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§ 49 Dnr 2014-000677 200 

Godkännande/Förändringar i miljö- och 
byggnadsnämndens föredragningslista 2015-03-19 

 

Förslag till beslut 

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan till 

dagens sammanträde.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C). 

 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar godkänna föredragningslistan till 

dagens sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 50 Dnr 2014-000668 001 

Budget 2015 – Rapportering av ekonomiskt resultat 
mot budget 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson redovisar miljö- och byggnadsnämndens 

ekonomiska resultat till och med februari gentemot budget 2015. Utfallet 

visat att verksamheten bedrivs inom fastställd budget.  

 

Förslag till beslut 

Miljö – och byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet.  

 

Deltar i debatten 

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

Yngveson (S) samt Bengt Johansson (SD). 

 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Miljö – och byggnadsnämnden beslutar notera redovisningen till protokollet. 

_______________ 

Exp: 

Förvaltningschefen 

Akten 
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§ 51 Dnr 2015-000062 214 

Leoparden 6 - detaljplan Kockumvillan 

 

Sammanfattning  

Enligt kommunens budget för år 2015 samt plan för åren 2016-2017 (KF § 

355/2014) ska det under 2016 göras en markanvisningstävling för att 

utveckla Kockumvillan till ett trygghetsboende. Förutsättningarna för en 

markanvisning kopplat till gällande detaljplan diskuterades på 

planberedningen 2015-01-27. Det slogs fast att gällande detaljplan har 

ganska begränsande bestämmelser vad gäller prickmark, byggnadssätt och 

våningsantal och att en ny detaljplan bör tas fram innan markanvisningen. 

 

Plan- och byggenheten lyfter nu frågan om planuppdrag till nämnden.  

 

Bedömning 

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheterna att utveckla ett 

trygghetsboende på fastigheten Leoparden 6. Viktiga frågor att utreda är 

vilken exploateringsgrad som är lämplig, var på fastigheten byggnation ska 

tillåtas samt om Kockumvillan har ett bevarandevärde och om man i så fall 

bör säkerställa det i planen eller ej. Man bör som ett första steg i planarbetet 

även bedöma om närliggande bostadsfastigheter och gaturum bör tas med i 

samma plan. 

 

På grund av områdets centrala läge och fastighetens historia föreslås 

planarbetet utföras enligt ett utökat förfarande.  

 

Förslag till beslut 

Att Miljö- och byggnadsnämnden ger Plan- och byggenheten i uppdrag att 

påbörja arbetet med detaljplanen enligt ett utökat förfarande.  

 

Deltar i debatten 

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

Svensson (RP), Magnus Persson (M), Margareta Yngveson (S), 

tjänstgörande ersättare Pär Dover samt ersättare Willy Persson (KD). 
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Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar ge Plan- och byggenheten i uppdrag 

att påbörja arbetet med detaljplanen enligt ett utökat förfarande. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 52 Dnr 2014-000464 234 

Kättorp 2:8 - Om- och tillbyggnad av fritidshus. 

 

Sammanfattning  

Fastighetens adress: XXX 

Sökanden: XXX 

 

PBL 9:30–32 

Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse 

Enskilt VA, Naturskydd – jordbruksmark, Strandskyddsområde – 

Sörbybäcken.  

 

Ärendet avser revidering av ett bygglov som Miljö- och byggnadsnämnden 

beviljade 2011 (dnr 2011/410). Nämnden beviljade lov för tillbyggnad av 

befintligt fritidshus med 30,25 kvm plus övervåning (30,25 kvm). När 

sökanden inkom med begäran om slutbesked i mars 2014 upptäcktes att 

byggnationen avvek väsentligt från beviljat lov. Tillbyggnaden var 

visserligen 8,65 kvm mindre än vad man fick lov till men man hade byggt i 

två hela våningar med en byggnadshöjd på 5,35 meter jämfört med beviljat 

2,7 meter. Dessutom hade man rest taket i huvudbyggnaden (nockhöjd 6,5 

meter jämfört med 5,0 meter före ombyggnaden) och byggt till 

huvudbyggnaden med cirka 11,34 meter. Måtten är ungefärliga då 

skalenligheten på en del av ritningarna kan anses något osäker.  

 

Sökanden har inkommit med en ny bygglovsansökan samt en förklaring 

varför man avvikit från beviljat lov. Kortfattat säger sökanden att problem 

och medföljande extrakostnader vid ombyggnaden av huvudbyggnaden 

medförde att man tog sikte på en halverad tillbyggnad för att hålla ner 

kostnader. Utgångspunkterna för tillbyggnaden var att skapa ett modernt 

fritidshus och att om- och tillbyggnaden skulle begränsas i den befintliga 

delen medan baksidans tillbyggnad skulle ”huka” bakom nocken med 

samma takvinklar som byggnaden från 1940 med påbyggnad 1,5 plan med 

förhöjt väggliv. Det framhölls tydligt för snickeriföretaget att i den gamla 

delen skulle göras så lite som möjligt men att vissa fuktskador måste 

åtgärdas och att ny trappa skulle anordnas i tillbygget. Vid nästa besök var 

halva huset utrivet så att halva takstolen var blottlagd underifrån liksom 

väggarna och singeln innanför grundstenarna. För dåligt för att spara enligt 

hantverkarna. Vidare noterades att tomten har kraftig nivåskillnad och att det 

med den tänkta tillbyggnaden på 30 kvm blev svårt att nå rimlig lutning till 

baksidans entré. Därför startades en diskussion om att dra ner tillbyggnadens 
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yta på marken. Genom ändrad planlösning i befintlig byggnad, minskad 

tillbyggnad på mark och höjt väggliv till hel övervåning erhölls en bättre 

anpassning till befintliga markförhållanden, bästa möjliga planlösning samt 

optimal tillgänglighet visa rullstol och/eller specialfordon. Man anser att man 

borde frågat nämnden innan man gjorde så väsentliga ändringar samt att det 

är en avvikelse att utföra tillbyggnaden med två våningar.  

 

Bedömning 

Enligt PBL kap 9 § 31a pkt 1 och 3 skall bygglov ges för en åtgärd utanför 

ett område med detaljplan, om åtgärden 

– innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 § 

första stycket 3c, eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en 

komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad 

– uppfyller de krav som följer av 2 kap samt 8 kap 1-3, 6-7, 9-13 och 18 §§.  

