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Miljö- och byggnadsnämnden
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Kallingesalen, kl.10:00-14:40 med ajournering för lunch 12:05-13:05 samt 5 min paus

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Margareta Yngvesson

Justeringens plats och tid

Stadshuset, 2016-11-17 kl.07:30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Åsa Rosenius
Ordförande

Knut Svensson
Justerare

Margareta Yngvesson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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2016-11-10

Datum då anslaget sätts upp
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Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Underskrift

Åsa Rosenius
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§ 207

Dnr 2016-000051 006

Val av justerare 2016
Sammanfattning
Då ordinarie justerare Magnus Pettersson (S) har anmält förhinder att delta
på sammanträdet 2016-11-10, så behöver en justerare utses i hans ställe.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamot Margareta
Yngvesson.
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar att ledamot Margareta Yngvesson (S)
utses till justerare för nämndsammanträdet 2016-11-10. Justeringen kommer
att äga rum 2016-11-17 kl. 07:30.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på framfört yrkande och
nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse ledamot Margareta
Yngvesson (S) till justerare för nämndsammanträdet 2016-11-10. Justeringen
kommer att äga rum 2016-11-17 kl. 07:30.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign
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§ 208

Dnr 2015-000660 006

Godkännande/Förändring i miljö- och
byggnadsnämndens föredragningslista 2016
Sammanfattning
Följande förändringar görs i föredragningslistan för nämndsammanträdet
2016-11-10:


Det har tillkommit ett delgivningsärende, vilket består av
protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende beslut om
sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott, § 219.



Under delegationsärende för miljö- och hälsoskyddsenheten finns två
ärenden avseende avloppsärende i Stamsmåla. Miljö- och
hälsoskyddsinspektör Anders Börjesson kommer att informera om
dem.



Ledamot Berth-Anders Svensson (RP) har en fråga om
Snäckebacksområdets parkering. Stadsarkitekt Helena Revelj
informerar om detta under § 220 Information.



Ersättare Christer Svantesson (S) har en fråga om två
delegationsärenden för byggenheten under § 221 (punkt 627 och
628). Förvaltningschef Anders Karlsson svarar på under § 208.



Ledamot Hillevi Andersson (C) påpekar att det saknas
fastighetsbeteckning på några delegationsärenden för byggenheten.



Ersättare Pär Dover (S) har en fråga om bygglov gällande Leoparden
6. Stadsarkitekt Helena Revelj ska återkomma om detta ärende.



Ersättare Christer Svantesson (S) har en fråga om ett
delegationsärende för miljö- och hälsoskyddsenheten § 223 gällande
sophantering. Frågan besvaras av förvaltningschef Anders Karlsson §
208.

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att godkänna föredragningslistan för
sammanträdet 2016-11-10.

Justerandes sign
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna Magnus
Persson (M), Margareta Yngvesson (S), Christoffer Stenström (M), Ola
Robertsson (S), Berth-Anders Svensson (RP), Hillevi Andersson (C) och
ersättarna Christer Svantesson (S) och Pär Dover (S).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden
godkänner föredragningslistan med följande förändringar:


Det har tillkommit ett delgivningsärende, vilket består av
protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende beslut om
sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott, § 219.



Under delegationsärende för miljö- och hälsoskyddsenheten finns två
ärenden avseende avloppsärende i Stamsmåla. Miljö- och
hälsoskyddsinspektör Anders Börjesson kommer att informera om
dem, § 223.



Ledamot Berth-Anders Svensson (RP) har en fråga om
Snäckebacksområdets parkering. Stadsarkitekt Helena Revelj
informerar om detta under § 220.



Ersättare Christer Svantesson (S) har en fråga om två
delegationsärenden för byggenheten under § 221 (punkt 627 och
628). Förvaltningschef Anders Karlsson svarar på under § 208.



Ledamot Hillevi Andersson (C) påpekar att det saknas
fastighetsbeteckning på några delegationsärenden för byggenheten, §
221.



Ersättare Pär Dover (S) har en fråga om bygglov gällande Leoparden
6. Stadsarkitekt Helena Revelj ska återkomma om detta ärende.



Ersättare Christer Svantesson (S) har en fråga om ett
delegationsärende för miljö- och hälsoskyddsenheten § 223 gällande
sophantering. Frågan besvaras av förvaltningschef Anders Karlsson §
208.

Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.

Justerandes sign
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med
följande förändringar:


Det har tillkommit ett delgivningsärende, vilket består av
protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende beslut om
sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott, § 219.



Under delegationsärende för miljö- och hälsoskyddsenheten finns två
ärenden avseende avloppsärende i Stamsmåla. Miljö- och
hälsoskyddsinspektör Anders Börjesson kommer att informera om
dem, § 223.



Ledamot Berth-Anders Svensson (RP) har en fråga om
Snäckebacksområdets parkering. Stadsarkitekt Helena Revelj
informerar om detta under § 220.



Ersättare Christer Svantesson (S) har en fråga om två
delegationsärenden för byggenheten under § 221 (punkt 627 och
628). Förvaltningschef Anders Karlsson svarar på under § 208.



Ledamot Hillevi Andersson (C) påpekar att det saknas
fastighetsbeteckning på några delegationsärenden för byggenheten, §
221.



Ersättare Pär Dover (S) har en fråga om bygglov gällande Leoparden
6. Stadsarkitekt Helena Revelj ska återkomma om detta ärende.



Ersättare Christer Svantesson (S) har en fråga om ett
delegationsärende för miljö- och hälsoskyddsenheten § 223 gällande
sophantering. Frågan besvaras av förvaltningschef Anders Karlsson §
208.

