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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Knut Svensson (C), Ordförande 
Christoffer Stenström (M), 1:e vice ordf. § 88, §§ 90-92, del av §§ 93, 94, §§ 95-96 
Magnus Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Magnus Persson (M) 
Berth-Anders Svensson (RP) 
Ola Robertsson (S) 
Margareta Yngveson (S) 
Gunnar Ferm (S) 
Ulrik Lindqvist (S) 
Mikael Carlén (MP) 
Bengt Johansson (SD) 
Sandra Bergkvist (SD) 

Tjänstgörande ersättare Lars Saager (M) §§ 83-87, § 89 samt del av § 93 och § 94  
Pär Dover (S)  
Yannick Luomala (C) 

Övriga närvarande  

Ersättare Lars Saager (M) § 88, §§ 90-92, del av §§ 93, 94, §§ 95-96 
Bengt Callinggård (L) 
Willy Persson (KD) §§ 83-87, § 89 samt del av § 93 och § 94 
Johan Grönblad (SD) 
Mathias Ronnestad (SD) 

Tjänstemän Anders Karlsson, förvaltningschef 
Helena Revelj, stadsarkitekt § 86 och § 89 samt del av § 93 
Karin Svensson, planarkitekt § 91 
Kjell Sabel, byggnadsinspektör del av §§ 89, 93 och 94 
Birgitta Persson, byggnadsinspektör § 90 samt del av § 93 
Robert Rylander, planarkitekt § 86 samt del av § 93 
Åsa Rosenius, nämndsekreterare 
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§ 83 Dnr 2015-000660 006 

Godkännande/Förändring i miljö- och 
byggnadsnämndens föredragningslista 2016 

 

Sammanfattning  

Tillägg: 

Under § 93 informerar förvaltningschef Anders Karlsson om Länsstyrelsens 

beslut avseende utökad strandskyddsdispens. 

Under § 92 har tillkommit ett protokollsutdrag från kommunfullmäktige 

samt två beslut från länsstyrelsen. De finns att läsa i delgivningspärmen som 

går runt under sammanträdet.  

Ersättare Willy Persson (KD) efterfrågar information om Ekenäs camping 

samt det nedbrunna huset. Besvaras under § 93.  

Ordförande Knut Svensson (C) informerar om att § 85 behöver bli 

omedelbart justerat. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan 

2016-05-12 med följande tillägg: 

Under § 93 informerar förvaltningschef Anders Karlsson om Länsstyrelsens 

beslut avseende utökad strandskyddsdispens. 

Under § 92 har tillkommit ett protokollsutdrag från kommunfullmäktige 

samt två beslut från länsstyrelsen. De finns att läsa i delgivningspärmen som 

går runt under sammanträdet.  

Ersättare Willy Persson (KD) efterfrågar information om Ekenäs camping 

samt det nedbrunna huset. Besvaras under § 93.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 84 Dnr 2015-000661 041 

Budget 2016 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen redovisar miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska 

läge t o m april gentemot budget 2016 samt det prognosticerade resultatet för 

2016.  

 

Det ekonomiska utfallet förväntas att nås och följer budget till stora delar. 

Osäkerheten som råder är ett fåtal inkomna ärenden med stora 

ombyggnadsbehov gällande bostadsanpassning och när de kommer att 

utföras. 

 

Utfallet för miljöenheten och på MBK följer verksamheternas budget. 

Intäkter från livsmedelsverksamheter har under april fakturerats och bokförts 

enligt plan. 

 

Intäkterna från miljö- och byggnadsnämndens verksamhet är något låga på 

plan- och byggenheten då viss eftersläpning av fakturering föreligger av 

redan beslutade ärenden. Personalkostnaderna kommer även de att nå budget 

då uppkommen vakans kommer att tillsättas inom kort. 

 

Måluppfyllelsen gällande handläggningstider för bygglov ligger på 84 %, 

vilket är något lägre än måluppfyllelse som är 91 %. Kommunicering och 

begäran av komplettering av ärende inom 10 dagar ligger på 79 %, dock är 

målet satt till 100 %. Andelen överklagade beslut som håller för 

överprövning är på en god nivå, samtliga 8 ärenden som expedierats under 

2016 till miljö- och byggnadsförvaltningen har följt nämndens beslut.  

 

På enheten för bygglov är gruppen hårt ansatt av arbetsmängd, 

kompetensväxling och kompetensöverföring. Innan tillsättning av 

utannonserade tjänster är klart, kommer det att innebära en risk för något 

sämre måluppfyllelse under året gällande handläggningstid. 

Energirådgivning som budgeterats och utförts av byggnadsinspektören har 

flyttats till miljöenheten. En konsult har delvis stöttat upp gruppen med 

handläggning av anmälan och bygglov under våren, och 

strandskyddsdispenser handläggs numera av förvaltningschefen. 
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Det nya verksamhetssystemet är nu implementerat för byggenheten och 

kommer på sikt att ytterligare effektivisera handläggningen och bidra till en 

mer rättssäker hantering av ärenden. Översiktsplanearbetet är inne i en 

intensiv fas med fokus på bostadsförsörjning och återkoppling av 

medborgardialog samt arbete i fokusgrupper.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Att omdisponera bidragsmedel för energirådgivningen från verksamhet, 201 

(310000) till 270 (810000). 

Att miljö- och byggnadsförvaltningen noterar redovisningen till protokollet, 

och uppdrar åt förvaltningschefen att insända tertialredovisningen till 

kommunledningsförvaltningen/ekonomienheten.  

Deltar i debatten 

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

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

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

Persson (KD). 

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 omdisponera bidragsmedel för energirådgivningen från verksamhet, 201 

(310000) till 270 (810000). 

Att miljö- och byggnadsförvaltningen noterar redovisningen till protokollet, 

och uppdrar åt förvaltningschefen att insända tertialredovisningen till 

kommunledningsförvaltningen/ekonomienheten.  

________________ 

Exp: 

Förvaltningschefen 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomienheten 

Akten 
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§ 85 Dnr 2016-000027 003 

Förslag till uppdrag att revidera miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente 

Denna paragraf är omedelbart justerad. 

Sammanfattning  

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

kommunfullmäktige till Miljö- och byggnadsnämnden via reglementet har 

därför setts över av förvaltningschef Anders Karlsson, stadsarkitekt Helena 

Revelj och kommunjurist Anna-Clara Eriksson så att den nu överensstämmer 

med gällande lagstiftning i PBL. Förslaget innebär att detaljplaner som inte 

är av principiell betydelse eller av stor vikt kan antas, ändras eller upphävas 

av Miljö- och byggnadsnämnden. 

Vid översynen konstaterades även ett antal uppgifter som har flyttats till 

annan förvaltning. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar ej längre för 

förmedling av kommunala tomter, utarrendering eller uthyrning av 

fastigheter. Förvaltningen beslutar ej heller angående överlåtelse av fast 

egendom, vilket föreslås att tas bort i reglementet.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att 

- miljö- och byggnadsnämnden i fullmäktiges ställe får 

 anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser, som 

inte omfattas av bestämmelserna i 5 kap. 7 § plan- och bygglagen om 

utökat planförfarande eller som inte är av stor vikt eller har 

principiell betydelse, samt 

 med stöd av 4 kap. 24 och 25 §§ plan- och bygglagen förlänga eller 

förnya detaljplans genomförandetid. 

- upphäva bestämmelserna i miljö- och byggnadsnämndens reglemente som 

reglerar  

 nämndens ansvar för och rätt att besluta i frågor avseende 

kommunens fastighetsförvaltning, samt  

 skyldighet för nämnden att samråda med kommunstyrelsen i beslut 

om namn- och profilfrågor. 

- anta ändringar i miljö- och byggnadsnämndens reglemente i enlighet med 

bilaga 1. 

- ändringarna i miljö- och byggnadsnämndens reglemente träder i kraft den 1 

juli 2016.  
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Deltar i debatten 

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

Pettersson. 

Yrkanden 

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

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar att paragrafen blir omedelbart justerad. 

Propositionsordning 

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

finner att nämnden bifaller detsamma. 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på det yrkade förslaget, att 

paragrafen blir omedelbart justerad och finner att nämnden bifaller 

detsamma. 