 

Den färdigställda tillbyggnaden följer ovanstående bestämmelser och 

förutsättningar finns att bevilja bygglov i efterhand. Ändringarna som utförts 

i efterhand anses som så små att försvarsmakten och rågrannar inte behöver 

ytterligare en möjlighet att inkomma med synpunkter. Om- och 

tillbyggnaden har också skett i enlighet med de villkor som beslutade om 

avseende bullerisolering och anordnande av avlopp. 

 

Byggnation har påbörjats utan att startbesked meddelats. Enligt PBL 10 kap 

3 § får en åtgärd inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden har gett 

ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov. Överträdelsen har skett efter 

den 2 maj 2011. Därmed skall PBL i sin lydelse efter den 2 maj 2011 

tillämpas. Enligt 9 kap. 31§ plan- och bygglagen skall bygglov ges för en 

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

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

inte har prövats i områdesbestämmelser. När en åtgärd som kräver bygglov 

har vidtagits utan lov skall miljö- och byggnadsnämnden ta ut en särskild 

avgift, byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

När avgiftens storlek bestäms skall hänsyn tas till överträdelsens allvar och 

betydelsen av den bestämmelser som överträdelsen avser. En 

byggsanktionsavgift skall tas ut även om överträdelsen inte har skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet (11 kap. 51-53§§ plan- och bygglagen). 

Enligt 9 kap 6 § PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 

3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver 

lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 

plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 eller 9 

innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 1,5 prisbasbelopp med ett 

tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens 
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sanktionsarea. Med sanktionsarea avses den area som i fråga om en lov- eller 

anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en 

kombination av dessa minskad med 15 kvm (1 kap. 7§ plan- och 

byggförordning). Ritning med sektion saknas men bedömningen är att 

bruttoarea på ovanvåningen är detsamma som på första våningen med 

undantag av förstugan. Bruttoarea bedöms uppgå därför till 69,44 kvm + 

66,84 kvm – 15 kvm dvs 121,28 kvm. Prisbasbelopp har varierat under tiden 

2011- 2014 mellan 42 800 kr till 44 500 kr. För uträkningen har 

prisbasbeloppet fastställts till 42 800 kr. Byggsanktionsavgiften uppgår 

därmed till 1,5 x 42 800 kronor, d v s 64 200 kronor samt 0,005 

prisbasbelopp x sanktionsarea d.v.s. 214 x 121,28 = 25 953 kronor. Totalt 90 

153 kronor.  

  

Enligt PBL 11 kap 53a får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned 

om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 

Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt 

första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan 

anses vara av mindre allvarlig art. I det aktuella fallet finns anledning att 

sätta ned avgiften. Visserligen har sökanden varit oaktsam i och med man 

inte har meddelat nämnden om de ändringar som skett efter det att bygglov 

meddelats. Bygglov har dock meddelats för ett hus som liknar det som nu 

byggts. Skäl finns därför att sätta ner avgiften till en fjärdedel d.v.s. 22 538 

kronor.  

 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för om- och tillbyggnad av 

fritidshus, totalt 69,44 kvm i byggnadsarea plus övervåning 66,84 kvm 

bruttoarea i enlighet med PBL 9 kap 31 §. 

  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift som 

motsvarar 22 538 kronor enligt PBL 11 kap 51 §. 

 

Upplysning 

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från beslutsdatum.  

 

Slutbesked skall ha meddelats innan anläggningen får tas i bruk (enligt PBL 

10 kap § 4). Innan slutbesked meddelas skall sökanden ta fram en 

kontrollplan som skall kontrolleras av en behörig kontrollansvarig. 
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Byggsanktionsavgiften skall betalas in inom två månader efter delgivning av 

beslutet.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C). 

 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar på bifall enligt förslag samt att 

starbesked lämnas med stöd av PBL 10 kap 23 §. 

 

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- bevilja bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus, totalt 69,44 

kvm i byggnadsarea plus övervåning 66,84 kvm bruttoarea i enlighet 

med PBL 9 kap 31 § 

- ta ut en byggsanktionsavgift som motsvarar 22 538 kronor enligt 

PBL 11 kap 51 § 

- starbesked lämnas med stöd av PBL 10 kap 23 § 

 

 

Upplysning 

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från beslutsdatum.  

 

Slutbesked skall ha meddelats innan anläggningen får tas i bruk (enligt PBL 

10 kap § 4). Innan slutbesked meddelas skall sökanden ta fram en 

kontrollplan som skall kontrolleras av en behörig kontrollansvarig. 

 

Byggsanktionsavgiften skall betalas in inom två månader efter delgivning av 

beslutet. 

________________ 

Exp: 

XXX+ delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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§ 53 Dnr 2014-000507 233 

Ronneby 25:33 - bygglov (permanent) för Förskolor i ett 
plan 

 

Sammanfattning  

Byggnadsnämnden beviljade tillfälligt bygglov för tillbyggnaden av befintlig 

skola 2003-11-25. Åtgärden innebar att ett antal paviljonger installerades och 

dockades till den befintliga skolan. 2008-05-19 förlängdes det tillfälliga 

bygglovet med ytterligare fem år d.v.s. t.o.m. den 19 maj 2013. 

 

Den 1 oktober 2014 inkom ägaren till skolan med en ansökan om permanent 

bygglov för paviljongerna, totalt 484 kvm. Man har även inkommit med en 

bygganmälan för att bygga om ventilationen i huvudbyggnaden.  

 

Bedömning 

För området gäller detaljplan 45, laga kraft 1945-11-30, med A betecknat 

område får byggas enbart för allmänt ändamål. För allmänt ändamål menas 

här kommunalt, landstings, eller statliga byggnader exvis, skolor eller 

sjukhus. Befintlig förskola bedrivs i privat regi och ändamålet strider därmed 

mot detaljplanen. PBL ändrades dock den 1 januari 2015. Enligt PBL 9 kap 

32 a § får bygglov ges för en åtgärd på mark som enligt detaljplanen utgör 

kvartersmark för allmänt ändamål, även om sökanden inte är ett offentligt 

organ. Om det allmänna ändamålet inte är närmare angivet i en plan, får 

dock bygglov enligt första stycket ges endast om åtgärden innebär att 

fastigheten och det byggnadsverk som åtgärden avser används för det 

allmänna ändamål som fastigheten och byggnadsverket senast har använts 

för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den 

avsedda användningen kommit till stånd. Bygglov får dock inte ges om 

åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller begränsning av 

rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. 