________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(53)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-10

Miljö- och byggnadsnämnden

§ 209

Dnr 2015-000661 041

Budget 2016
Sammanfattning
Förvaltningschef Anders Karlsson redovisar miljö- och byggnadsnämndens
ekonomiska läge t o m oktober gentemot budget 2016.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att notera redovisningen till
protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna
Christoffer Stenström (M) och Margareta Yngvesson (S).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera redovisningen till
protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 210

Dnr 2016-000137 220

Sammanträdesdagar MBN 2017
Sammanfattning
Förslag till sammanträdesdagar för miljö- och byggnadsnämnden 2017:
25/1, 22/2, 22/3, 19/4, 24/5, 20/6, 23/8, 20/9, 25/10, 22/11 och 13/12.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastställa följande
sammanträdesdagar för år 2017:
25/1, 22/2, 22/3, 19/4, 24/5, 20/6, 23/8, 20/9, 25/10, 22/11 och 13/12.
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastställa följande
sammanträdesdagar för år 2017:
25/1, 22/2, 22/3, 19/4, 24/5, 20/6, 23/8, 20/9, 25/10, 22/11 och 13/12.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsförvaltningen + tidplan
Kommunledningsförvaltningen + sal och tid
Medborgarservice + sal och tid
Kopieringscentralen + tidplan
Cafeterian (beställning)
Akten

Justerandes sign
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§ 211

Dnr 2016-000109 237

Spjälkö - Strandskyddsdispens för nybyggnad av
fritidshus
Bygg-R dnr 2016/371
Sammanfattning
Fastighetens adress: X
Sökande: X
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på en yta av
72 m2. De befintliga byggnaderna en äldre fritidsbostad på 47 m2, en
vedbod/utedass på ca 8 m2, rivs och ersätts istället med det planerade nya
fritidshuset.
Enligt tidigare dom från Mark- och miljööverdomstolen, 2016-02-16
fastställdes länsstyrelsens beslut att inte tillåta strandskyddsdispens för
uppförande av ett 200 m2 stort fritidshus, inom berörd fastighet. I domen
från MMÖD kan utläsas att delar av fastigheten kunde anses som
ianspråktagen på sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.
Nuvarande byggnads hemfridszon får anses relativt begränsad men enligt
MMÖD`s bedömning längre än några få meter runt det befintliga huset.
Därmed har byggnaden även en mer avhållande effekt för allmänheten än ett
uthus.
En ersättningsbyggnad bör normalt placeras på ungefär samma plats som den
byggnad som skall ersättas för att hemfridszonen skall få samma
utsträckning. I domen anser dock MMÖD att placeringen av nybyggnationen
är mer lämplig pga översvämningsrisk och dess utökning av hemfridszonen
genom ny placering kan då godtas.
MMÖD ansåg att den tidigare föreslagna ersättningsbyggnaden var för stor
och att utökningen av tomtplatsen och hemfridszonen inte kunde betraktats
som marginell. En viss utökning av hemfridszon har dock godtagits i praxis.
I den nya ansökan som vi har att pröva, har sökanden föreslagit en placering
av ersättningsbyggnaden på 72 m2, nu närmare den befintliga byggnaden
och även minskat tomtplatsavgränsningen ytterligare i norr till ca 750 m2.
Inom aktuell tomtplatsavgränsning finns klippt gräsmatta, flaggstång och
berså ingen annan tydlig avgränsning av tomten. Det ianspråktagna området
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gränsar till ett samfällt område i söder mellan strandlinje och fastigheten. Fri
passage är möjlig för allmänheten som ej hindras eller avhålls för att beträda
området till stranden.
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.
Marken som ianspråktagits utgörs av en redan idag etablerad hemfridszon,
vilken nu endast marginellt utökas. Den föreslagna byggnaden är nu placerad
inom en ianspråktagen 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 beslutar:
att beviljar strandskyddsdispens för rivning av befintliga äldre byggnader
och uppförande av nytt fritidshus på 72 m2, enligt bifogad situationsplan.
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, ca 750 m2.
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att upplysa om att området utanför tomtplatsen inte får privatiseras genom
åtgärder såsom placering av utomhusmöbler, studsmatta, 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.
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
Ansökan och situationsplan, daterat 2016-08-15, resp. 2016-10-05.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:
att beviljar strandskyddsdispens för rivning av befintliga äldre byggnader
och uppförande av nytt fritidshus på 72 m2, enligt bifogad situationsplan.
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, ca 750 m2.
att upplysa om att området utanför tomtplatsen inte får privatiseras genom
åtgärder såsom placering av utomhusmöbler, studsmatta, 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.
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Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i
Blekinge län.
Överklagandet ska dock skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun
372 80 Ronneby
Överklagandet ska ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av
beslutet.
Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden/beslutsfattaren inte själv
ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt, överlämnar miljö- och
byggnadsnämnden överklagandet och handlingarna i ärendet till
Länsstyrelsen i Blekinge län.
I skrivelsen ska Ni ange:
 Vilket beslut ni överklagar genom att ange diarienummer,
paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller.
 Hur Ni anser att beslutet ska ändras och varför.
 Ert namn, adress och telefonnummer.

Beslutet expedieras/skickas till:
X + delgivningskvitto och besvärshänvisning
Länsstyrelsen + samtliga handlingar
Expeditionen
Akten
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§ 212

Dnr 2016-000139 237

Vieryd - ansökan om strandskyddsdispens för
tillbyggnad av enbostadshus
Bygg-R dnr 2016-139
Sammanfattning
Fastighetens adress: X
Sökanden: X
Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse, inom
strandskyddsområde - Östersjön. Ansökan avser strandskyddsdispens för
uppförande av nytt uterum (4,40 x 4,20 m) i anslutning till huvudbyggnad.
Den planerade byggnationen sker inom redan disponerat tomtutrymme.
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 föreslagna byggnationen är placerad inom en ianspråktagen och väl
avgränsad tomtplats. Bedömningen är att byggnationen enligt
situationsplanen kan utföras utan att befintlig hemfridszon utökas.
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Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:
att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av nytt uterum enligt
situationsplan. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 7 kap 18c§ pkt 1.
att bestämma tomtplatsavgränsning, hel fastighet 1631 m2, enligt bilaga 1.
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 Magnus
Persson (M) och Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Underlag
Ansökan och situationsplan, daterat 2016-10-03.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:
att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av nytt uterum enligt
situationsplan. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 7 kap 18c§ pkt 1.
att bestämma tomtplatsavgränsning, hel fastighet 1631 m2, enligt bilaga 1.
att avgift tas ut med 5 340 kr enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012.
________________

Upplysningar
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.
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Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i
Blekinge län.
Överklagandet ska dock skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun
372 80 Ronneby
Överklagandet ska ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av
beslutet.
Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden/beslutsfattaren inte själv
ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt, överlämnar miljö- och
byggnadsnämnden överklagandet och handlingarna i ärendet till
Länsstyrelsen i Blekinge län.
I skrivelsen ska Ni ange:
 Vilket beslut ni överklagar genom att ange diarienummer,
paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller.
 Hur Ni anser att beslutet ska ändras och varför.
 Ert namn, adress och telefonnummer.