Underlag 

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 2015-01-01 samt förslag till 

ändringar i reglementet. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att 

- miljö- och byggnadsnämnden i fullmäktiges ställe får 

 anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser, som 

inte omfattas av bestämmelserna i 5 kap. 7 § plan- och bygglagen om 

utökat planförfarande eller som inte är av stor vikt eller har 

principiell betydelse, samt 

 med stöd av 4 kap. 24 och 25 §§ plan- och bygglagen förlänga eller 

förnya detaljplans genomförandetid. 

- upphäva bestämmelserna i miljö- och byggnadsnämndens reglemente som 

reglerar  

 nämndens ansvar för och rätt att besluta i frågor avseende 

kommunens fastighetsförvaltning, samt  

 skyldighet för nämnden att samråda med kommunstyrelsen i beslut 

om namn- och profilfrågor. 

- anta ändringar i miljö- och byggnadsnämndens reglemente i enlighet med 

bilaga 1. 

- ändringarna i miljö- och byggnadsnämndens reglemente träder i kraft den 1 

juli 2016.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att paragrafen är omedelbart justerad. 
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________________ 

 

Exp: 

Akten 

Kommunjuristen 
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§ 86 Dnr 2008-000108 214 

Svenstorp 20:1, Stenåsa - Detaljplan 

 

Sammanfattning  

Ärendet föredras av planarkitekt Robert Rylander och stadsarkitekt Helena 

Revelj. 

Adress: Bräkne-Hoby.  

Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2010-12-15 upprättat förslag till 

detaljplan på fastigheten del av Svenstorp 20:1, Stenåsa. 

 

Planen har varit utsänd på samråd under tiden 17 januari t.o.m. 7 februari 

2011. Inkomna synpunkter finns redovisade i samrådsredogörelsen.  

 

Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen utreda en flexibel 

exploatering av bostäder av varierande karaktär för att komplettera det 

befintliga bostadsbeståndet. Området ansluter till befintligt villaområde i 

öster.  

Bedömning 

Sedan samrådet har små ändringar gjorts i planen utifrån inkomna 

synpunkter. Infarten från Skogsvägen tas bort och en ny infart planeras från 

Stenåsavägen i söder. Stenåsavägen som idag endast är 3-4 meter bred tas 

med i planområdet och breddas till 6 meter. Kommunen är huvudman för 

nya vägar i planområdet.  

Eftersom planen har legat vilande sedan 2011 föreslår vi att planen går ut på 

ett nytt samråd. Om förslaget inte ändras väsentligt efter samrådet föreslår vi 

att planen går ut på utställning utan att ett nytt beslut behöver tas.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggenheten i uppdrag att 

skicka ut förslaget på ett nytt samråd och därefter på utställning om förslaget 

inte ändras väsentligt.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna Magnus 

Persson (M), Magnus Pettersson (S), Berth-Anders Svensson (RP), Ola 

Robertsson (S), Bengt Johansson (SD), Margareta Yngvesson (S) och 

tjänstgörande ersättare Lars Saager (M). 
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Yrkanden 

Ledamot Magnus Pettersson (S) m.fl. yrkar bifall till förslag till beslut med 

en förändring i form av att stryka sista delen av meningen enligt följande: 

Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggenheten i uppdrag att 

skicka ut förslaget på ett nytt samråd. 

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på Magnus Pettersson (S) 

framförda yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.  

Underlag 

Plankarta, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, behovsbedömning, 

samrådsredogörelse. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge plan- och byggenheten i 

uppdrag att skicka ut förslaget på ett nytt samråd.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 87 Dnr 2016-000035 237 

Jordö 1:9 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
fritidshus, se även Tekis Bygg-R 2016-88 

 

Sammanfattning  

Ärendet föredras av förvaltningschef Anders Karlsson. 

Fastighetens adress: XXX 

Sökanden: XXX 

 

Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse, inom 

strandskyddsområde - Östersjön. Kustnära enskilda avlopp. Riksintresse och 

friluftsliv. Ansökan avser strandskyddsdispens för rivning av befintlig 

huvudbyggnad för fritidsändamål. Ansökan avser även strandskyddsdispens 

för uppförande av ett nytt fritidshus med altan, carport och 

komplementbyggnad, enligt bifogade situationsplaner. Den planerade 

byggnationen sker inom redan disponerat utrymme på tomten. Viss 

terasseringsarbete och borttagande av stenblock kommer att utföras i 

samband med detta. 

 

Sökanden har i ansökan hävdat att fastigheten har varit bebyggd och hävdats 

som tomtmark till sin helhet sedan 1950-talet.  

Bedömning 

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att fastigheten delvis är 

ianspråktagen och att föreslagen byggnation enligt situationsplan kan utföras 

utan att befintlig hemfridszon utökas.  

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,  
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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 föreslagna byggnationen är placerad inom en ianspråktagen och 

avgränsad tomtplats. Allmänhetens tillträde till strandområdet bedöms i 

huvudsak nås från vattnet men passage längs strandlinjen möjliggörs genom 

föreslagen tomtplatsavgränsning.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta: 

att bevilja strandskyddsdispens för rivning av befintlig huvudbyggnad och 

uppförande av fritidshus med altan, komplementbyggnad samt carport. Del 

av den befintliga fastigheten utgörs av ianspråktagen tomtplats. Beslutet 

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

att bestämma tomtplatsavgränsning enligt bilaga 1, med villkor att staket 

uppförs enligt anvisning på samma bilaga. 

att upplysa om att området utanför tomtplatsen inte får privatiseras genom 

åtgärder såsom placering av utomhusmöbler, studsmatta, flaggstång, 

planteringar eller andra åtgärder som kan ge allmänheten intrycket att 

området är privat. 

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

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna Ola 

Robertsson (S), Margareta Yngvesson (S), Berth-Anders Svensson (RP), 

Mikael Carlén (MP) samt tjänstgörande ersättare Lars Saager (M) och Pär 

Dover (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.  
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Underlag 

Ansökan och situationsplaner daterat 2016-02-13, tomtplatsavgränsning med 

villkor och fotosammanställning från platsbesök 2016-04-25. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

att bevilja strandskyddsdispens för rivning av befintlig huvudbyggnad och 

uppförande av fritidshus med altan, komplementbyggnad samt carport. Del 

av den befintliga fastigheten utgörs av ianspråktagen tomtplats. Beslutet 

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

att bestämma tomtplatsavgränsning enligt bilaga 1, med villkor att staket 

uppförs enligt anvisning på samma bilaga. 

att upplysa om att området utanför tomtplatsen inte får privatiseras genom 

åtgärder såsom placering av utomhusmöbler, studsmatta, flaggstång, 

planteringar eller andra åtgärder som kan ge allmänheten intrycket att 

området är privat. 

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

________________ 

 

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 i Blekinge län + samtliga handlingar 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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§ 88 Dnr 2016-000049 237 

Biskopsmåla 1:6 - Strandskyddsdispens för rivning och 
nybyggnad av enbostadshus, se även Tekis Bygg-R 
2016-148 

 

Sammanfattning  

Ärendet föredras av förvaltningschef Anders Karlsson. 

Fastighetens adress: XXX 

Sökanden: XXX 

Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bevarandeplan odlingslandskapet, Ekologiskt känsligt område, Riksintresse 

naturvård, Strandskyddsområde – Östersjön. 

Befintliga byggnader utgörs av ett äldre fritidshus uppfört på 1930 talet samt 

mindre uthus. Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för 

rivning av det befintliga fritidshuset samt för nybyggnad av ett enbostadshus.  

Befintlig föreslagen tomtplats uppgår till ca 900 kvm och utgör en mindre 

del av den ursprungliga fastigheten. Området har redan markerats och inmäts 

i fält av länsstyrelsen och lantmäteriet. Ett område på ca 25 meter har 

lämnats för allmänhetens passage ned mot vattnet. Föreslagen 

tomtplatsavgränsning ligger som ett hål i omgivande Natura 2000-område 

eller blivande reservat. Området kommer att avgränsas med staket. 

Som särskilt skäl för dispens hänvisas till att området är ianspråktaget på 

sådant sätt att åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syften.  