 

Gällande detaljplan anger inte det allmänna ändamålet men byggnaderna har 

senast använts som skola så förutsättningar finns att lämna permanent 

bygglov för förskola. Bygglov antas inte medföra betydande miljöpåverkan 

eller begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen.  

 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar permanent bygglov för tillbyggnad av 

skola, totalt 484 kvm i enlighet med PBL 9 kap 32a §. 
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Miljö- och byggnadsnämnden bekräftar bygganmälan för ombyggnaden av 

ventilationen i huvudbyggnaden i enlighet med PBF 6 kap 5 §. 

 

Att avgift tas ut med 15 948 kr enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012. 

Tabell 10 och 14. Faktureras separat. 

 

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

beslutar Miljö- och byggnadsnämnden att av sökande inlämnad kontrollplan 

fastställs. 

 

Enligt PBL 9 kap 40 § beslutar Miljö- och byggnadsnämnden att utse Erik 

Heiman, Kalmar till kontrollansvarig. 

 

Dokument som ingår i beslutet: Ansökan och planritningar instämplade 

2014-10-01, fasadritningar instämplade 2014-10-14, situationsplan 

instämplad 2014-10-28 samt ventilationsritningar instämplade 2015-02-14.  

  

 

Upplysningar:  

Anmälan om avslutad åtgärd skall göras till telefon 0457-61 82 19 eller e-

post mbf@ronneby.se 

 

Slutbesked skall ha meddelats innan anläggningen får tas i bruk (enligt PBL 

10 kap § 4).  

 

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från dagen då beslutet vinner laga kraft (PBL 9 kap § 

43).  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C), ledamoten Margareta 

Yngveson (S) samt tjänstgörande ersättare Pär Dover (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall enligt förslag samt att: 

- meningen i det fjärde stycket ´med startbeskedet beslutar Miljö- och 

byggnadsnämnden att av sökande inlämnad kontrollplan fastställs´ 

tas bort  

- meningen ´innan startbesked meddelas skall den sökande ta fram en 

kontrollplan´ läggs till efter det sista stycket under upplysningar  

 

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- bevilja permanent bygglov för tillbyggnad av skola, totalt 484 kvm i 

enlighet med PBL 9 kap 32a § 

- bekräfta bygganmälan för ombyggnaden av ventilationen i 

huvudbyggnaden i enlighet med PBF 6 kap 5 § 

- avgift tas ut med 15 948 kr enligt taxa antagen av fullmäktige § 

82/2012. Tabell 10 och 14. Faktureras separat 

- startbesked lämnas med stöd av PBL 10 kap 23 § 

- enligt PBL 9 kap 40 § beslutar Miljö- och byggnadsnämnden att utse 

Erik Heiman, Kalmar till kontrollansvarig 

 

Dokument som ingår i beslutet: Ansökan och planritningar instämplade 

2014-10-01, fasadritningar instämplade 2014-10-14, situationsplan 

instämplad 2014-10-28 samt ventilationsritningar instämplade 2015-02-14.  

 

Upplysningar:  

Anmälan om avslutad åtgärd skall göras till telefon 0457-61 82 19 eller e-

post mbf@ronneby.se 

 

Slutbesked skall ha meddelats innan anläggningen får tas i bruk (enligt PBL 

10 kap § 4).  
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Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från dagen då beslutet vinner laga kraft (PBL 9 kap § 

43). 

 

Innan startbesked meddelas skall den sökande ta fram en kontrollplan. 

________________ 

Exp: XXX + delgivning och besvärshänvisning  

Expeditionen (avgiften)  

Akten 
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§ 54 Dnr 2015-000005 221 

Trolleboda 1:11 - Anmälan om misstänkt olovligt 
byggande 

 

Sammanfattning  

Jag skickade en skrivelse 2015-02-12 om att en anmälan inkommit. 

Fastighetsägaren kontaktade mig i ärendet och datum bestämdes för tillsyn. 

Vid besök på plats den 25 februari 2015, konstaterar jag att ett uterum på ca 

10 m² har uppförts på huvudbyggnaden.  

 

Detta uterum byggdes i början på 2000 och foton från 2003 har lämnats till 

förvaltningen. För ovan nämnda åtgärd krävdes bygglov enligt ÄPBL 8 kap. 

11 § (1987:10). Något bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med ett 

uterum finns inte registrerat på fastigheten.  

 

Bedömning 

Enligt 11 kap. 20 § får inte miljö- och byggnadsnämnden besluta om ett 

föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen.  

Preskriptionstiden ska räknas från det datum överträdelsen begicks 

Har frågan om påföljd för en överträdelse avseende bygglov inte tagits upp 

till överläggning hos byggnadsnämnden inom 10 år från det att överträdelsen 

begicks så skall i enlighet med 11 kap 20 § PBL (tidigare ÄPBL 10 kap. 14 

och 27 §§  (1987:10) ) inte byggnadsavgift eller tilläggsavgift för olovligt 

uppförd byggnad tas ut. Vidare får inte byggnadsnämnden i dessa fall ansöka 

om handräckning eller besluta om föreläggande, exempelvis rivning.  

 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avskriver ärendet med stöd av 11 kap. 5 § 

plan- och bygglagen (2010:900) från vidare handläggning eftersom 

preskriptionstiden enligt 11 kap 20 § har förlupit.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C).  

 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall enligt förslag. 
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Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar avskriva ärendet med stöd av 11 kap. 

5 § plan- och bygglagen (2010:900) från vidare handläggning eftersom 

preskriptionstiden enligt 11 kap 20 § har förlupit. 

________________ 

Exp: 

XXX + delgivningskvitto 

Akten 
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§ 55 Dnr 2011-000904 221 

Trolleboda 1:116 - Anmälan om uppförande av 
redskapsbod 

 

Sammanfattning  

En skrivelse skickades ut 2012-03-26 till fastighetsägaren XXX om att 

anmälan om olovligt uppförd redskapsbod (friggebod) inkom till miljö- och 

byggförvaltningen 2011-10-18. 