Beslutet expedieras/skickas till:
X + delgivningskvitto + besvärshänvisning
Länsstyrelsen Blekinge län + samtliga handlingar
Expeditionen (avgiften)
Akten
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§ 213

Dnr 2016-000140 237

Jordö - Strandskyddsdispens för nybyggnad av
fritidshus
Bygg-R dnr 2016-493
Sammanfattning
Fastighetens adress: X
Sökanden: X
Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse. Strandskydd –
Östersjön.
Befintlig byggnad på fastigheten används och utgörs av ett fritidshus.
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av en
komplementbyggnad (fritidshus) på ca 80 m2. Föreslagen tomtplats omfattar
hela fastigheten Jordö, 3915 m2 och är till största delen ianspråktagen som
tomtmark eller naturtomt. Allmänhetens tillträde hindras inte då passage
längs strandlinjen fortfarande är möjlig och hemfridszonen utökas inte med
föreslagen komplementbyggnad.
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
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6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
Den föreslagna komplementbyggnaden uppförs inom en ianspråktagen och
avgränsad äldre 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
Att miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för
nybyggnad av föreslagen komplementbyggnad enligt situationsplan. Beslutet
fattas med stöd av miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 1. Tomtplatsavgränsning, hel
fastighet (3915 m2) enligt bilaga 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 tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Underlag
Ansökan, karta och situationsplan, daterat 2016-10-10.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för
nybyggnad av föreslagen komplementbyggnad enligt situationsplan. Beslutet
fattas med stöd av miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 1. Tomtplatsavgränsning, hel
fastighet (3915 m2) enligt bilaga 1.
Att 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 är länsstyrelsen beslutat att inte
överpröva detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från
den dag kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.

Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i
Blekinge län.
Överklagandet ska dock skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun
372 80 Ronneby
Överklagandet ska ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av
beslutet.
Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden/beslutsfattaren inte själv
ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt, överlämnar miljö- och
byggnadsnämnden överklagandet och handlingarna i ärendet till
Länsstyrelsen i Blekinge län.
I skrivelsen ska Ni ange:
 Vilket beslut ni överklagar genom att ange diarienummer,
paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller.
 Hur Ni anser att beslutet ska ändras och varför.
 Ert namn, adress och telefonnummer.
Beslutet expedieras/skickas till:
X + delgivningskvitto och besvärshänvisning
Länsstyrelsen + samtliga handlingar
Expeditionen (avgiften)
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(53)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-10

Miljö- och byggnadsnämnden

§ 214

Dnr 2016-000133 237

Garnanäs - Strandskyddsdispens för tillbyggnad av
enbostadshus
Bygg-R dnr 2016-463
Sammanfattning
Fastighetens adress: X
Sökanden: X
Fastigheten är belägen utanför sammanhållen bebyggelse, inom
strandskyddsområde - Östersjön.
Ansökan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintligt bostadshus
med 134 m2.
Sökanden har i ansökan hävdat att fastigheten är sedan länge ianspråktaget
för boende och planerad byggnation förändrar eller inskränker på intet sätt
syftet och betydelsen för strandskyddet. Mellan fastigheten och
strandområdet ligger X, vilket innebär att allmänheten har tillgång till hav
och strand.
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.
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Den föreslagna byggnationen är placerad inom en väl ianspråktagen och
avgränsad 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 beslutar:
att bevilja strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus enligt bifogad
situationsplan. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 7 kap 18c§ pkt 1.
att bestämma tomtplatsavgränsning, hel fastighet 2150 m2, enligt bilaga 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 tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
Ansökan, karta, situationsplan, daterat 2016-09-22.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:
att bevilja strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus enligt bifogad
situationsplan. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 7 kap 18c§ pkt 1.
att bestämma tomtplatsavgränsning, hel fastighet 2150 m2, enligt bilaga 1.
att 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 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.

Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i
Blekinge län.
Överklagandet ska dock skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun
372 80 Ronneby
Överklagandet ska ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av
beslutet.
Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden/beslutsfattaren inte själv
ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt, överlämnar miljö- och
byggnadsnämnden överklagandet och handlingarna i ärendet till
Länsstyrelsen i Blekinge län.
I skrivelsen ska Ni ange:
 Vilket beslut ni överklagar genom att ange diarienummer,
paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller.
 Hur Ni anser att beslutet ska ändras och varför.
 Ert namn, adress och telefonnummer.

Beslutet expedieras/skickas till:
X + delgivningskvitto och besvärshänvisning
Länsstyrelsen i Blekinge län + samtliga handlingar
Expeditionen (avgiften)
Akten
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§ 215

