), Margareta Yngvesson (S), Magnus Persson (M), Bengt Johansson (SD), 

Magnus Pettersson (S), tjänstgörande ersättare Lars Saager (M) och ersättare 

Willy Persson (KD). 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 38 Dnr 2015-000663 200 

Meddelanden 2016 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigebeslut 2015-10-29 gällande interpellation om 

vindkraftverk Kulleryd. 

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar remittera ärendet till kommunjuristen 

för att i samråd med miljö- och byggnadsnämnden återkomma huruvida 

ärendet rör myndighetsutövning. 

 

Underrättelse om laga kraft 2016-01-15, detaljplan för Svanevik 1:57 m.fl. 

 

Länsstyrelsens beslut 2016-01-19 angående förhandsbesked för 

nybyggnation, Saxemara 1:144. 

Beslut: Länsstyrelsen bifaller Försvarsmaktens överklagande och upphäver 

nämnden beslut om att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnation. 

 

Länsstyrelsens beslut 2016-01-22 angående förhandsbesked för 

nybyggnation, Sjöhaga 1:1. 

Beslut: Länsstyrelsen bifaller Försvarsmaktens överklagande och upphäver 

nämnden beslut om att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnation. 

 

Länsstyrelsens beslut 2016-01-22 angående förhandsbesked för 

nybyggnation, Saxemara 1:142. 

Beslut: Länsstyrelsen bifaller Försvarsmaktens överklagande och upphäver 

nämnden beslut om att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnation.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera meddelandena till 

protokollet.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera meddelandena till 

protokollet.  

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 39 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). 

 

§ 720 

Dnr 2013/885 

Mörtjuk 4:5  

Kjell Sabel har utfärdat interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 

enbostadshus och garage/carport. 2015-12-16. 

 

§ 721 

Dnr 2015/374 

Droppemåla 1:139  

Kjell Sabel har utfärdat startbesked för nybyggnad av gäststuga 2015-12-10. 

 

§ 722 

Dnr 2015/462 

Kuggeboda 1:35  

Kjell sabel har utfärdat startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

2015-12-30. 

 

§ 1 

Dnr 2015/441 

Yxnarum 19:49  

Birgitta Persson har utfärdat slutbesked för installation av eldstad i 

komplementbyggnad 2016-01-11. 

 

§ 2 

Dnr 2015/602 

Rolstorp 10:4  

Birgitta Persson har utfärdat slutbesked för installation av eldstad 2016-01-

11. 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(54) 
2016-02-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 3 

Dnr 2015/111 

Örnen 6  

Nawar Ali har utfärdat slutbesked för nybyggnad av uterum med altan 2016-

01-11. 

 

§ 4 

Dnr 2014/593 

Björstorp 1:41  

Nawar Ali har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 2016-01-11. 

 

§ 5 

Dnr 2014/637 

Skönevik 1:14  

Nawar Ali har utfärdat slutbesked för installation av eldstad 2016-01-11. 

 

§ 6 

Dnr 2014/642 

Duvan 4  

Nawar Ali har utfärdat slutbesked för inbyggnad av befintlig entréterass 

2016-01-11. 

 

§ 7  

Dnr 2014/641 

Ronneby 27:1  

Nawar Ali har utfärdat slutbesked för uppställningsplats för husbilar 2016-

01-11. 

 

§ 8 

Dnr 2015/501 

Kuggeboda 8:3  

Nawar Ali har utfärdat slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 

2016-01-11. 

 

§ 9 

Dnr 2015/220 

Backaryd 1:56  

Kjell Sabel har utfärdat interimistiskt slutbesked för ombyggnad av skola till 

förskola 2016-01-08 

 

§ 10 

Dnr 2013/163 

Dropppemåla 1:9  
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Nawar Ali har utfärdat slutbesked för nybyggnad av sjöbod 2016-01-12. 

 

§ 11 

Dnr 2015/403 

Djurtorp 1:16  

Nawar Ali har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av garage 2016-01-12. 

 

§ 12 

Dnr 2015/199 

Ronneby 16:156  

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för påbyggnad av skolbyggnad 2016-01-

12. 

 

§ 13 

Dnr 2015/410 

Fiskareby 1:34  

Birgitta Persson har beviljat bygglov och lämnat startbesked för uppförande 

av plank 2016-01-13, (1/147 dgr). Avgift 5 414 kronor (tab 2 + 13). 

 

§ 14 

Dnr 2012/382 

Saxemara 18:8 

Nawar Ali har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av garage 2016-01-13. 

 

§ 15 

Dnr 2015/585 

Räven 2  

Birgitta Persson har beviljat bygglov och lämnat startbesked för tillbyggnad 

av enbostadshus med 22 m² 2016-01-13, (7/30 dgr). Avgift 5 948 kronor (tab 

2 och 11). 

 

§ 16  

Dnr 2009/65 

Kolshult 1:18  

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och 

rivning av befintlig 2016-01-13. 

  

§ 17 

Dnr 2012/938 

Domarringen 10  

Nawar Ali har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 2016-01-

13. 
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§ 18 

Dnr 2014/274 

Millegarne 1:17  

Nawar Ali har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 2016-01-13. 

 

§ 19 

Dnr 2015/530 

Petunian 6  

Birgitta Persson har beviljat bygglov och lämnat startbesked för nybyggnad 

av garage på 51,8 m² 2016-01-13 (8/23 dgr). Avgift 5 948 kronor (tab 2 och 

10). 

 

§ 20 

Dnr 2015/174 

Karlsnäs 3:2  

Nawar Ali har utfärdat slutbesked för nybyggnad av transformatorkiosk 

2016-01-13. 