 

Fastighetsägaren inkom med en förklaring 2012-04-18 om att byggnaden 

placerades på sin nuvarande plats 1997. Han påpekade också att någon 

anmärkning från sin granne inte framkommit förrän nu efter 14 år. 

 

Något bygglov för nybyggnad av redskapsbod (friggebod) finns inte 

registrerat på fastigheten.  

 

Bedömning 

Enligt 11 kap. 20 § får inte miljö- och byggnadsnämnden besluta om ett 

föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen.  

Preskriptionstiden ska räknas från det datum överträdelsen begicks 

Har frågan om påföljd för en överträdelse avseende bygglov inte tagits upp 

till överläggning hos byggnadsnämnden inom 10 år från det att överträdelsen 

begicks så skall i enlighet med 11 kap 20 § PBL (tidigare ÄPBL 10 kap. 14 

och 27 §§  (1987:10) ) inte byggnadsavgift eller tilläggsavgift för olovligt 

uppförd byggnad tas ut. Vidare får inte byggnadsnämnden i dessa fall ansöka 

om handräckning eller besluta om föreläggande, exempelvis rivning.  

 

Underlag 

Anmälan 2011-10-18, skrivelse + foton tagna vid tillsynsbesök 2012-03-26 

samt yttrande från fastighetsägaren til lXXX, 2012-04-18. 

 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avskriver ärendet med stöd av 11 kap. 5 § 

plan- och bygglagen (2010:900) från vidare handläggning eftersom 

preskriptionstiden enligt 11 kap 20 § har förlupit.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C), ledamöterna  

Magnus Persson (M), Margareta Yngveson (S) samt ersättare Willy Persson 

(KD). 

 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar avskriva ärendet med stöd av 11 kap. 

5 § plan- och bygglagen (2010:900) från vidare handläggning eftersom 

preskriptionstiden enligt 11 kap 20 § har förlupit. 

________________ 

Exp: 

XXX+ delgivningskvitto + besvärshänvisning 

XXX+ delgivningskvitto + besvärshänvisning 

Akten 
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§ 56 Dnr 2014-000682 237 

Smedgården 1:12 - Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av komplementbyggnad 

 

Sammanfattning  

XXX 

 

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse 

VA-verksamhet, Område lägre än 3 möh, Riksintresse - friluftsliv, 

Strandskyddsområde 

 

Fastigheten är bebyggd med enbostadshus, uppfört 1938, samt förrådsbodar. 

Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av 

komplementbyggnad 25 kvm. Avstånd till huvudbyggnad 28,5m. 

Sökanden har i skrivelse 2015-02-20 förklarat att anledningen till att 

nybyggnationen inte kan placeras närmare huvudbyggnad är att den då skulle 

störa grannens sikt mot XXX och havet norrut.  

 

Byggnaden uppförs inom gällande tomtplatsavgränsning, enligt tidigare 

dispensbeslut MBN § 94/2013, laga kraft 2014-08-28.  

 

Bedömning 

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

byggnader uppföras eller anläggningen 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 MB 7 kap § 18 b-c i det enskilda fallet, ge 

dispens från nyssnämnda förbud om det finns särskilda skäl.  Som sådant 

särskilt skäl får man beakta endast om det område som dispensen avser 

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

strandskyddets syfte 

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

väl avskilt från området närmast strandlinjen 

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

inte kan tillgodoses utanför området 

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

genomföras utanför området 

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

inte kan tillgodoses utanför området, eller 
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6 behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

 

Nybyggnation sker inom en sedan länge ianspråktagen och avgränsad 

fastighet. Allmänhetens tillträde till strandområdet påverkas inte och 

förslaget bedöms inte heller förändra livsvillkoren för djur- och växtliv.  

Strandskyddsdispens kan därmed lämnas.  

 

Underlag 

Ansökan, skrivelse, översiktskarta och situationsplan. 

 

Förslag till beslut 

Att Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för 

nybyggnad av komplementbyggnad 25 kvm.  

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

 

Att avgift tas ut med 5 328: - enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012, 

tabell 6. Faktura skickas separat.  

 

Upplysning/under Beslut 

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.  

 

Deltar i debatten 

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

Svensson (RP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 

25 kvm. Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken kap 7 § 18c pkt 1.  

- avgift tas ut med 5 328: - enligt taxa antagen av fullmäktige § 

82/2012, tabell 6. Faktura skickas separat.  

 

Upplysning 

Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har 

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

laga kraft.  

 

Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen 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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§ 57 Dnr 2015-000080 237 

Angelskog 1:9 - Strandskyddsdispens för tillbyggnad 
av klubbstuga  

 

Sammanfattning  

Fastigheten adress: XXX 

Sökanden: XXX 

 

Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.  

VA-verksamhet, Ekologiskt känsligt område, Hotade arter (trädlav), 

Potentiellt förorenat område, Skyddsvärda träd, Strandskyddsområde.  

 

Fastigheten används för sommar- och vinterförvaring av båtar. Befintliga 

byggnader utgörs av klubbhus, mastskjul och maskinförråd. Verksamheten 

bedrivs inom inhägnat område med tillträde endast för föreningens 

medlemmar. 

Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för tillbyggnad av 

klubbhuset med 57,6 kvm innehållande hygienutrymme och samlingslokal.  

Tillbyggnaden placeras på plintar. 

 

Ärendet har remitterats till länsstyrelsen som i skrivelse 2015-03-16 upplyser 

om att det på platsen konstaterats förekomst av grå skärelav på en ek som 

inventerats som skyddsvärt träd. I övrigt avstår länsstyrelsen från att yttra sig 

då de har till uppgift att pröva de dispensbeslut som fattats av kommunen.  

 

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,  
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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.  

 

Fastigheten ligger i sin helhet inom strandskyddat område. Ronneby 

Segelsällskap har bedrivit verksamhet på fastigheten under lång tid. Området 

är inhägnat och allmänhetens tillträde är utsläckt. Den föreslagna 

tillbyggnaden av klubbhuset bedöms som en rimlig utvidgning av pågående 

verksamhet. Allmänhetens tillträde till strandområdet påverkas inte.  