Dnr 2016-000142 233

Eternellen 1 - Bygglov för nybyggnad av 3 st
komplementbyggnader och grillkåta till förskola
Bygg-R dnr 2016-391
Sammanfattning
Fastighetens adress. Brunkullavägen.
Sökande: Tekniska Förvaltningen, Karlshamnsvägen 4, 372 80 RONNEBY.
Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende sökande är ansvarig för
kontrollplanen.
Ansökan avser nybyggnad av tre komplementbyggnader (förråd) om 17,5 m²
x 3 = 52,50 m² och grillkåta om 9,62 m² till förskola.
Fastigheten Eternellen 1 ligger inom detaljplan 414 laga kraft 2016-05-12.
Ansökan innebär en mindre avvikelser från detaljplan med byggnation av
förråd och grillkåta på prickmark, två förråd och grillkåta om 44,62 m² av
1600 m² BYA en avvikelser med 2,8 % av hela BYA.
Berörda sakägare har getts tillfälle att inkomma med synpunkter i enligt med
PBL 9 kap 25 §. Inga erinran har inkommit.
Bedömning
Nybyggnad av tre förråd och grillkåta ryms inom detaljplanens
bestämmelser med undantag att två förråd och grillkåta byggs på prickmark
med en avvikelser med 2,8 % av hela BYA.
Bedömningen är därför att nybyggnad av förråd och grillkåta med en
avvikelser på prickmark med 2,8 % av total BYA, kan ses som en mindre
avvikelser i enligt med PBL 9 kap § 31 b samt att avvikelsen berör ett
begränsat område som är avsett till förskolans område och är förenligt med
detaljplanens syfte samt behövs för att kunna använda förskolans område till
avsett ändamål.
Förslag till beslut
Att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av tre
komplementbyggnader (förråd) om 52,50 m² och grillkåta om 9,62 m² till
förskola.
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Med en avvikelser med 2,8 % på prickmark av BYA
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap 23 § plan
och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende.
Att avgift tas ut med 5391 kronor enligt taxa tagen av fullmäktige §
159/2011, rev § 82/2012, tab 2 och 10. Faktureras separat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna Margareta
Yngvesson (S), Ola Robertsson (S) och Christoffer Stenström (M) samt
ersättare Johnny Håkansson (S).
Yrkanden
Yrkande 1
Ledamot Margareta Yngvesson (S) yrkar avslag på bygglov då förråden
planeras att byggas på prickmarkerat område i strid med detaljplanen.
Yrkande 2
Ordförande Knut Svensson (C) m.fl. yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på de båda yrkandena mot
varandra och finner att nämnden bifaller Knut Svensson (C), yrkande 2.
Underlag
Ansökan, situationsplan, plan och fasadritningar inkomna 2016-08-25 samt
upplysningar från Miljö och Teknik AB.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av
tre komplementbyggnader (förråd) om 52,50 m² och grillkåta om 9,62 m² till
förskola. Med en avvikelse med 2,8 % på prickmark av BYA.
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap 23 § plan
och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende.
Avgift tas ut med 5391 kronor enligt taxa tagen av fullmäktige § 159/2011,
rev § 82/2012, tab 2 och 10. Faktureras separat.
________________
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Upplysningar
Byggnadsverket får inte tas i bruk som omfattas av startbeskedet förrän
Miljö och byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte
beslutar något annat.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan och bygglagen).
Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i
Blekinge län.
Överklagandet ska dock skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun
372 80 Ronneby
Överklagandet ska ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av
beslutet.
Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden/beslutsfattaren inte själv
ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt, överlämnar miljö- och
byggnadsnämnden överklagandet och handlingarna i ärendet till
Länsstyrelsen i Blekinge län.
I skrivelsen ska Ni ange:
 Vilket beslut ni överklagar genom att ange diarienummer,
paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller.
 Hur Ni anser att beslutet ska ändras och varför.
 Ert namn, adress och telefonnummer.
Beslutet expedieras/skickas till:
Tekniska Förvaltningen, Karlshamnsvägen 4, 372 80 RONNEBY
+ delgivningskvitto
Expeditionen (avgiften)
Akten
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§ 216

Dnr 2016-000143 231

Saltärna - tillbyggnad av fritidshus,
Bygg-R 2016-432
Sammanfattning
Fastighetens adress: X
Sökande: X
Kontrollansvarig: X
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse, sakägare har inte yttrat
sig i ärendet. Avstånd till tomtgräns är 2,2m.
Ansökan avser tillbyggnad av gäststuga om 36,7m2, befintlig byggnad är på
45,2m2 därmed utökas byggnadsarean med 81% och då får beslutet inte tas
på delegation.
Miljö- och hälsoskyddsenheten samt Miljöteknik har ingen erinran.
Bedömning
Tillbyggnaden av gäststugan med 36,7m2 utökar huset till 81,9m2 och avser
2 sovrum samt hygienutrymmen. Fasad och tak anpassas på ett bra sätt till
befintlig byggnad.
Förslag till beslut
Att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnaden med
stöd av 9 kap. 31 § PBL.
Avgiften för bygglovet är 5 922 kronor enligt taxa framställd av
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: X
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked
enligt 10 kap. 23§ PBL.
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Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Knut Svensson (C) samt ledamot Margareta
Yngvesson (S) och ersättare Willy Persson (KD).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Underlag
Ansökan om lov, anmälan av kontrollansvarig, strandskyddsdispens,
situationsplan, plan/sektion/fasadritning inkomna 2016-09-13, Miljötekniks
yttrande 2016-09-21 och underrättelse grannar 2016-09-19.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnaden
med stöd av 9 kap. 31 § PBL.
Avgiften för bygglovet är 5 922 kronor enligt taxa framställd av
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
X
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked
enligt 10 kap. 23§ PBL.
________________
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Upplysningar
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Förslag till kontrollplan ska redovisas
för startbesked.
Kontakta handläggare på telefon för att boka tid. Marcus Sabel
0457-61 82 20

Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i
Blekinge län.
Överklagandet ska dock skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun
372 80 Ronneby
Överklagandet ska ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och
byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av
beslutet.
Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden/beslutsfattaren inte själv
ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt, överlämnar miljö- och
byggnadsnämnden överklagandet och handlingarna i ärendet till
Länsstyrelsen i Blekinge län.
I skrivelsen ska Ni ange:
 Vilket beslut ni överklagar genom att ange diarienummer,
paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller.
 Hur Ni anser att beslutet ska ändras och varför.
 Ert namn, adress och telefonnummer.
Beslutet expedieras/skickas till:
X + delgivningskvitto och besvärshänvisning
Expeditionen (avgiften)
Akten
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§ 217