 

§ 21 

Dnr 2015/656 

Tuvelyckan 3  

David Gillanders har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för 

installation av eldstad och rökkanal i industribyggnad. 2016-01-15 (16/1 

dgr). Avgift 1.113 kr (tab 14). 

 

§ 22 

Dnr 2014/627 

Droppemåla 1:290  

Kjell Sabel har utfärdat startbesked för nybyggnad av enbostadshus 2016-01-

19. 

 

§ 23 

Dnr 2015/485 

Väby 6:6  

Kjell Sabel har utfärdat startbesked för tillbyggnad av fritidshus 2016-01-19. 

 

§ 24 

Dnr 2014/69 

Kuggeboda 16:14  

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

till fritidshus 2016-01-21 
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______________________________ 

 

Följande ärende från ovanstående lista redovisas av Birgitta Persson: 

§ 13 

Dnr 2015/410 

Fiskareby 1:34  

Birgitta Persson har beviljat bygglov och lämnat startbesked för uppförande 

av plank 2016-01-13, (1/147 dgr). Avgift 5 414 kronor (tab 2 + 13).  

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) och ledamot Ola Robertsson 

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkat förslag och finner 

att nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de 

protokollförda delegationsbesluten. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 40 Dnr 2015-000665 274 

Delegationsbeslut bostadsanpassning 2016 

 

Sammanfattning  
Delegation av fattade beslut om bostadsanpassningar med stöd av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om delegering 2014-04-16 § 56. 

 

Odalmannen 

Dnr 2015-82524 

Jennie. O. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

dörrautomatik vid entrédörr enl. § 6 (skälig kostnad 25 000 kronor) 2016-01-

07. 

 

Hjorten  

Dnr 2015-82522 

Jennie. O. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

iordningställande av tillgänglig duschplats enl. § 6 (kostnad 37 500 kronor) 

2016-01-19. 

 

Kalleberga 

Dnr 2015-82360 

Anders. K. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

iordningställande av tillgänglig toalett samt duschplats och förberedelse för 

installation av tvättmaskin - montering av begagnad hygienmodul – enl. § 6   

(Den faktiska kostnaden blev 178 162 kronor istället för de 177 900 kronor 

som vi tidigare uppskattat, d v s 262 kronor dyrare än vad vi uppgav i 

tidigare beslut fattat den 18 november 2015) 2016-01-21. 

 

Björstorp 

Dnr 2016-82558 

Jennie. O. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

spisvakt,  

Spisec AddOn enl. § 6 (skälig kostnad 5 500 kronor) 2016-01-21. 

 

Tallen 

Dnr 2016-82562 

Jennie. O. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

spisvakt,  

Spisec AddOn enl. § 6 (skälig kostnad 5 500 kronor) 2016-01-22. 
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Älgen 

Dnr 2015-82469 

Jennie. O. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende demontering 

av befintligt badkar samt installation av duschkabin, Västia enl. § 6 (kostnad 

26 772 kronor) 2016-01-25. 

 

Kalleberga 

Dnr 2015-82479 

Jennie. O. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

iordningställande av tillgänglig duschplats enl. § 6 (kostnad 37 500 kronor) 

2016-01-25.  

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). 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkat förslag och finner 

att nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de 

protokollförda delegationsbesluten. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 41 Dnr 2015-000666 200 

Delegationsbeslut miljö- och hälsoskyddsenheten 2016 

 

Sammanfattning  

2016-000016 2016-01-15 DBM § 10 Eva-Marie Lundberg  

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 

Delegationsbeslut § 10, 789 kr + 3156kr/år 

Objekt: RONNEBY 25:32 

 

2015-000766 2016-01-05 DBM § 2 Eva-Marie Lundberg              

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 

Delegationsbeslut § 2, 789 kr + 3156 kr/år (3A) 

Objekt: Telefonen 3 

 

2016-000011 2016-01-18 DBM 11 Maria Osgyani                   

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 

anmälan om egen kompostering 

Delegationsbeslut § 11, 824 kr 

Objekt: , GÄDDEGÖL 5:3 

 

2014-000287 2016-01-19 DBM 13 Anders Börjeson                 

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 

Delegationsbeslut § 13, 0 kr 

Objekt: , Leråkra 12:1 

 

2015-000739 2016-01-05 DBM 4 Sofie Hallberg                  

Tillsyn enligt miljöbalken 

Delegationsbeslut § 4 

Objekt: Kallinge Bruk 2:8 

 

2015-000760 2016-01-05 DBM 5 Maria Osgyani                   

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 

anmälan om egen kompostering 

Delegationsbeslut § 5, 824 kr 

Objekt: , ETTEBRO 5:7 

 

2015-000762 2016-01-11 DBM 6 Maria Osgyani                   

Ansökan om 3 års tömningsintervall för kommunal slamtömning vid 

permanentbostad 

Delegationsbeslut § 6, 824 kr 
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Objekt: , SJÖARP 1:7 

 

2016-000015 2016-01-13 DBM 7 Leif Abrahamsson             

Anmälan om fortsatt verksamhet och utökade tider 

Delegationsbeslut § 7 

Objekt: RONNEBY 22:1 

 

2016-000004 2016-01-13 DBM 8 Anders Börjeson                 

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt enl 9 kap 6 § Miljöbalken 

Delegationsbeslut § 8, 4944 kr 

Objekt: STORA SILPINGE 1:7 

 

2016-000017 2016-01-14 DBM 9 Maria Osgyani                   

Beslut om upphävande av tidigare beslut om förbud mot nattliga 

varuleveranser 

Delegationsbeslut § 9 

Objekt: LIDL SVERIGE KB, SÖMMAREN 2 

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). 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkat förslag och finner 

att nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de 

protokollförda delegationsbesluten.  

________________ 

Exp: 

Akten 

 