Med tanke på förekomsten av skyddsvärt träd och rödlistad art är det viktigt 

att plinthålen för tillbyggnaden grävs så små som möjligt och att placeringen 

om möjligt anpassas så att de inte hamnar på en grov rot. Om någon rot 

berörs är det bättre att denna grävs fram och sågas av roten än att den huggs 

och trasas sönder. Med beaktande av detta bedöms förslaget inte heller 

förändra livsvillkoren för djur- och växtliv.  

 

Förslag till beslut 

Att Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för 

tillbyggnad av klubbhus med 57,5 kvm. Beslutet fattas med stöd av 

miljöbalken kap 7 § 18 c pkt 4. 

 

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

tabell 6. Faktura skickas separat.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C). 

 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall enligt förslag samt att 

tjänsteskrivelsens sammanfattning respektive bedömning kompletteras med 

styckena nedan: 

- Ärendet har remitterats till länsstyrelsen som i skrivelse 2015-03-16 

upplyser om att det på platsen konstaterats förekomst av grå skärelav 

på en ek som inventerats som skyddsvärt träd. I övrigt avstår 

länsstyrelsen från att yttra sig då de har till uppgift att pröva de 

dispensbeslut som fattats av kommunen. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(53) 
2015-03-19  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

- Med tanke på förekomsten av skyddsvärt träd och rödlistad art är det 

viktigt att plinthålen för tillbyggnaden grävs så små som möjligt och 

att placeringen om möjligt anpassas så att de inte hamnar på en grov 

rot. Om någon rot berörs är det bättre att denna grävs fram och sågas 

av roten än att den huggs och trasas sönder. Med beaktande av detta 

bedöms förslaget inte heller förändra livsvillkoren för djur- och 

växtliv. 

 

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- bevilja strandskyddsdispens för tillbyggnad av klubbhus med 57,5 

kvm. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken kap 7 § 18 c pkt 4. 

- avgift tas ut med 5 340 kr enligt taxa antagen av fullmäktige § 

82/2012, tabell 6. Faktura skickas separat. 

- tjänsteskrivelsens sammanfattning respektive bedömning 

kompletteras med styckena nedan: 

 

Ärendet har remitterats till länsstyrelsen som i skrivelse 2015-03-16 

upplyser om att det på platsen konstaterats förekomst av grå skärelav 

på en ek som inventerats som skyddsvärt träd. I övrigt avstår 

länsstyrelsen från att yttra sig då de har till uppgift att pröva de 

dispensbeslut som fattats av kommunen. 

 

Med tanke på förekomsten av skyddsvärt träd och rödlistad art är det 

viktigt att plinthålen för tillbyggnaden grävs så små som möjligt och 

att placeringen om möjligt anpassas så att de inte hamnar på en grov 

rot. Om någon rot berörs är det bättre att denna grävs fram och sågas 

av roten än att den huggs och trasas sönder. Med beaktande av detta 

bedöms förslaget inte heller förändra livsvillkoren för djur- och 

växtliv. 
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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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§ 58 Dnr 2015-000057 209 

Remiss från kommunstyrelsen - Jämställdhets- och 
mångfaldsplan 

 

Sammanfattning  

Diskrimineringslagen kräver att en jämställdhetsplan ska upprättas 

skriftligen vart tredje år för arbetsplatser med 25 eller fler medarbetare. 

Föreslagen plan gäller 2015-2017 och föreslås ersätta tidigare 

jämställdhetsplan och mångfaldsplan. 

 

Ronneby kommuns mål är att jämställdhet och mångfald är en naturlig del i 

samtliga verksamheter genom att olikheter och mångfald ses som en fördel 

och något som skall eftersträvas.  

 

Förslag till beslut 

I planen finns en nulägesbeskrivning och åtgärdsförslag samt förslag på 

övergripande mål gällande jämställdhet och mångfald. 

Miljö- och byggnadsnämnden ser positivt på förslaget och har inte något att 

erinra.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C), ledamöterna Bent Johansson 

(SD), Margareta Yngveson (S) samt ersättare Christer Svantesson (S). 

 

Yrkanden 

Margareta Yngveson (S) yrkar tillägg i texten i yttrandet samt att följande 

frågor bör klargöras: 

- åtgärder för mångfald har fått för lite utrymme och bör utvecklas mer 

omfattande i planen 

- texten på sidan 15 ”Personalenheten ansvarar för att tillsammans med 

projektledaren utveckla kommunen till att bli en mer attraktiv 

arbetsgivare” ändras till ” personalenheten ansvarar för att utveckla 

kommunen till att bli en mer attraktiv arbetsgivare”.  
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Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- åtgärder för mångfald har fått för lite utrymme och bör utvecklas mer 

omfattande i planen 

- texten på sidan 15 ”Personalenheten ansvarar för att tillsammans med 

projektledaren utveckla kommunen till att bli en mer attraktiv 

arbetsgivare” ändras till ” personalenheten ansvarar för att utveckla 

kommunen till att bli en mer attraktiv arbetsgivare”.  

 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschefen 

Kommunledningsförvaltningen 

Akten 
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§ 59 Dnr 2015-000056 220 

Namnberednings- adressättnings- och 
lägenhetsärenden 2015 

 

Sammanfattning  

Namnberedningen har fått i uppdrag att ge namn åt ny väg i Saxemara. 

Vägen är belägen inom detaljplan för Saxemara 1:146 m fl. Fastighetsägarna 

har ett förslag till namn, "Moster Lisas Väg" som grundar sig på att Lisa 

Pearson, som bott större delen av sitt långa liv i direkt anslutning till marken 

där vägen skall anläggas, kallades Moster Lisa. Lisa hade inga egna barn och 

kallades av både släkt och vänner för Moster Lisa. Moster Lisa avled 2013 

närmare 100 år gammal. 

 

Vid möte angående bildande av gemensamhetsanläggning med Lantmäteriet 

nu i februari 2015 kom namnförslaget fram och godtogs av de som redan nu 

bor på blivande "Moster Lisas Väg". 

 

Bedömning 

Namnberedningen har inget att erinra mot det inkomna förslaget utan 

föreslår att vägen får namnet Moster Lisas Väg.  

 

Förslag till beslut 

Att Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att vägen får namnet Moster Lisas 

Väg.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C), ledamot Magnus Persson 

(M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar på bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att vägen får namnet Moster Lisas 

Väg. 