Dnr 2011-000454 214

Detaljplan Droppemåla 1:87 m.fl.
Sammanfattning
Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen
för Droppemåla1:87 m fl. Det var tre personer som överklagade
länsstyrelsens beslut att avslå överklagan. Överklagan gällde placering av
byggnader, karaktären i området förvanskas och huvudmannaskapet. Markoch miljödomstolen bedömer att de två första överklagandena ligger inom
kommunens handlingsutrymme och finner inte anledning att upphäva planen
på dessa grunder. Däremot vad gäller huvudmannaskapet har kommunen inte
redovisat skälen varför man väljer delat huvudmannaskap och upphäver
därför planen.
Bedömning
Planenheten har bedömt att det enklaste är att enheten får ett nytt uppdrag
och att det kan ske som ett standardförfarande. Ett nytt planuppdrag innebär
att arbetet sker enligt den nya processen för detaljplan från 1 januari 2015.
Förslag till beslut
Att miljö- och byggnadsnämnden ger planenheten i uppdrag att upprätta
detaljplanen för Droppemåla 1:87 m fl.
Att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att en
miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna Ola
Robertsson (S), Margareta Yngvesson (S) och Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
Ledamot Ola Robertsson (S) m.fl. yrkar att miljö- och byggnadsnämnden
beslutar att ge planenheten i uppdrag att upprätta en detaljplan för
Droppemåla 1:87 m fl. med utförande enligt standardförfarande och med
antagande i kommunfullmäktige då ärendet bedöms vara av principiell
karaktär.
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Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på det framförda yrkandet
och nämnden bifaller detsamma.
Underlag
Mark- och miljödomstolen i Växjö dom mål nr P 3011-15.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge planenheten i uppdrag att
upprätta en detaljplan för Droppemåla 1:87 m fl. med utförande enligt
standardförfarande och med antagande i kommunfullmäktige då ärendet
bedöms vara av principiell karaktär.
________________

Beslutet expedieras/skickas till:
Akten
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§ 218

Dnr 2016-000028 011

Remiss – förslag till bostadsförsörjningsprogram del 1
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har skickat ut förslag till bostadsförsörjningsprogram för
Ronneby kommun, del 1 riktlinjer, på remiss.
Tiden för utställningen går ut den 18 november 2016.
Bedömning
Den nu remitterade första delen av bostadsförsörjningsprogrammet är en
behovs- och marknadsanalys av bostadsmarknaden i kommunen som även
innefattar bostadspolitiska mål.
Arbetet med del två kommer att pågå under hösten 2016 och
bostadsförsörjningsprogrammet i sin helhet planeras att lämnas till
Kommunfullmäktige under slutet av året för antagande.
Den andra delen av programmet kommer att beskriva hur kommunen
planerar att genomföra de föreslagna åtgärderna genom konkreta
genomförandestrategier där utbyggnadsplaner och andra bostadspolitiska
åtgärder specificeras och prioriteras.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom remitterat förslag till
bostadsförsörjningsprogram, del 1.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna
Christoffer Stenström (M), Ola Robertsson (S), Magnus Persson (M) och
Margareta Yngvesson (S).
Yrkanden
Ledamot Margareta Yngvesson (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget
med tilläggsyrkande/remissyttrande att bostadsförsörjningsprogrammet
ändras enligt följande:
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Folkhälsoaspekterna ska belysas och beaktas i programmet och ska
även finnas med i målformuleringen på sidan 16 andra punkten enligt
följande: ”Ronneby kommun planerar hållbara livsmiljöer som
främjar integration och folkhälsa”.



I någon av målformuleringarna ska även finnas med att alla i vår
kommun ska ha rätt till en bostad.



I bostadsförsörjningsprogrammet ska det också finnas med att när
man planerar bostäder för den äldre delen av befolkningen ska det
beaktas att denna grupp kan komma att ha behov av bostäder av
varierande storlekar samt att tillgängligheten för dessa bostäder bör
vara hög.

Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på ledamot Margareta
Yngvesson (S) yrkande och nämnden bifaller detsamma.
Underlag
Bostadsförsörjningsprogram del 1.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom remitterat förslag till
bostadsförsörjningsprogram, del 1 med tillägget att
bostadsförsörjningsprogrammet ändras enligt följande:


Folkhälsoaspekterna ska belysas och beaktas i programmet och ska
även finnas med i målformuleringen på sidan 16 andra punkten enligt
följande: ”Ronneby kommun planerar hållbara livsmiljöer som
främjar integration och folkhälsa”.



I någon av målformuleringarna ska även finnas med att alla i vår
kommun ska ha rätt till en bostad.



I bostadsförsörjningsprogrammet ska det också finnas med att när
man planerar bostäder för den äldre delen av befolkningen ska det
beaktas att denna grupp kan komma att ha behov av bostäder av
varierande storlekar samt att tillgängligheten för dessa bostäder bör
vara hög.

________________
Beslutet expedieras/skickas till:
Akten
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§ 219

Dnr 2015-000663 200

Delgivningsärenden m.m. 2016
Sammanfattning
1. Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2016-10-04.
Beslut: Kommunstyrelsen beslutar anmoda nämnderna att göra en
bedömning av det ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges
ekonomistyrningsprincip. För samtliga nämnder gäller generellt att löpande
arbeta med att kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara
restriktiv avseende styrbara kostnader.
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige.
2. Dom från Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt avseende
Länsstyrelsen i Blekingen läns beslut den 15 juni 2016 i ärende nr. 4031871-2016.
Beslut: Mark- och miljödomstolen avvisar yrkandet om rivning och
borttagning av tomthöjning samt avslår överklagandet i övrigt.
3. Protokoll från Planberedningen i Ronneby kommun 2016-05-17.
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-11-01 § 346/16 avseende
sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2017.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera
delgivningsärendena till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Underlag
Under sammanträdet cirkulerar en pärm med delgivningsärendena.
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera delgivningsärendena till
protokollet.
________________

Beslutet expedieras/skickas till:
Akten
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§ 220

Dnr 2015-000662 200

Information 2016
Sammanfattning
Förvaltningschef Anders Karlsson presenterar ett underlag för miljö- och
byggnadsnämndens fortsatta arbete med att ta fram internkontrollplan för
2017. I nästa kallelse kommer listan med föreslagna processer/rutiner för
internkontroll, med kompletteringar enligt överenskommelse, ingå. Även
resultat av internkontrollen 2015 ska skickas med i kallelsen till nästa
nämndsammanträde.
Stadsarkitekt Helena Revelj ger information på temat centrumutveckling.
Stadsarkitekten Helena Revelj ger svar på fråga om parkering vid
Snäckebacken.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att notera informationen till
protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna Margareta
Yngvesson (S), Magnus Persson (M), Christoffer Stenström (M), BerthAnders Svensson (RP), Ola Robertsson (S) och tjänstgörande ersättare Curt
Piculell (M) samt ersättare Bengt Callinggård (L).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar att informationen noteras till
protokollet, enligt förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Beslutet expedieras/skickas till:
Akten
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§ 221