Bedömning 

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

byggnader uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar 

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

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

växtarter. 

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

nämnda bestämmelser om det finns särskilda skäl. Som sådant särskilt skäl 

får man beakta endast om det område som dispensen avser; 

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

strandskyddets syfte, 
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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.  

Ny- och tillbyggnad sker inom en ianspråktagen och avgränsad tomtplats. 

Allmänhetens tillträde till strandområdet påverkas inte och förslaget anses 

inte heller försämra livsvillkoren för djur- och växtliv. Strandskyddsdispens 

kan därför medges.  

Förslag till beslut 

Att miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för rivning 

samt uppförande av enbostadshus. Föreslagen tomtplatsavgränsning är 

området som redan markerats i fält, (893m2). Beslutet fattas med stöd av 

miljöbalken kap 7 § 18 c pkt 1.  

 

Att avgift tas ut med 5.340 kr enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012.  

Faktura skickas separat.  

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.  

Underlag 

Ansökan, situationsplan, översiktskarta daterat 2016-03-18. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för 

rivning samt uppförande av enbostadshus. Föreslagen tomtplatsavgränsning 

är området som redan markerats i fält, (893m2). Beslutet fattas med stöd av 

miljöbalken kap 7 § 18 c pkt 1.  

Avgift tas ut med 5.340 kr enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012.  

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 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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§ 89 Dnr 2016-000059 000 

Remiss - Önskemål om byte av vägbeläggning 

Sammanfattning  

Ärendet föredras av stadsarkitekt Helena Revelj. 

Tekniska förvaltningen önskar byta vägbeläggning från smågatsten till asfalt 

i korsningen Kungsgatan/Nygatan samt på Övre Brunnsvägen längs sträckan 

Föreningsgatan-Götgatan. De önskar nu miljö- och byggnadsnämndens 

synpunkter på det. 

 

Som motivering framförs gällande område 1 att det är svårt att hålla 

stensättningen med smågatsten jämn då mycket trafik genomför svängande 

rörelser samt inbromsningar och accelerationer vilket påverkar trafiken och 

leder till att kostsamma stensättningsåtgärder måste genomföras 

kontinuerligt. Angörande vägar från tre av fyra väderstreck har 

asfaltsbeläggning och Tekniska kan därför inte se att åtgärden skulle påverka 

stadens karaktär. 

 

Som motivering till område 2 framförs att sättningar uppkommit som följd 

av tvärgående ledningsomläggningar som medfört olika uppbyggd 

gatuöverbyggnad. Oavsett återkommande omläggningar kommer 

sättningsproblematiken att fortsätta, vilket leder till olägenheter för trafiken 

och bullerbekymmer för de boende invid vägen. Angörande vägar från 

väster, öster och söder har asfaltsbeläggning och Tekniska kan därför inte se 

att åtgärden skulle påverka stadens karaktär.  

Bedömning 

Båda områdena är planlagda som allmän plats, gata. Område 1 ligger inom 

område som är utpekat i kulturminnesvårdsprogram, programmet tar dock 

inte upp gatubeläggning eller gators gestaltning som en viktig punkt. Det 

pågår etappvisa ombyggnationer av gaturummen i centrala Ronneby. Det 

finns planer för förändringar av trafikföring och gaturummens design i den 

östra delen av centrum, men man har inte kommit till den etappen än och det 

är oklart när det blir. Den slutgiltiga bedömningen huruvida korsningen ska 

vara asfalterad eller belagd med smågatsten bör göras i det sammanhanget. 

Samtidigt rör sig förfrågan nu om ett så begränsat område att det bör kunna 

asfalteras så länge. Sammanfattningsvis är bedömningen att nämnden inte 

bör ha något att erinra på en förändring av gatubeläggningen här.  

Område 2 ligger i anslutning till, men inte inom, området Blekan som är 

riksintresse för kulturmiljövård och har särskilda områdesbestämmelser med 
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utökad lovplikt. Detta måste trots det beaktas eftersom även åtgärder utanför 

riksintressegränser kan påverka värdena innanför. En del av riksintresset för 

Blekan är det spontant uppkomna gatunätet och den tomtstruktur som följer 

och det är viktigt att denna bevaras, dock tas inte gatubeläggning upp. På den 

sträcka som Tekniska förvaltningen vill belägga med asfalt finns funkishus 

och ett ännu yngre hus, inga äldre. Positivt är att en asfaltering hade 

förbättrat bullersituationen längs gatan. Negativt är att det pga. gatans bredd 

och design kan finnas risk för att bilarnas hastighet ökar i och med en 

asfaltering. Detta kan dock motverkas genom designen av gaturummet, 

exempelvis genom en mer framträdande kantstenparkering, punktvis 

avsmalning eller liknande. Sammanfattningsvis är bedömningen att nämnden 

inte bör ha något att erinra på en förändring av gatubeläggningen här.  

Förslag till beslut 

Att miljö- och byggnadsnämnden inte har något att erinra på en förändring 

av gatubeläggningen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna Magnus 

Persson (M), Willy Persson (KD), Bengt Johansson (SD), Margareta 

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

tjänstgörande ersättare Lars Saager (M) och Pär Dover (S). 

Yrkanden 

Ledamot Margareta Yngvesson (S) m.fl. yrkar bifall till förslag till beslut. 

Ledamot Magnus Persson (M) m.fl. yrkar att miljö- och byggnadsnämnden 

beslutar att lämna som remissvar, till tekniska förvaltningen, att 

stenbeläggningen ska vara kvar, men att underlaget ska åtgärdas.  

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer framförda yrkanden mot varandra och 

finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller Magnus Persson (M) 

yrkande. 

Votering begärs. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande 

beslutsgång: 

Ja – röst för ledamot Magnus Persson (M) yrkande. 

Nej – röst för ledamot Margareta Yngvesson (S) yrkande.  
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Omröstningsresultat 

Med 5 ja – röster för ledamot Magnus Persson (M) yrkande och 8 nej – 

röster för ledamot Margareta Yngvesson (S) yrkande, beslutar miljö- och 

byggnadsnämnden att bifalla ledamot Margareta Yngvesson (S) yrkande.  

Ledamöter/tjänstgörande ers.  Parti Ja-röst Nej-röst 

Knut Svensson   C X 

Lars Saager    M X 

Magnus Pettersson   S  X 

Bengt Johansson  SD  X 

Sandra Bergkvist  SD  X 

Berth-Anders Svensson  RP X 

Yannick Luomala  C X 

Magnus Persson   M X 

Ola Robertsson  S  X 

Margareta Yngvesson  S  X 

Gunnar Ferm   S  X 

Pär Dover   S  X 

Mikael Carlén  MP  X 

_____________________________________________________________ 

Summa:    5 8 

Underlag 

Fotografier från platserna. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att de inte har något att erinra på en 

förändring av gatubeläggningen. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen, Patrik Hellsberg 

Akten 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(53) 
2016-05-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90 Dnr 2015-000302 231 

Dalian 12 - Nybyggnad av förråd 

 

Sammanfattning  

Byggnadsinspektör Birgitta Persson föredrar ärendet.  

För fastigheten gäller områdesbestämmelser för Blekan, plan nr 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, utbyte av fasaddetaljer, 

utbyte flyttning eller igensättning av fönster och ytterdörrar samt många 

andra uppräknade förändringar som finns redovisade enligt gällande 

områdesbestämmelser. 

 

Sökanden vill uppföra en ny förrådsbyggnad på 25,7 m², med en nockhöjd 

på 4,90 meter. Denna byggnad är något högre än tidigare byggnad. 

Byggnaden placeras 1,3 meter från tomtgräns mot XXX och 2,0 meter mot 

XXX. 

 

Ärendet har remitterats till Blekinge museum för yttrande.  

Berörda sakägare har getts möjlighet till yttrande jml 9 kap. 25 § plan- och 

bygglagen.  

Bedömning 

Enligt 9 kap. 31 a § ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område 

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. 
 

Blekinge museum har inget att erinra gällande föreslagna åtgärder enligt 

remissvar 2015-12-01. 
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Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot sökta åtgärder enligt 

remissvar 2015-12-27. Tekniska förvaltningen upplyser om, att om förråd 

ändras till garage/carport med infart från XXX gäller placering minst 6,0 

meter från fastighetsgränsen. 