________________ 

Exp: 

Metria, XXX 

Akten 
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§ 60 Dnr 2014-000673 200 

Information mars 2015 

 

Sammanfattning  

Knut Svensson 

E-postadresser 

Delegationsbeslut i protokollet  

 

Ander Karlsson 

Bostadsanpassning – information om hissavtal 

 

Anja Jonsson 

Avvikelser gällande bygglov inom planområde 

 

Leif Abrahamsson 

Vindkraftverket i Lilla Kulleryd – Aktuellt läge gällande utförda 

bullermätningar med mera.  

  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.  

 

Deltar i debatten 

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

Yngveson (S), Magnus Person (M), Christoffer Stenström (M), Bengt 

Johansson (SD), Berth – Anders Svensson (RP), tjänstgörande ersättare Pär 

Dover (S), Tommy Arvidsson (S), ersättarna Christer Svantesson (S) samt 

Willy Persson (KD). 

 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall enligt förslag samt att följande 

punkter också tas med i protokollet: 

- Revision angående bostadsanpassning tillsammans med företaget 

Ernst & Young  

- Utannonserad tjänst rörande arbetet med översiktsplanering  

- Länsstyrelsen skickar ett nytt beslut med rättelse till Miljö-och 

byggnadsnämnden gällande XXX 
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Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar notera informationen till protokollet 

samt att följande punkter också tas med i protokollet: 

- Revision angående bostadsanpassning tillsammans med företaget 

Ernst & Young  

- Utannonserad tjänst rörande arbetet med översiktsplanering  

- Länsstyrelsen skickar ett nytt beslut med rättelse till Miljö-och 

byggnadsnämnden gällande XXX 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 61 Dnr 2014-000674 200 

Meddelanden mars 2015 

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsens beslut 2015-02-26 avseende överklagande av Miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om föreläggande enligt miljöbalken, fastigheten 

XXX i Ronneby kommun. 

Beslut: Länsstyrelsen avskriver XXX och XXX ärende, avslår XXX:s 

överklagan samt delvis bifall till de närboendes överklagan rörande källjudet 

från vindkraftverket på fastigheten XXX 

 

Länsstyrelsens beslut 2015-02-10 avseende överklagande av beslut om 

bygglov i efterhand för markuppfyllnad inom fastigheten XXX Ronneby 

kommun. 

Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

Länsstyrelsens beslut 2015-02-10 avseende överklagan av beslut om 

byggsanktionsavgift för olovlig markuppfyllnad, fastigheten XXX Ronneby 

kommun 

Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

Länsstyrelsens beslut 2015-02-12 avseende rhecocastgjutning tillstånd.  

Beslut: Länsstyrelsens beviljar tillstånd.  

 

Växjö tingsrätts dom 2015-02-16 avseende överklagan av bygglov för 

carport på fastigheten XXX Ronneby kommun 

Beslut: Domstolen avslår överklagandet.  

 

Näringsdepartementets beslut avseende överklagande av Länsstyrelsen i 

Blekinge läns beslut i fråga om bygglov på fastigheten XXX Ronneby 

kommun. 

Beslut: Näringsdepartementet avslår överklagan.  

 

 

Förslag till beslut 

Miljö-och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.  
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Yrkanden 

Ledamöterna Christoffer Stenström (M) samt Margareta Yngveson (S) yrkar 

bifall enligt förslag samt att nämndsekreterare Berat Meholli får i uppdrag att 

till utskicket för kommande sammanträde inkludera handlingar i ärendet 

Dnr:2013/679 837.  

 

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar att: 

- notera informationen till protokollet 

- nämndsekreterare Berat Meholli får i uppdrag att till utskicket för 

kommande sammanträde inkludera handlingar i ärendet 

Dnr:2013/679 837 

 

_______________ 

Exp: 

Akten 
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§ 62 Dnr 2014-000672 239 

Delegationsbeslut byggenheten mars 2015 

 

Sammanfattning  

Delegation av fattade beslut om beviljade bygglov, rivningslov m m 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). 

 

§ 43 

Dnr 2014/660 

XXX 

Kjell Sabel har beviljat rivningslov av enbostadshus och 

komplementbyggnad 

2015-02-06, (32/24 dgr) Avgift 4 692 kr (tab 2 och 15) 

 

§ 44 

Dnr 2015/32 

XXX 

Anja Jonsson har bekräftat anmälan för installation av eldstad och rökkanal i 

fritidshus 2015-02-06 (6/10 dgr). Avgift 1.113 kr (tab 14) 

 

§ 45 

Dnr 2015/16 

XXX 

Anja Jonsson har beslutat om återkallande av bygglovsansökan för 

tillbyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) till 35.1 kvm 2015-02-09 

(9/10 dgr) Avgift 1.648 kr (timtaxa, tab 20). 

 

§ 46 

Dnr 2013/72 

XXX 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av garage 2015-02-09 
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§ 47 

Dnr 2014/537 

XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för nybyggnad av garage/förråd 70 kvm 

2015-02-09 (7/77 dgr) Avgift: 7.711 kr (tab 2 och 10). 

 

§ 48 

Dnr 2015/61 

XXX 

Anja Jonsson har bekräftat anmälan för installation av eldstad i befintlig 

rökkanal i enbostadshus 2015-02-09 (1/1 dg) Avgift 1.113 kr (tab 14) 

 

§ 49 

Dnr 2014/642 

XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus genom 

inbyggnad av befintlig öppenarea 12,6 kvm 2015-02-09 (8/70 dgr) Avgift 

5.225 kr (tab 2 och 11) 

 

§ 50 

XXX 

Birgitta Persson har beviljat bygglov för ändrad användning av 

lokalutrymme till 4 rum för internatboende 2015-02-10 (5/14 dgr) Avgift 9 

949 kronor (tab 2, 5 och 10) 

 

§ 51 

XXX 

Birgitta Persson har bekräftat anmälan om tillbyggnad av fritidshus 15 m2 

"Attefall" 2015-02-10 (6/14 dgr) Avgift 4120 kronor (timtaxa) 

 

§ 52 

Dnr 2014/655 

XXX 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för om och tillbyggnad av skola om 1 140 

m2 2015-02-10 (5/57 dgr) Avgift 52 200 kr (tab 2 och 11) 
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§ 53 

Dnr 2014/684 

XXX 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för om och tillbyggnad av skola med kök 

om 797 m2 2015-02-10, (35/18 dgr) Avgift 40 212 kr (tab 2 och 11) 

 

§ 54 

Dnr 2014/584 

XXX 

Anja Jonsson har utfärdat slutbesked för installation av eldstad 1 befintlig 

rökkanal i enbostadshus 2015-02-10. 