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)
§ 592
Dnr 2016/443
Kalleberga
Nawar Ali har beviljat bygglov och lämnat startbesked för fasadändring på
två flerbostadshus 2016-09-29. (3/7 dgr) 3 043 kronor (Tab 2 & 13).
Enligt delegationsordnings punkt B.1.1 & B.2.5.
§ 594
Dnr 2016/348
Tusenskönan
Nawar Ali har beviljat bygglov och lämnat startbesked för tillbyggnad av
enbostadshus 2016-09-30. (0/59 dgr) 5 872 kronor (Tab 2, 3, 4 & 11).
Enligt delegationsordnings punkt B.1.1 & B.2.5.
§ 595
Dnr 2016/377
Tubbarp
Nawar Ali har bekräftat anmälan för tillbyggnad av enbostadshus 2016-0930. (0/37 dgr) 3 190 kronor (Tab 11).
Enligt delegationsordnings punkt B.1.1 & B.2.5.
§ 596
Dnr 2016/415
Marcus Sabel har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
av eldstad 2016-10-03. (0/27 dgr) 1 108 kronor (tab 14). Enligt delegation
B.2.5.
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§ 597
Dnr 2016/340
Möljeryd
Nawar Ali har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2016-10-04.
(5/64 dgr), 8 713 kronor (Tab 2, 11 & 13). Enligt delegationsordnings punkt
B.1.1.
§ 598
Dnr 2016/383
Marcus Sabel har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för nybyggnad
av komplementbyggnad, Uterum 2016-10-04. (5/26 dgr) 2 472 kronor (tab
4). Enligt delegation B.2.5. och B.1.1.
§ 599
Dnr 2016/276
Ronneby
Kjell Sabel har utfärdat startbesked för nybyggnad av fordongasstation
2016-10-04.
§ 600
Dnr 2016/378
Kalleberga
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för installation av eldstad i befintlig
rökkanal 2016-10-04.
§ 601
Dnr 2016/397
Pagelsborg
Marcus Sabel har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
av eldstad och rökkanal 2016-10-05.(6/28dgr) 1 108 kronor (tab 14).
Enligt delegation B.2.5.
§ 602
Dnr 2016/349
Vambåsa
Nawar Ali har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för nybyggnad av
komplementbyggnad (Attefall) 2016-10-05.(3/13dgr) 2 472 kronor (Timtaxa
x 2h). Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
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§ 604
Dnr 2016/354
Västra Hallen
Kjell sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av vindskydd 2016-10-06.
Avgift 1 448 kr (tab 2 och 10).
§ 605
Dnr2016/37
Torneryd
Marcus Sabel har utfärdat slutbesked för installation av eldstad i befintlig
rökkanal 2016-10-06.
§ 606
Dnr 2016/396
Sömmaren
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av restaurang 2016-10-06
Avgift 63 502 kr inklusive planavgift (tab 2 och 10).
§ 607
Dnr 2016/396
Sömmaren
Kjell Sabel har utfärdat startbesked för nybyggnad av restaurang
2016-10-06.
§ 609
Dnr 2016/449
Påfågeln
Nawar Ali har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för flyttning och
installation av hissanordning 2016-10-11. (0/20 dgr) Avgift: 2 658 kronor
(Tab 13). Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
§ 611
Dnr 2016/445
Inspektoren
Nawar Ali har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation av
eldstad i befintlig skorsten 2016-10-11. (3/12 dgr) Avgift: 1 108 kronor (Tab
14). Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
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§ 612
Dnr 2016/448
Ronneby
Nawar Ali har beviljat lov och lämnat startbesked för rivning och nybyggnad
av transformatorstation 2016-10-11. (0/7 dgr) Avgift: 5 036 kronor (Tab 2 &
12). Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
§ 613
Dnr 2016/86
Leråkra 2:21
Nawar Ali har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus 2016-10-13.
(7/0 dgr) Avgift: 7 030 kronor (Tab 2, 11 &14). Enligt delegation B.1.1.
§ 614
Dnr 2016/482
Ronneby
Nawar Ali har beviljat tidsbegränsat bygglov och lämnat startbesked
uppförande av provisorisk transformatorstation 2016-10-13. (2/1 dgr) Avgift:
3 777 kronor (Tab 2, 5 & 12). Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
§ 615
Dnr 2016/342
Kalmare
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av industribyggnad 2016-1013, (1/86 dgr). Avgift 15 801 kr (tab 2 och 11) Enligt delegation B.1.1.
§ 616
Dnr 2016/435
Kalleberga
Kjell Sabel har bevikjat bygglov för ombyggnad och ändrad användning av
flerfamiljshus 2016-10-13, (1/28 dgr) avgift 11 695 kr ( tab 2 och 11).
Enligt delegation B.1.1.
§ 617
Dnr 2016/433
Norra Eringsboda
Jennie Olsson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
av hiss vid entré till enbostadshus 2016-10-14. (2/22 dgr) avgift 2 658 kronor
(tab 13). Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
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§ 618
Dnr 2016/451
Östra Hallen
Jennie Olsson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
av hiss vid entré till flerbostadshus 2016-10-14. (2/18 dgr) avgift 5 670
kronor (tab 13). Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
§ 619
Dnr 2016/353
Hoby
Marcus Sabel har utfärdat startbesked för ny och tillbyggnad av garage
2016-10-14. Enligt delegation B.2.5.
§ 620
Dnr 2016/452
Kalleberga
Jennie Olsson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
av rullstolshiss mellan våningsplan i flerbostadshus 2016-10-17. (2/21 dgr)
avgift 5 670 kronor (tab 13). Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
§ 621
Dnr 2016/485
Bredåkra
Marcus Sabel har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
av eldstad och rökkanal 2016-10-17, (0/12 dgr) 1 108kr (tab 14).
Enligt delegation B.1.1. B.2.5.
§ 622
Dnr 2016/395
Torkö
Nawar Ali har bekräftat anmälan och startbesked för nybyggnad av
komplementbyggnad (attefallshus) 2016-10-17. (1/20 dgr) Avgift 2 472
kronor (timtaxa x 3h). Delegation B.1.1 och B.2.5.
§ 623
Dnr 2016/456
Älgen
Jennie Olsson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
av hiss mellan våningsplan i flerbostadshus 2016-10-17. (1/20 dgr) avgift 5
670 kronor (tab 13). Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