 

Berörda sakägare har getts möjlighet till yttrande jml 9 kap. 25 § plan- och 

bygglagen. 

Synpunkter från fastighetsägarna till XXX har inkommit. Fastighetsägarna 

har invändningar mot höjden på 4,90 meter. De menar att det går att behålla 

den höjd som den förra boden hade. Höjden på 4,90 meter kommer troligtvis 

att skymma utsikten från deras tomt ner mot ån. 

Några ytterligare synpunkter har inte inlämnats.  

 

Sökanden har inkommit med synpunkter om förslag till beslut.  

I ansökan står det förråd men det de har behov av är en gäststuga/-

övernattningsstuga. En minibostad till sonen som inte klarar att bo helt själv 

p g a en funktionsnedsättning. De vill ändra lydelsen från förråd till 

gäststuga och i och med detta på förståelse för varför höjden på byggnaden 

också har en stor betydelse. Stugan ska ha ett loft att sova på för att på så sätt 

frigöra golvyta till pentry och umgängesrum. 

Utseendet på själva huskroppen har vi funnit att Blekan även har hus vars tak 

har högt rese. Uthusen har stor variationsrikedom vilket i sig tycks vara ett 

signum för tiden och området. Detsamma gäller för fönstren. Tidigare 

fönster var något mindre. 

Grannens oro över höjden… Vi har mätt hur högt det planerade huset 

kommer att bli och då i första hand jämfört med den båt som vår granne har 

uppställd från oktober till maj. Det blir samma höjd som nocken. Huset 

kommer inte att skymma någon ytterligare utsikt. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2016-03-10 § 48 att återremittera den 

del av ärendet som avser ansökan om nybyggnad av förråd.  

Det finns fem lätt urskiljbara byggnadsperioder representerade inom 

stadsdelen Blekan. Mycket skiljer de olika periodernas stilideal från 

varandra, men mycket binder dem också samman. Tillsammans med vägar 

och stigar, trädgårdar och grönområden utgör de den blandade men 

sammanhållna kompott vi kallar Blekan. Brunnsepokens byggnader är dock 

det som karaktäriserar området och tydligt knyter an till Brunnen. 
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Fastigheten är belägen inom Brunnsepoken; byggnader uppförda i samband 

med expansionen, huvudsakligen 1870- och 80-tal. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att med stöd av 9 kap. 31 a § 

att avslå ansökan om nybyggnad av förråd på 25,7 m² och med en nockhöjd 

på 4,90 meter. 

Byggnaden bedöms inte uppfylla kraven enligt 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. 

Avgift debiteras med 1 648 kronor enligt taxa fastställd av 

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

kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (tab. 2 och 13).  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna Ola 

Robertsson (S), Bengt Johansson (SD), Margareta Yngvesson (S), 

tjänstgörande ersättarna Yannick Luomala (C) och Pär Dover (S) samt 

ersättarna Lars Saager (M) och Bengt Callinggård (L). 

Yrkanden 

Ledamot Ola Robertsson (S) m.fl. yrkar bifall till förslag till beslut. 

Ordförande Knut Svensson (C) m.fl. yrkar att bygglov för förråd ska beviljas 

enligt det förslag som fastighetens ägare har lagt fram 2016-04-27 och som 

nämnden tagit del av.  

Propositionsordning 

Ordförande Knut Svensson (C) ställer framförda yrkanden mot varandra och 

finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller ordförande Knut Svensson 

(S) yrkande.  

Votering begärs. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande 

beslutsgång: 

Ja – röst för ordförande Knut Svensson (C) yrkande. 

Nej – röst för ledamot Ola Robertsson (S) yrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 5 ja – röster för ordförande Knut Svensson (C) yrkande och 8 nej – 

röster för ledamot Ola Robertsson (S) yrkande, beslutar miljö- och 

byggnadsnämnden att bifalla ledamot Ola Robertsson (S) yrkande.  
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Ledamöter/tjänstgörande ers.  Parti Ja-röst Nej-röst 

Knut Svensson   C X 

Christoffer Stenström   M X 

Magnus Pettersson   S  X 

Bengt Johansson  SD  X 

Sandra Bergkvist  SD  X 

Berth-Anders Svensson  RP X 

Yannick Luomala  C X 

Magnus Persson   M X 

Ola Robertsson  S  X 

Margareta Yngvesson  S  X 

Gunnar Ferm   S  X 

Pär Dover   S  X 

Mikael Carlén  MP  X 

_____________________________________________________________ 

Summa:    5 8 

Underlag 

Ansökan, planritning förråd (tidigare förråd), gammalt foto 2015-06-01, 

Miljötekniks yttrande 2015-06-08, kontrollplan 2015-07-01, situationsplan 

2015-07-01, synpunkter från fastighetsägarna till XXX 2015-07-22, 

fasadritningar förråd, 2015-11-12, Blekinge Museums yttrande 2015-12-01, 

Tekniska förvaltningens yttrande 2015-12-27, bemötande från sökanden – 

förslag till beslut 2016-03-03 samt förslag på ritning av uthus och skrivelse 

från sökanden inkom 2016-04-29. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av 9 kap. 31 a § att avslå 

ansökan om nybyggnad av förråd på 25,7 m² och med en nockhöjd på 4,90 

meter. 

Byggnaden bedöms inte uppfylla kraven enligt 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. 
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Avgift debiteras med 1 648 kronor enligt taxa fastställd av 

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

kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (tab. 2 och 13). 

________________ 

 

Reservation 

Ordförande Knut Svensson (C) reserverar sig muntligen mot beslutet, till 

förmån för eget yrkande.  

 

Exp: 

XXX + delgivningskvitto + Hur man överklagar 

Tekniska förvaltningen, 372 80 Ronneby, för kännedom 

Blekinge Museum, Borgmästaregatan 21, 371 35 Karlskrona, för kännedom 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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§ 91 Dnr 2016-000065 219 

Vänortsnamn på broarna över ån 

Sammanfattning  

Namnberedningen föreslår att fyra broar över Ronnebyån får 

vänortsnamnen: 

Gula bron vid Blekinge Convention Center – Steglitz-Zehlendorf, Tyskland 

Bron ovanför vattenfallet – Höyanger, Norge  

Nya bron till Emaljerverket  – Elblag, Polen 

Silverforsen – Mänttä-Vilpulla, Finland 

Förslag till beslut 

Att miljö- och byggnadsnämnden antar föreslagna vänortsnamnen 

Gula bron vid Blekinge Convention Center – Steglitz-Zehlendorf, Tyskland 

Bron ovanför vattenfallet – Höyanger, Norge  

Nya bron till Emaljerverket  – Elblag, Polen 

Silverforsen – Mänttä-Vilpulla, Finland 

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 

Karta samt bilder på broarna. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta de föreslagna vänortsnamnen 

Gula bron vid Blekinge Convention Center – Steglitz-Zehlendorf, Tyskland 

Bron ovanför vattenfallet – Höyanger, Norge  

Nya bron till Emaljerverket  – Elblag, Polen 

Silverforsen – Mänttä-Vilpulla, Finland 

________________ 

 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Karin Svensson 

Metria AB, Marie Olsson  
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§ 92 Dnr 2015-000663 200 

Delgivningsärenden m m 2016-05-12 

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen i Blekinge län 2016-04-08 avseende överklagande av miljö- 

och byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på 

fastigheten Trolleboda 1:43 i Ronneby kommun. 

Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

Länsstyrelsen i Blekinge län 2016-02-22 avseende överklagande av miljö- 

och byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad med carport på 

fastigheten Hjortsberga 4:70 i Ronneby kommun. 

Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

Länsstyrelsen i Blekinge län 2015-10-20 avseende överklagande av miljö- 

och byggnadsnämndens beslut om att inte ge bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus med skärmtak på fastigheten Konsulenten 4 i Ronneby 

kommun. 

Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-03-31 avseende en ny 

styrmodell inför 2017. 

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar godkänna styrmodell enligt till 

fullmäktige överlämnat förslag 2015-11-26, § 330, för implementering 2016-

2017. Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 

 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-03-31 avseende förslag till 

insatser statliga integrationsmedel. 