 

§ 55 

Dnr 2014/368 

XXX 

Birgitta Persson har beviljat bygglov för nybyggnad av miljöhus 14,3 m2 

2015-02-11 (5/62 dgr) Avgift 3 804 kronor (tab 2 och 10) 

 

§ 56 

Dnr 2014/654 

XXX 

Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus med ny 

entré 5 m2, inbyggnad av befintlig altan 6 m2 samt fasadändring (nytt 

fönsterparti+ altandörr). 2015-02-11 (5/63 dgr). Avgift: 5 047 kronor (tab 2 

och 11) 

 

§ 57 

Dnr 2015/14 

XXX 

Anja Jonsson har utfärdat slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 

i enbostadshus 2015-02-11. 

 

§ 58 

XXX 

Anja Jonsson har utfärdat slutbesked för montering av fasadskylt på 

flerbostadshus 2015-02-11. 
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§ 59 

Dnr 2014/598 

XXX 

Anja Jonsson har bekräftat anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad 

(attefall) 25 kvm 2015-02-11. Avgift 2.472 kr (timtaxa). 

 

§ 60 

Dnr 2014/678 

XXX 

Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 

42,8 m2 2015-02-13 (26/57 dgr). Avgift 7 711 kronor (tab. 2 + 11). 

 

§ 61 

Dnr 2015/13 

XXX 

Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 

38,5 m2 +övreplan 10,5 m2, rivning av befintligt garage 15 m2 samt 

nybyggnad av garage 59,1m22015-02-13 (5/30 dgr). Avgift 14 016 kronor 

(tab. 2 + 11). 

 

§ 62 

Dnr 2014/662 

XXX 

Birgitta Persson har bekräftat anmälan och lämnat startbesked för 

tillbyggnad av enbostadshus med uterum om 14,9 m2 2015-02-13 (28/30 

dgr). Avgift 2 472 kronor (timtaxa). 

 

§ 63 

Dnr 2014/530 

XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av 

enbostadshus med inglasat uterum 37,8 kvm 2015-02-13 (5/72 dgr) Avgift 

7.711 kr 

 

§ 64 

Dnr 2014/307 

XXX 

Kjell Sabel har beslutat om interimistiskt slutbesked 2015-02-12, till och 

ombyggnad av restaurang 
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§ 65 

Dnr 2014/47 

XXX 

Kjell Sabel har lämnat startbesked 2015-02-12 för tillbyggnad av 

Mdustrifastighet.  

 

§ 66 

Dnr 2014/587 

XXX 

Anja Jonsson har utfärdat slutbesked för installation av eldstad i befintlig 

rökkanal i enbostadshus 2015-02-16. 

 

§ 67 

Dnr 2015/44 

XXX 

Anja Jonsson har bekräftat anmälan för installation av eldstad och rökkanal i 

enbostadshus 2015-02-16 (9/5 dgr). Avgift 1.113 kr (tab 14) 

 

§ 68 

Dnr 2014/689 

XXX 

Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus med en 

takkupa samt ändring av takkonstruktion på fritidshus 2015-02-16 (15/28 

dgr) Avgift 2 827 kronor (tab 2 och 11). 

 

§ 69 

Dnr 2014/485 

XXX 

Kjell Sabel har lämnat startbesked 2015-02-12 för nybyggnad av fritidshus. 

 

§ 70 

Dnr 2015/29 

XXX 

Birgitta Persson har beviljat bygglov för byte av fönster till altandörr på 

söderfasad samt invändig ändring från matvrå till sovrum 2015-02-17 (4/25 

dgr) Avgift 2 116 kronor (tab 2 och 13) 

 

§ 71 

Dnr 2014/131 

XXX 

Anja Jonsson har utfärdat slutbesked för rivning av förråd och tillbyggnad av 

garage med carport 2015-02-17. 
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§ 72 

Dnr 2015/28 

XXX 

Birgitta Persson har bekräftat anmälan om rivning av förråd 2015-02-18 

(5/27 dgr). Avgift 1 112 kronor (tab 14) 

 

§ 73 

Dm 2014/605 

XXX 

Kjell Sabel har lämnat startbesked 2015-02-18 för tillbyggnad av 

enbostadshus. 

 

§ 74 

Dm 2014/540 

XXX 

Birgitta Persson har beslutat om återkallande av anmälan för tillbyggnad av 

fritidshus med uterum 2015-02-18 (7/22 dgr). Avgift 1.648 kronor (timtaxa, 

tab 20). 

 

§ 75 

Dm2010/275 

XXX 

Birgitta Persson har avskrivit anmälan om nedskräpade tomter 2015-02-19. 

Tillsyn har skett på plats 2015-02-12. Tomterna var iordningsställda och 

bristerna har åtgärdats. Tillsynsärendet avskrivs utan påföljd. 

 

§ 76 

Dnr 2015/21 

XXX 

Anja Jonsson har utfärdat slutbesked installation av eldstad och rökkanal i 

enbostadshus 2015-02-19. 

 

§ 77 

Dnr 2014/508 

XXX 

Anja Jonsson har utfärdat slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 

i enbostadshus 2015-02-19. 

 

§ 78 

Dnr 2010/130 

XXX 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 2015-02- 

19. 
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§ 79 

Dnr 2010/36 

XXX 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 2015-02- 

19. 

 

§ 80 

Dnr 2014/150 

XXX 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av maskinhall 2015-02-

19. 

 

§ 81 

Dnr 2014/498 

XXX 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för uppställning av container 2015-02-19. 

 

§ 82 

Dnr 2014/261 

XXX 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av uterum 2015-02-19. 

 

§ 83 

Dnr 2015/43 

XXX 

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

samt lämnat startbesked 2015-02-20 (8/10 dgr) Avgift 4 120 kronor (tuntaxa 

tab 20). 

 

§ 84 

Dnr 2015/25 

XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för flyttning och inhägnad av argontank 

2015-02-20 (6/30 dgr). Avgift 1.648 kr (timtaxa, tab 20). 