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§ 624
Dnr 2016/459
Ängeln
Jennie Olsson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
av hiss mellan våningsplan i flerbostadshus 2016-10-17. (1/20 dgr) avgift 5
670 kronor (tab 13). Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
§ 625
Dnr 2016/446
Kalleberga
Jennie Olsson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för nybyggnad
av carport 2016-10-17, (1/26 dgr), avgift 2 472 kronor (timtaxa x 3h).
Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
§ 626
Dnr 2012-951
Tromtesunda
Nawar Ali har utfärdat interimistiskt slutbesked för nybyggnad av carport
2016-10-17.
§ 627
Försvinner p g a misstag.
§ 628
Försvinner p g a misstag.
§ 629
Dnr2016/470
Möljeryd
Marcus Sabel har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
av eldstad och rökkanal 2016-10-17, (0/19dgr) 1 108kr (tab14).
Enligt delegation B.1.1. och B.2.5.
§ 630
Dnr 2016/29
Klubban
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av garage i befintlig
carport 2016-10-17.
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§ 631
Dnr 2016/484
Sjöhaga
Marcus Sabel har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
av eldstad i befintlig rökkanal 2016-10-17, (0/13dgr) 1 108kr (tab 14).
Enligt delegation B.1.1. och B.2.5.
§ 632
Dnr 2016/490
Snipan
Marcus Sabel har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
av eldstad i befintlig rökkanal 2016-10-17, (0/10dgr) 1 108kr (tab 14).
Enligt delegation B.1.1. och B.2.5.
§ 633
Dnr 2015/575
Bredåkra
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för anläggande av parkeringsplats i
naturreservat 2016-10-17.
§ 634
Dnr 2015/571
Trofta
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för anläggande av parkeringsplats
2016-10-17.
§ 635
Dnr 2016/290
Nils
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för montering av skyltar 2016-10-17.
§ 636
Dnr 2011/269
Hjortsberga
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus
2016-10-17.
§ 637
Dnr 2016/251
Kalleberga
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för installation av eldstad 2016-10-17.
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§ 638
Dnr 2016/415
Gärestad
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för installation av eldstad 2016-10-17.
§ 639
Dnr 2016/363
Tokaryd
Nawar Ali har utfärdat slutbesked för installation av eldstad 2016-10-17.
§ 640
Dnr 2016/491
Kölja
Marcus Sabel har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation
av eldstad i befintlig rökkanal 2016-10-18, (0/11dgr) 1 108kr (tab 14).
Enligt delegation B.1.1. och B.2.5.
§ 641
Dnr 2016/402
Hunnamåla
Nawar Ali har beviljat bygglov och lämnat startbesked för nybyggnad av
transformatorstation 2016-10-18. (4/27 dgr) 6 808 kronor (Tab 2 & 12).
Enligt delegation B.1.1. och B.2.5.
§ 642
Dnr 2016/328
Äsketorp
Jennie Olsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2016-1019 (3/68 dgr) 12 213 kronor (Tab 2 och tab 11). Enligt delegation B.1.1.
§ 643
Dnr 2016/385
Risanäs
Jennie Olsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av uterum på
enbostadshus 2016-10-19 (2/57 dgr) 3 441 kronor (Tab 2 och tab 11).
Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
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§ 644
Dnr 2016/506
Backaryd
Nawar Ali har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för installation av
eldstad i befintlig rökkanal 2016-10-24. (0/4 dgr) 1 108 kronor (Tab 14).
Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
§ 645
Dnr 2016/352
Hjorthålan
Jennie Olsson har bkräftat anmälan för rivning av två bef. byggnader samt
beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation 2016-10-24 (0/56
dgr) 5 036 kronor (Tab 2 o tab 12). Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
§ 648
Dnr 2016/419
Hallonet
Jennie Olsson har beviljat bygglov för utvändig ändring (mindre
fasadändring) på enbostadshus 2016-10-25 (1/48 dgr) 2 112 kronor (Tab 2
och tab 13). Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
§ 649
Dnr 2016/392
Hulta
Kjell Sabel har beviljat marklov för anläggande av grusplan 15X30 m
2016-10-25, (21/32 dgr) avgift 2 724 kr (tab 2 och 17).
§ 650
Dnr 2016/504
Ronneby
Kjell Sabel har beviljat marklov för anläggande av GC – bana 2016-10-25,
(1/6 dgr). Avgift 2 724 k (tab 2 och 17).
§ 651
Dnr 2016/489
Svanevik
Nawar Ali har bekräftat anmälan för nybyggnad av gästhus (Attefall) 201610-25. (0/20 dgr) Avgift: 4 120 kronor (Timtaxa x 5h). Enligt delegation
B.1.1.
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§ 652
Dnr 2016/413
Stora Silpinge
Nawar Ali har beviljat bygglov och lämnat startbesked för nybyggnad av
transformatorstation 2016-10-25. (3/43 dgr) Avgift: 6 808 kronor (Tab 2 och
Tab 12). Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
§ 656
Dnr 2016/411
Stora Silpinge
Jennie Olsson har beviljat bygglov och lämnat startbesked för nybyggnad av
transformatorstation 2016-10-26. (3/44 dgr) Avgift: 5 036 kronor (Tab 2 och
Tab 12). Enligt delegation B.1.1 och B.2.5.
§ 658
Dnr 2015/601
Göholm
Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för ändrad användning av bostadshus
2016-10-26.
_______________________________________________
Följande ärende från ovanstående lista redovisas av byggnadsinspektör Kjell
Sabel:
§ 615
Dnr 2016/342
Kalmare
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av industribyggnad 2016-1013, (1/86 dgr). Avgift 15 801 kr (tab 2 och 11) Enligt delegation B.1.1.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ersättare Christer
Svantesson (S).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden
godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten, enligt
förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de
protokollförda delegationsbesluten.
________________