Beslut:  

Kommunfullmäktige beslutar för budgetåret 2016: 

att 19 189 tkr fördelas enligt följande 

SN 445 tkr mottagningspersonal 

MBN 1 800 tkr planarkitekt, byggnadsinspektör, konsultinsatser 

ÄN 1 675 tkr ”inspiratörer” Trygg Integration, arbetsledare (800 tkr + 875 

tkr) 

UN 10 100 tkr 

KS 709 tkr personalsekr 550 tkr + annons, mässor 159 tkr 

Centrala konton 4 460 tkr avsätts som reserv 

att fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att återkomma med sitt äskande, 

och  
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att omfördela 1000 tkr från av kommunfullmäktige tidigare beviljade medel 

(27 285 tkr) till KS att hanteras för integrationsinsatser inom föreningslivet. 

 

Länsstyrelsen i Blekinge län 2016-04-18 avseende överklagande av miljö- 

och byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för nybyggnad av 

carport/förråd, fastigheten Krokusen 17 i Ronneby kommun. 

Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-04-28 avseende 

årsredovisning för Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet. 

Beslut: Kommunfullmäktige noterar revisionsberättelsen för 2015 till 

protokollet. 

Kommunfullmäktige ger ovan nämnda styrelse och nämnder samt de 

förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2014. 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2015 enligt bilaga 1. 

 

Länsstyrelsen i Blekinge län 2016-04-28 avseende överklagande av miljö- 

och byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

på fastigheten Tången 4 i Ronneby kommun. 

Beslut: Länsstyrelsen avvisar överklagandet.  

 

Länsstyrelsen i Blekinge län 2016-04-28 avseende antagen ändring av 

detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 m.fl. i Ronneby kommun. 

Beslut: Länsstyrelsen beslutar enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen 

(2010:900) att inte pröva Ronneby kommuns antagandebeslut.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att notera delgivningsärendena till 

protokollet.  

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.  

Underlag 

Besluten/domarna som är beskrivna ovan sitter i delgivningspärmen som 

skickas runt under sammanträdet. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera delgivningsärendena till 

protokollet.  

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 93 Dnr 2015-000662 200 

Information 2016 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson informerar om de olika datasystem som 

används i miljö- och byggnadsförvaltningens dagliga arbete. 

Vidare informerar förvaltningschef Anders Karlsson om Länsstyrelsens 

beslut 2016-05-04 avseende utökad strandskyddsdispens.  

Ledamot Berth-Anders Svensson (RP) ställer en fråga som berör 

tillämpningen av Plan- och bygglagen. Byggnadsinspektör Kjell Sabel svarar 

på denna fråga. 

Byggnadsinspektör Birgitta Persson informerar om det nedbrunna huset i 

centrala Ronneby. Stadsarkitekt Helena Revelj och planarkitekt Robert 

Rylander informerar om Ekenäs camping. 

Förvaltningschef Anders Karlsson informerar om att detaljplanen Kilen nu 

har vunnit laga kraft. Förvaltningschefen informerar vidare om att en ny 

vikarierande översiktsplanerare, Mariella Walters, nu har anställts till och 

med 2016-12-31.  

Ledamot Bengt Johansson ställer en fråga avseende vattenverksamhet som 

förvaltningschefen svarar på. 

Miljö- och byggnadsnämnden hälsar planarkitekt Robert Rylander 

välkommen till sitt nya arbete.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att notera informationen till 

protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna Ola 

Robertsson (S), Magnus Persson (M), Margareta Yngvesson (S), Bengt 

Johansson (SD), Berth-Anders Svensson (RP), Christoffer Stenström (M), 

tjänstgörande ersättarna Pär Dover (S) och Lars Saager (M) samt ersättare 

Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

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

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

att nämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(53) 
2016-05-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94 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) 

§ 68 Ej införd i delegationslistan, redovisas vid nästa sammanträde. 

 

§ 73 Dnr 2013/848 

Stockholm 1:48 (Tidigare Stockholm 1:44) 

Kjell Sabel har utfärdat interimistiskt slutbesked för nybyggnad va fritidshus 

och carport/förråd 2016-02-05. 

 

§ 165 Ej införd i delegationslistan, redovisas vid nästa sammanträde. 

 

§ 166 Ej införd i delegationslistan, redovisas vid nästa sammanträde. 

 

§ 172 Dnr 2016/122 

Östen 2  

Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av IT-hus 2016-03-16. (3/1 

dgr). Avgift 5 036 kr tab 2och 12. 

 

§ 173 Ej införd i delegationslistan, redovisas vid nästa sammanträde. 

 

§ 186 Ej införd i delegationslistan, redovisas vid nästa sammanträde. 

 

§ 216 Dnr 2015/291 

Johannishus 1:2 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för ombyggnad av ventilationssystem  

2016-03-31. 

 

§ 217 Dnr 2014/290 

Njord 5 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för installation av eldstad 2016-03-31. 
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§ 218 Dnr 2014/594 

Stenaby 1:4 

Kristina Eklund har utfärdat beslut för återkallad ansökan om 

förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. 

 

§ 219 Dnr 2015/525 

Bökevik 1:103 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 

2016-03-31. 

 

§ 220 Dnr 2014/241 

Bökenäs 1:47 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av fritidshus samt 

överbyggd altan 2016-03-31. 

 

§ 221 Dnr 2015/109 

Väby 5:34 

Kjell Sabel har utfärdat interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 

enbostadshus samt rivning av befintlig 2016-03-31. 

 

§ 222 Dnr 2014/578 

Svenstorp 2:9 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för rivning av impregneringsbyggnad  

2016-04-01. 

 

§ 223 Dnr 2013/249 

Broddamåla 1:28 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus  

2016-04-01. 

 

§ 224 Dnr 2014/572 

Kuggeboda 10:1 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 2016-04-01. 

 

§ 225 Dnr 2015/328 

Rolstorp 10:5 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus (Attefall) 

2016-04-05. 
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§ 226 Dnr 2016/73 

Kontrollen 2  

Birgitta Persson har bekräftat anmälan för tillbyggnad av enbostadshus och 

lämnat startbesked 2016-04-05.  

 

§ 227 Dnr 2016/143 

Kontrollen 3  

Birgitta Persson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för 

tillbyggnad av garage med växthus 2016-04-05 (2/15 dgr). Avgift 1 648 

kronor (timtaxa). 

 

§ 228 Dnr 2016/121 

Torneryd 1:36  

Birgitta Persson har bekräftat anmälan för nybyggnad av gäststuga ”Attefall” 

21,6 m² 2016-04-05 (1/28 dgr). Avgift 2 472 kronor (timtaxa). 

 

§ 229 Dnr 2014/581 

Kalleberga 4:53 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för tillbyggnad med uterum 2016-04-05. 

 

§ 230 Dnr 2016/132 

Skogsstjärnan 2  

Birgitta Persson har beviljat bygglov för utvändig ändring av enbostadshus 

avseende nya fönster mot norr och väster 2016-04-05 (0/26 dgr). Avgift 

2 112 kronor (tab. 2 och 13).  

 

§ 231 Dnr 2016/40 

Stora Silpinge 4:9  

Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2016-

05-05 (8/68 dgr). Avgift 2 112 kronor (tab. 2 och 13).  

 

§ 232 Dnr 2016/42 

Saxemara 1:110  

Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av garage med 15,3 m² 

2016-04-07 (0/69 dgr). Avgift 2 644 kronor (tab.2 och 11). 

 

§ 233 Dnr 2016/18 

Kalleberga 8:116  

Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 28 m² 

2016-04-05 (8/62 dgr). Avgift 5 922 kronor (tab. 2 och 11). 
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§ 234 Dnr 2016/96 

Droppemåla 1:293  

Birgitta Persson har beviljat rivningslov för rivning av komplementbyggnad 

11 m². (0/41 dgr). Avgift 1 648 kronor (timtaxa). 

 

§ 235 Dnr 2015/387 

Lunnatorp 1:8 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av garagebyggnad med 

carport 2016-04-05. 

 

§ 236 Dnr 2009/278 

Bökevik 1:84 

Kjell Sabel har utfärdat slutbevis för tillbyggnad av fritidshus 2016-04-05. 