Beslutet expedieras/skickas till:
Akten
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§ 222

Dnr 2015-000665 274

Delegationsbeslut bostadsanpassning 2016
Sammanfattning
2016-10-01 – 2016-10-18
Delegation av fattade beslut om bostadsanpassningar med stöd av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om delegering 2014-04-16 § 56.
HOBY Ändringsbeslut
Dnr.2016-82694
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende
minimering av trösklar, montering av stödhandtag, montering av ledstång,
minimering av nivåskillnad uteplats/altan samt montering av ramp vid
entrédörr enl.§ 6 (faktisk kostnad: 8718 kronor), 2016-10-03.
ASKEN Ändringsbeslut
Dnr.2016-82704
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering
av tre st stödhandtag enl.§ 6 (faktisk kostnad: 1434 kronor), 2016-10-03.
JÄGAREN
Dnr. 2016-82722
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering
av durkplåt vid entréport, montering av dörrautomatik (ev med handsändare)
samt montering av väggfast stol mellan våningsplan ett och två enl.§ 6
(skälig kostnad: 33500 kronor), 2016-10-04.
ELSA Ändringsbeslut
Dnr. 2016-82665
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering
av hygiensits Bidette R3 samt montering av dörrautomatik till garage enl.§ 6
(faktisk kostnad: 78205 kronor), 2016-10-06.
MULLBÄRET Ändringsbeslut
Dnr. 2016-82710
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende
iordningställande av tillgänglig duschplats, montering av duschkabin Athena
Nordic enl.§ 6 (faktisk kostnad: 28250 kronor), 2016-10-06.
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KALLEBERGA Ändringsbeslut
Dnr. 2016-82715
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering
av spisvakt Rutab med vakt i taket då det finns ett fönster över spisen vilket
gör att spisvakten Spisec Add On inte gick att montera. Beslut enl.§ 6
(faktisk kostnad: 8462 kronor), 2016-10-06.
RONNEBY Ändringsbeslut
Dnr. 2016-82695
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering
av el-uttag i parkeringsgarage för laddning av permobil samt montering av
hylla för batteriladdare enl § 6 (faktisk kostnad: 8648 kronor), 2016-10-07.
KALLEBERGA
Dnr. 2016-82719
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende
iordningställande av tillgänglig duschplats vilket innebär en del
byggnadsåtgärder enl.§ 6 (skälig kostnad: 65750 kronor), 2016-10-07.
ÄLGEN
Dnr. 2016-82728
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende tillgång till
befintlig trapphiss enl.§ 6 (faktisk kostnad: 0 kronor), 2016-10-07.
BREDÅKRA
Dnr. 2016-82726
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering
av spisvakt, Spisec Add On enl. § 6 (skälig kostnad: 5500 kronor),
2016-10-10.
KALLEBERGA
Dnr. 2016-82729
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering
av ledstång mellan våningsplan enl. § 6 (skälig kostnad: 3500 kronor),
2016-10-10.
HÄGGEN
Dnr. 2016-82724
Jennie Olsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering
av räcke vid bef. hiss enl § 6 (skälig kostnad: 2000 kronor), 2016-10-11.
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NORRA ERINGSBODA Ändringsbeslut
Dnr. 2016-82709
Anders Karlsson har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende
montering av hiss, Step-On 3, vid entrétrappa, minimering av trösklar samt
montering av stödhandtag enl.§6 (faktisk kostnad: 94401 kronor),
2016-10-14.
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
Christoffer Stenström (M) och Margareta Yngvesson (S).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden
godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten, enligt
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de
protokollförda delegationsbesluten.
________________
Beslutet expedieras/skickas till:
Akten
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§ 223

Dnr 2015-000666 200

Delegationsbeslut miljö- och hälsoskyddsenheten 2016
Sammanfattning
20160929 - 20161025
2016-000666, 2016-10-04, DBM 187, Leif Abrahamsson
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 187. 1648 kr
Objekt: FLORETTEN
2016-000553, 2016-10-14, DBM § 210, Eva-Marie Lundberg
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Delegationsbeslut § 210, 789 kr + 3156 kr/år
Objekt: Kalleberga
2016-000713, 2016-10-19, DBM § 213, Eva-Marie Lundberg
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Delegationsbeslut § 213, 3156 kr/år + 789 kr
Objekt: KALMARE
2008-000200, 2016-09-29, DBM 198, Anders Börjeson
Bristfälligt avlopp
Delegationsbeslut § 198, 0 kr
Objekt: VIERYD
2016-000668, 2016-09-29, DBM 199, Maria Osgyani
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt
anmälan om egen kompostering
Delegationsbeslut § 199, 824 kr
Objekt: BINGA
2016-000697, 2016-10-10, DBM 200, Leif Abrahamsson
Anmälan om installation av värmepump för ytjordvärme
Delegationsbeslut § 200. 1648 kr
Objekt: Fällö
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2016-000678, 2016-10-10, DBM 202, Maria Osgyani
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt
anmälan om egen kompostering
Delegationsbeslut § 202, 824 kr
Objekt: Tararp
2016-000684, 2016-10-04, DBM 204, Leif Abrahamsson
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 204. 1648 kr
Objekt: GUNNERSKULLA
2016-000671, 2016-10-04, DBM 205, Anders Börjeson
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH
Delegationsbeslut § 205, 4944 kr
Objekt: RÖDBY
2016-000685, 2016-10-11, DBM 206, Maria Osgyani
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt
anmälan om egen kompostering
Delegationsbeslut § 206, 824 kr
Objekt: Hoby
2016-000605, 2016-10-13, DBM 208, Maria Osgyani
klagomål, bostadsdelen, sophantering
Delegationsbeslut
Objekt: SVENSTORP
2016-000619, 2016-10-19, DBM 212, Anders Börjeson
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH
Delegationsbeslut § 212, 6592 kr
Objekt: Stamsmåla
__________________________________________
Redogörelse för delegationsbeslut:
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Anders Börjesson har lämnat redogörelse
av ärendena 2016-671 samt 2016-619, båda gällande enskilt avlopp, till
ordförande Knut Svensson (C). Knut förmedlar redogörelsen till nämnden.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera
delgivningsärendena till protokollet.
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Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden
godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera delgivningsärendena till
protokollet.
________________
Exp:
Akten
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