 

§ 239 Dnr 2016/43 

Yxnarum 21:1  

Birgitta Persson har beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus 80 m² 

2016-04-14 (8/30 dgr). Avgift 15 845 kronor (tab 2 och 10). 

 

§ 240 Dnr 2016/61 

Röksvampen 23  

Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 

uterum 23 m² (2/50 dgr). Avgift 5 922 kronor (tab. 2 och 11). 

 

§ 241 Dnr 2016/93 

Balder 6  

Birgitta Persson har beviljat bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, 

byte av fönster 2016-04-07 (1/45 dgr). Avgift 2 112 kronor (taxa 2 och 13). 

 

§ 242 Dnr 2016/102 

Spjälkö 1:66  

Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 

uterum om 22,9 m² (0/14 dgr). Avgift 5 922 kronor (tab 2 och 11). 

 

§ 243 Dnr 2016/160 

Smaragden 2  

Kjell Sabel har bekräftat anmälan för nybyggnad av carport om 21 m² 2016-

04-07, ( 0/14 dgr) avgift 2472 kr (Attefall) 
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§ 244 Dnr 2016/101 

Häggatorp 1:214  

Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av garage på industrifastighet 

om 186,10 m² 2016-04-07, (0/12 dgr) avgift 18 680 kr (tab 2 och 10). 

 

§ 245 Dnr 2015/513 

Hunnamåla 1:34  

Birgitta Persson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation 

av eldstad 2016-04-07 (8/119 dgr). Avgift 1 113 kronor (timtaxa). 

 

§ 246 Dnr 2006/805 

Vambåsa 1:20 

Kjell Sabel har utfärdat slutbevis för nybyggnad av garage 2016-04-07. 

 

§ 247 Dnr 2016/67 

Ärlan 9 

Birgitta Persson har utfärdat slutbesked för installation av eldstad  

2016-04-08. 

 

§ 248 Dnr 2011/241 

Igelkotten 8 

Birgitta Persson har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus  

2016-04-11. 

 

§ 249 Dnr 2015/667 

Edestad 4:3 

Birgitta Persson har utfärdat slutbesked för rivning av enbostadshus  

2016-04-11. 

 

§ 250 Dnr 2013/475 

Västra hallen 1:106 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av garage till 

enbostadshus 2016-04-12. 

 

§ 251 Dnr 2014/221 

Värperyd 2:2 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av nätstation 2016-04-12. 

 

§ 252 Dnr 2016/29 

Klubban 1  
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Birgitta Persson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för ändrad 

användning av carport till garage (isättning av port) 2016-04-12 (18/57 dgr). 

Avgift 1 648 kronor (timtaxa). 

§ 253 Dnr 2013/682 

Björstorp 1:6 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av garage 2016-04-12. 

 

§ 254 Dnr 2014/222 

Södra Bygget 3:36 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av nätstation 2016-04-12. 

 

§ 255 Dnr 2016/35 

Yxnarum 10:6  

Birgitta Persson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för nybyggnad 

av komplementbyggnad 19,3 m² (växthus) 2016-04-12 (9/57 dgr). Avgift 

2 472 kronor (timtaxa). 

 

§ 256 Dnr 2014/223 

Södra Bygget 3:35 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av nätstation 2016-04-12. 

 

§ 257 Dnr 2014/225 

Södra Bygget 3:34 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av nätstation 2016-04-12. 

 

§ 258 Dnr 2014/224 

Södra Bygget 3:33 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av nätstation 2016-04-12. 

 

§ 259 Dnr 2014/227 

Ronneby-Bokön 1:15 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av nätstation 2016-04-12. 

 

§ 260 Dnr 2014/226 

Pänseryd 1:17 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av nätstation 2016-04-12. 

 

§ 261 Dnr 2016/46 

Leråkra 2:47  
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Birgitta Persson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för 

tillbyggnad av fritidshus 15 m² 2016-04-12 (7/56 dgr). Avgift 2 472 kronor 

(timtaxa). 

 

§ 262 Dnr 2014/229 

Pänseryd 1:14 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av nätstation 2016-04-12. 

 

§ 263 Dnr 2014/228 

Möljeryd 2:128 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av transformatorstation 

2016-04-12. 

 

§ 264 Dnr 2016/59 

Rådjuret 4  

Birgitta Persson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för nybyggnad 

av komplementbyggnad 14,3 m² ”Attefall” 2016-04-12 (3/55 dgr). Avgift 

2 472 kronor (timtaxa). 

 

§ 265 Dnr 2016/30 

Skärmen 6  

Birgitta Persson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för 

tillbyggnad av enbostadshus 2016-04-12 (17/43 dgr). Avgift 2 658 kronor 

(tab 2 och 11). 

 

§ 266 Dnr 2016/156 

Anglemåla 2:1  

Birgitta Persson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation 

av eldstad och rökkanal 2016-04-12 (0/11 dgr). Avgift 1 107 kronor (tab 14). 

 

§ 267 Dnr 2016/104 

Rolstorp 11:1  

Birgitta Persson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för rivning av 

enbostadshus 2016-04-12 (0/42 dgr). Avgift 1 359 kronor (tab 2 och 14). 

 

§ 268 Dnr 2016/145 

Garnanäs 1:15 

Kjell Sabel har bekräftat anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad 

om 25 m² samt tillbyggnad av fritidshus om 14.80 m² 2016-04-12, (0/26 dgr) 

avgift 8 240 kr.  
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§ 269 Dnr 2014/230 

Pänseryd 1:19 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av nätstation 2016-04-12. 

 

§ 270 Dnr 2016/54 

Svenstorp 2:35 

Bygglov har beviljats för ändrad användning av del av enbostadshus  

2016-04-12, (7/36), avgift 5 670 kr.  

 

§ 271 Dnr 2015/280 

Risanäs 7:8 

Kjell Sabel har utfärdat interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 

enbostadshus och garage 2016-04-12. 

 

§ 272 Dnr 2011/1018 

Ronneby 16:156 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för om- och tillbyggnad av Knut 

Hahnskolan 2016-04-13. 

 

§ 273 Dnr 2014/527 

Rustorp 1:36 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för bygg- och rivningslov för lada  

2016-04-13. 

 

§ 274 Dnr 2015/85 

Hoby 2:54 

Kjell Sabel har utfärdat interimistiskt slutbesked för nybyggnad av radhus 

2016-04-14. 

 

§ 275 Dnr 2016/138 

Georg 7 

Kjell Sabel har beviljat tidsbegränsat bygglov för uppförande av 

komplementbyggnad 2016-04-14 (0/22), 2 024 kr. 

 

§ 279 Dnr 2016/92 

Hakarp 1:14 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbostadshus 

om 38 m² 2016-04-14, (14/14 dgr), avgift 2 910 kr. 
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§ 280 Dnr 2015/545 

Kättilsäng 2:8 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 

2016-04-14. 

 

§ 282 2016/117 

Disa 1 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för inglasning av balkong 2016-04-14 

(2/29), avgift 2 112 kr 

 

§ 283 Dnr 2016/116 

Kalleberga 5:41 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för inglasning av balkong 2016-04-14. 

(5/29), avgift 2 112 kr. 

 

§ 284 Dnr 2016/84 

Odalmannen 2 

Kjell Sabel har beviljat marklov för fördröjningsmagasin för dagvatten 2016-

04-14  (35/6), avgift 2472,00 kr 

 

§ 285 Dnr 2016/85 

Saxemara 1:149  

Birgitta Persson har beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus 123,3 

m² samt garage 22,6 m² 2016-04-19 (0/61 dgr). Avgift 18 681 kronor (tab 2 

och 10). 

 

§ 286 Dnr 2016/31 

Kuggeboda 3:70  

Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus 21 m²och 

förråd 7,5 m² samt installation av eldstad 2016-04-19 (15/56 dgr). Avgift: 

5 922 kronor (tab 2 och 11). 

 

§ 287 Dnr 2016/55 

Trolleboda 1:95  

Birgitta Persson har beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus 91,4 m² 

2016-04-19 (6/49 dgr). Avgift 15 845 kronor (tab 2 och 10). 

 

§ 288 Dnr 2016/77 

Oden 8  

Birgitta Persson har rivningslov och bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

157,3 m² 2016-04-19 (8/11 dgr). Avgift 20 453 kronor (tab 2 och 10). 
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§ 290 Dnr 2013/669 

Sjöhaga 1:13 

Jennie Olsson har utfärdat slutbesked för nybyggnad av fritidshus 2016-04-

20. 

 

§ 291 Dnr 2010/804 

Ronneby 25:24 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av industribyggnad 2016-

04-20. 

 

§ 293 Dnr 2014/64 

Bökevik 1:106 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av förrådsbod 2016-04-20. 

 

§ 295 Dnr2016/69 

Johannishus 1:7  

Birgitta Persson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för 

tillbyggnad av enbostadshus 8,9 m² 2016-04-21 (7/23 dgr). Avgift 4 120 

kronor (timtaxa). 

 

§ 296 Dnr 2016/97 

Humlaryd 1:5  

Birgitta Persson har beviljat bygglov för nybyggnad av garage 37,5 m² 2016-

04-21 (0/23 dgr). Avgift 2 910 kronor (tab 2 och 10). 

 

§ 297 Dnr 2016/137 

Lilla Kulleryd 12  

Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 25 m² 

2016-04-21 (0/29 dgr). Avgift 5 922 kronor (tab 2 och 11). 

 

§ 298 Dnr 2016/146 

Häggatorp 15:1  

Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation 

2016-04-21, 0/34 dgr  Avgift 5036 kr (tab 2 och 12). 

 

§ 299 Dnr 2016/72 

Torkö 1:13  

Birgitta Persson har beviljat bygglov för nybyggnad av garage 86,4 m² 2016-

04-21 (6/35 dgr). Avgift 5 922 kronor (tab 2 och 10). 
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§ 300 Dnr 2016/126 

Kalleberga 14:2  

Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2016-

04-21 (1/22 dgr). Avgift 5 922 kronor (tab 2 och 11). 

 

§ 301 Dnr 2009/832 

Droppemåla 1:288 

Kjell Sabel har utfärdat slutbevis för nybyggnad av enbostadshus och garage 

2016-04-25. 

 

§ 302 Dnr 2013/178 

Dragsnäs 1:9 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 2016-04-26. 

 

§ 303 Dnr 2010/211 

Kuggeboda 2:53 

Kjell Sabel har utfärdat slutbevis för invändig ändring, ombyggnad av 

tvättutrymme till våtrum m dusch/wc 2016-04-26. 

 

§ 304 Dnr 2013/538 

Väby 5:9 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av friggebod till 

enbostadshus 2016-04-26. 

 

§ 305 Dnr 2013/622 

Björstorp 2:29 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för tillbyggnad med homoj 2016-04-26. 

 

§ 306 Dnr 2010/470 

Hjortsberga 4:183 

Kjell Sabel har utfärdat slutbevis för tillbyggnad av enbostadshus och 

installation av eldstad 2016-04-27. 

 

§ 309 Dnr 2016/150 

Nils 9  

Kjell Sabel har beviljat tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av 

kontor till handel 2016-04-28 ( 0/1 dgr). Avgift 17 990 kr (tab 10).   

________________________________________________ 

 

Följande ärende från ovanstående lista redovisas av byggnadsinspektör Kjell 

Sabel: 

§ 309 Dnr 2016/150 

Nils 9  
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Kjell Sabel har beviljat tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av 

kontor till handel 2016-04-28 ( 0/1 dgr). Avgift 17 990 kr (tab 10).  

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 ledamöterna Ola 

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

Pettersson (S) och ersättare Lars Saager (M). 

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 godkänna redovisningen av de 

protokollförda delegationsbesluten.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 95 Dnr 2015-000665 274 

Delegationsbeslut bostadsanpassning 2016 

 

Sammanfattning  

Delegationsärenden – Bostadsanpassning 2016-04-01 – 2016-04-30 

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

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

 

Kalleberga Dnr 2016-82579 

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

extrabelysning i toalettrum samt i badrum enl. § 6 (kostnad 9 058 kronor) 

2016-04-04. 

 

Kalleberga Dnr 2016-82554 

Anders. K. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

dörrautomatik vid entrédörr, minimering av trösklar, montering av 

stödhandtag vid balkong, iordningställande av tillgänglig duschplats 

(demontering av inmurat badkar och montering av duschkabin, Athena 

Nordic), byte till mindre tvättställ pga tillgängligheten samt montering av 

engreppsblandare i kök enl. § 6 (kostnad 96 191 kronor) 2016-04-04.  

 

Påfågeln Dnr 2016-82607 

Sofie. G. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

spisvakt, Spisec Add On enl. § 6 (skälig kostnad 5 500 kronor) 2016-04-05. 

 

Mejseln Dnr 2016-82608 

Sofie. G. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

spisvakt, Spisec Add On enl. § 6 (skälig kostnad 5 500 kronor) 2016-04-06. 

 

Disa Dnr 2016-82588 

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

dörrautomatik ihopkopplat med handsändare till hissdörr på entréplan samt 

till hissdörr på boendeplan enl. § 6 (kostnad 53 172 kronor) 2016-04-07. 
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Floretten Dnr 2016-82585 

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

stödhandtag enl. § 6 (kostnad 1 347 kronor) 2016-04-07. 

 

Lobelian Dnr 2016-82609 

Sofie. G. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

stödhandtag ovanför badkaret enl. § 6 (skälig kostnad 1 500 kronor)  

2016-04-08.    

 

Knut Dnr 2016-82610 

Sofie. G. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

spisvakt, Spisec Add On enl. § 6 (skälig kostnad 5 500 kronor) 2016-04-11. 

 

Kalleberga Dnr 2016-82600 

Jennie. O. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

iordningställande av tillgänglig duschplats samt förberedelse för installation 

av tvättmaskin enl. § 6 (kostnad 40 000 kronor) 2016-04-14. 

 

Oden Dnr 2016-82594 

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

spisvakt, Spisec Add On enl. § 6 (kostnad 5 401 kronor) 2016-04-18. 

 

Åke 13 Dnr 2016-82620 

Sofie G. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

spisvakt, Spisec Add On enl. § 6 (skälig kostnad 5500 kronor) 2016-04-22. 

 

Västra Hallen Dnr 2016-82568 

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

ledstänger samt montering av stödhandtag enl. § 6 (kostnad 7 082 kronor) 

2016-04-22. 

 

Bredåkra Dnr 2016-82590 

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

stödhandtag enl. § 6 (kostnad 1 083 kronor) 2016-04-22.  

 

Älgen Dnr 2016-82567 

Jennie. O. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

iordningställande av tillgänglig duschplats, demontering av befintligt badkar, 

montering av golvlist och draperistång samt byte av duschblandare enl. § 6 

(kostnad 20 161 kronor) 2016-04-25. 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(53) 
2016-05-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Häggatorp Dnr 2016-82569 

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

väggfasta stödhandtag vid toalettstol enl. § 6 (kostnad 2 379 kronor) 2016-

04-25. 

 

Kalleberga Dnr 2016-82573 

Jennie. O. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende demontering 

av tidigare bostadsanpassning, montering av duschdraperistång samt 

minimering av tröskel vid altandörr enl. § 6 (kostnad 8 950 kronor) 2016-04-

25.     

 

Snöbäret Dnr 2016-82584 

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

stödhandtag i badrum samt minimering av nivåskillnader mellan entrédörr 

och uppfart enl. § 6 (kostnad 30 729 kronor) 2016-04-25.  

 

Björstorp Dnr 2016-82592 

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

trösklar, montering av ledstång samt hårdgöring av markyta (plattor) vid 

entré enl. § 6 (kostnad 15 156 kronor) 2016-04-25.  

 

Häggatorp Dnr 2016-82593 

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

ramp vid entré samt montering av ramp mellan tomt och gata enl. § 6 

(kostnad 5 446 kronor) 2016-04-25. 

 

Galgen Dnr 2016-82595 

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

dörr mellan hall och tvättstuga samt minimering av tröskel enl. § 6 (kostnad 

16 772 kronor) 2016-04-25. 

 

Västra Hallen Dnr 2016-82599 

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

tröskel in till badrum, kapning av dörr, montering av stödhandtag, 

minimering av trösklar samt montering av tröskelplåt vid entrédörr enl. § 6 

(kostnad 7 160 kronor) 2016-04-25. 

 

Svenstorp Dnr 2016-82603 

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

spisvakt, Spisec Add On enl. § 6 (kostnad 7 385 kronor) 2016-04-25. 
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Hjortsberga 4:41 D-nr 2016-82614 

Sofie G. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende flyttning av 

befintlig spol- och blåstoalett från ordinärt boende till särskilt boende  

enl. § 6 (skälig kostnad 5000 kronor), 2016-04-25.  

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 Margareta 

Yngvesson (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 godkänna redovisningen av de 

protokollförda delegationsbesluten.  

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 96 Dnr 2015-000666 200 

Delegationsbeslut miljö- och hälsoskyddsenheten 2016 

 

Sammanfattning  

Delegationslista för perioden 2016-03-31 – 2016-04-26 för 

miljö- och hälsoskyddsenheten, Ronneby kommun 

 

2016-000060, 2016-04-07, DBM § 59, Eva-Marie Lundberg   

Livsmedelskontroll 2016 

Delegationsbeslut om stängt/toalettillgänglighet 

Objekt: Batteriet 4 

 

2016-000337, 2016-04-08, DBM § 60, Eva-Marie Lundberg   

Anmälan enligt 12§ tobakslagen 

Delegationsbeslut § 60, 824 kr 

Objekt: Spjutet 8 

 

2016-000205, 2016-04-06, DBM 48, Maria Osgyani     

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 

anmälan om egen kompostering 

Delegationsbeslut § 48, 824 kr 

Objekt: VÄBY 8:5 

 

2016-000267, 2016-03-31, DBM 53, Sofie Hallberg     

Miljöårsredovisning 2015 

Delegationsbeslut § 53 

Objekt: HÄGGATORP 1:167 

 

2016-000202, 2016-04-05, DBM 54, Anders Börjeson   

Remiss Anmälan om avhjälpande årgärd enl 28½FMVH i samband med 

ny råvattenledning till Brantafors 

Delegationsbeslut § 54, remissyttrande 

Objekt: KALLEBERGA 26:1 
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2016-000297, 2016-04-06, DBM 55, Anders Börjeson    

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 

Delegationsbeslut § 55, 4944 kr 

Objekt: Evaryd 20:3 

 

2016-000336, 2016-04-07, DBM 56, Anders Börjeson    

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 

Delegationsbeslut § 56, 3296 kr 

Objekt: Torp 7:7 

 

2016-000220, 2016-04-07, DBM 57, Anders Börjeson    

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 

Delegationsbeslut § 57, 0 kr 

Objekt: BISKOPSMÅLA 1:7 

 

2016-000220, 2016-04-07, DBM 58, Anders Börjeson    

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 

Delegationsbeslut § 58, 4944 kr 

Objekt: BISKOPSMÅLA 1:7 

 

2016-000316, 2016-04-11, DBM 61, Maria Osgyani     

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 

anmälan om egen kompostering 

Delegationsbeslut § 61, 824 kr 

Objekt: Champinjonen 12 

 

2016-000345, 2016-04-12, DBM 62, Kajsa Aronsson Johnson     

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 

Delegationsbeslut § 62, 789 + 789kr/år (5A) 

Objekt: Ronneby 16:143 

 

2016-000187, 2016-04-12, DBM 63, Anders Börjeson    

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 

Delegationsbeslut § 63, 4944 kr 

Objekt: MÖLJERYD 1:33 

 

2016-000211, 2016-04-14, DBM 64, Sofie Hallberg     

Upphävande av delegationsbeslut § 474 samt beslut om föreläggande 

med försiktighetsmått 

Delegationsbeslut § 64 

Objekt: SVENSTORP 14:5 
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2016-000318, 2016-04-15, DBM 65, Leif Abrahamsson             

Miljörapport 2015 

Delegationsbeslut § 65 

Objekt: SEGELBÅTEN 2 

 

2016-000182, 2016-04-15, DBM 66, Leif Abrahamsson             

Miljöårsredovisning 2015 

Delegationsbeslut § 66 

Objekt: Rävsmåla 2:13 

  

2016-000346, 2016-04-18, DBM 67, Maria Osgyani     

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 

anmälan om egen kompostering 

Delegationsbeslut § 67, 824 kr 

Objekt: MÖLLESKOG 1:18 

 

2016-000206, 2016-04-18, DBM 68, Sofie Hallberg     

Miljöårsredovisning 2015 

Delegationsbeslut § 68 

Objekt: HÄGGATORP 2:178 

 

2016-000379, 2016-04-18, DBM 69, Eva Tullgren Carlsson    

Cistern tagen ur bruk 

Delegationsbeslut § 68, 0 kr 

Objekt: BACKARYD 1:59 

 

2016-000378, 2016-04-18, DBM 70, Eva Tullgren Carlsson    

Cistern tagen ur bruk 

Delegationsbeslut § 70, 0 kr 

Objekt: Oden 6 

 

2016-000338, 2016-04-19, DBM 71, Anders Börjeson    

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 

Delegationsbeslut § 71, 4944 kr 

Objekt: Långgölsmåla 1:28 

 

2012-000560, 2016-04-19, DBM 72, Anders Börjeson    

Tillsynsärende förorenat område 

Delegationsbeslut § 72 

Objekt: Stora Årsjömåla 3:11 
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2015-000742, 2016-04-20, DBM 73, Iulia Ohlin 

Klagomål på störande röklukt 

BESLUT § 73 

Objekt: Tallen 2 

 

2016-000390, 2016-04-20, DBM 77, Leif Abrahamsson             

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Delegationsbeslut § 77. 1648 kr 

Objekt: LISTERBY-RYD 1:2 

 

2016-000389, 2016-04-20, DBM 78, Leif Abrahamsson             

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Delegationsbeslut § 78. 1648 kr. 

Objekt: LISTERBY-RYD 1:10 

 

2016-000387, 2016-04-20, DBM 79, Leif Abrahamsson             

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Delegationsbeslut § 79. 1648 kr 

Objekt: LISTERBY-RYD 1:9 

 

2016-000386, 2016-04-20, DBM 80, Leif Abrahamsson             

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Delegationsbeslut § 80. 1648 kr. 

Objekt: MÖLJERYD 1:33 

 

2016-000374, 2016-04-21, DBM 81, Maria Osgyani     

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 

anmälan om egen kompostering 

Delegationsbeslut § 81, 824 kr 

Objekt: Vambåsa 1:50 

 

2016-000369, 2016-04-21, DBM 82, Leif Abrahamsson             

Anmälan enl. 28§ FMVH om sanering av f d tandläkarpraktik 

Delegationsbeslut § 82 

Objekt: Yngve 2 
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2016-000394, 2016-04-21, DBM 83, Kajsa Aronsson Johnson     

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 

Delegationsbeslut § 83, 789 kr + 3156 kr/år (3A) 

Objekt: KALMARE 1:6 

 

2016-000391, 2016-04-21, DBM 84, Anders Börjeson    

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 

Delegationsbeslut § 84, 4944 kr 

Objekt: TJURKHULT 3:35 

 

2016-000347, 2016-04-25, DBM 86, Leif Abrahamsson             

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Delegationsbeslut § 86. 1648 kr 

Objekt: EKORREN 1 

 

2016-000403, 2016-04-26, DBM 88, Leif Abrahamsson             

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Delegationsbeslut § 88. 1648 kr 

Objekt: SÖDRA SIGGAMÅLA 1:11 

 

2016-000380, 2016-04-26, DBM 89, Kajsa Aronsson Johnson     

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 

Delegationsbeslut §89, 789 kr + 789kr/år (5A) 

Objekt: Torkö 1:4 

  

2016-000244, 2016-04-26, DBM 90, Sofie Hallberg     

Miljöårsredovisning 2015 

Delegationsbeslut § 90 

Objekt: JÄRNAVIK 1:1 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att godkänna redovisningen av de 

protokollförda delegationsbesluten.  

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.  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

53(53) 
2016-05-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de 

protokollförda delegationsbesluten.  

________________ 

 

Exp: 

Akten 