 

§ 85 

Dnr 2015/19 

XXX 

Kjell Sabel har beviljat marklov för uppförande av jordterrass ca 14 m lång 

2015-02-20 ( 8/18 dgr) avgift 1.900 kr (tab 2 och 17) 
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§ 86 

Dnr 2014/288 

XXX 

Birgitta Persson har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus med 

en takkupa (uterum) 2015-02-20. 

 

§ 87 

Dnr 2014/689- XXX 

Kjell Sabel har utfärdat startbesked för tillbyggnad av fritidshus 2015-02-23. 

 

§ 88 

Dnr 2014/663 -XXX 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus med inglasat 

uterum samt nybyggnad av gäststuga 2015-02-25, Avgift 8 599 kr (tab 2,10 

och 11) 

 

§ 89 

Dnr 2015/24 

XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation 

2015-02-25 (7/36 dgr) Avgift: 5.058 kr (tab 2 och 12) 

 

§ 90 

Dnr 2014/220-XXX 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av nätstation om 3,40 m2 

2015-02-25, (4/0 dgr) Avgift 5047 kr (tab 2 och 12) 

 

§ 91 

Dnr 2014/616 

XXX 

Anja Jonsson har utfärdat slutbesked för montering av fasadskylt på 

industribyggnad 2015-02-25. 

 

§ 92 

Dnr 2014/430 

XXX 

Anja Jonsson har utfärdat slutbesked för tillbyggnad av gäststuga med 7,O 

kvm 2015-02-25. 

 

§ 93 

Dnr 2014/220 

XXX 

Kjell Sabel har utfärdat startbesked för nybyggnad av nätstation 2015-02-25. 
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§ 94 

Dnr 2014/607 

XXX 

Anja Jonsson har beviljat lov för rivning av garage och nybyggnad av 

förråd/gäststuga 36 kvm 2015-02-26. (9/66 dgr). MAKULERAD. Begärt 

ändrad placering i förh t tomtgräns. 

 

§ 95 

Dnr 2015/10 

XXX 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för byte av fönster i flerfamiljshus 2015-02-

26, (6/38 dgr) Avgift 3056 kr (tab 2 och 13) 

 

§ 96 

Dnr 2014/679 

XXX 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus om 35,75 m2 

2015-02-26, (22/36 dgr). Avgift 5058 kr (tab 2 och 11) 

 

§ 97 

Dnr 2014/659 

XXX 

Kjell Sabel har beviljat rivningslov för rivning av fd bensinmack och 

verkstad. 2015-02-27, (32/45) Avgift 4 692 kr ( tab 2 och 15) 

 

§ 98 

Dnr 2014/593 

XXX 

Anja Jonsson har bekräftat anmälan för tillbyggnad av fritidshus med 7,8 

kvm och nybyggnad av komplementbyggnad 24 kvm (attefall) 2015-02-27. 

Avgift 2.472 kr (tab 20, timtaxa). 

 

§ 99 

Dnr 2015/68 

XXX 

Anja Jonsson har bekräftat anmälan för installation av eldstad i befintlig 

rökkanal i enbostadshus 2015-02-27. Avgift 1.113:- (tab 14) 

 

§ 100 

Dm 2015/71 

XXX 

Anja Jonsson har bekräftat anmälan för installation av eldstad i befintlig 

rökkanal i enbostadshus 2015-02-27. Avgift 1.113:- (tab 14). 
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§ 101 

Dm 2015/78 

XXX 

Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av gårdshus med 13,4 

m2 2015-03-03 (7/14 dgr). Avgift 2 655 kronor (tab 2 och 11) 

 

§ 102 

Dm 2015127 

XXX 

Birgitta Persson har bekräftat anmälan om nybyggnad av garage/förråd 

"Attefall" 2015-03-03 (6/32 dgr). Avgift 2 472 kronor (timtaxa tab 20) 

 

§ 103 

Dm 2015/72 

XXX 

Birgitta Persson har beviljat bygglov för inredning av oisolerad övervåning 

2015-03-03 (30/42 dgr) Avgift 12 267 kronor (tab 2 + 11) 

 

§ 104 

Dnr 2015/42 

XXX 

Birgitta Persson har bekräftat anmälan om tillbyggnad av fritidshus med 15 

m2 (uterum) 2015-03-04 (8/22 dgr) Avgift 2 472 kronor (timtaxa tab 20). 

 

§ 105 

Dm 2013/737 - XXX 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för överbyggnad av pumpstation 2015-

03-04. 

 

§ 106 

Dnr 2014/74-XXX 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av miljöhus 2015-03-04. 

 

§ 107 

Dnr 2014/573 - XXX 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för nybyggnad av lagertält 2015-03-04. 

 

§ 108 

Dnr 2015/48 

XXX 

Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 20 m2 

2015-03-04 (7/22 dgr). Avgift 5 948 kronor (tab2 + 11). 
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§ 109 

Dnr 2014/549 

XXX 

Birgitta Persson har avskrivit anmälan om växtlighet ut över gatumark 2015- 

03-05. Tillsyn har skett på plats 2015-03-03. Häcken är klippt och 

växtligheten ut över gatumark har undanröjts. Tillsynsärendet avskrivs utan 

påföljd. 

 

§ 110 

Dnr 2014/500 

XXX 

Kjell Sabel har utfärdat startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 2015-

03-02. 

 

§ 111 

Dnr 2014/529 

XXX 

Kjell Sabel har utfärdat startbesked för tillbyggnad av fritidshus 2015-03-02. 

 

§ 112 

Dnr 2015/13 

XXX 

Kjell Sabel har utfärdat startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 2015-

03-02. 

 

§ 113 

Dnr 2015/13 

XXX 

Kjell Sabel har utfärdat startbesked för nybyggnad av garage 2015-03-02. 

 

§ 114 

Dnr 2014/354 

XXX 

Kjell Sabel har utfärdat startbesked för tillbyggnad av fritidshus 2015-03-04. 

 

§ 115 

Dnr 2014/602 

XXX 

Kjell Sabel har utfärdat startbesked för nybyggnad av gästhus och bastu 

2015-03-04. 
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§ 116 

Dnr 2014/610 

XXX 

Kjell Sabel har utfärdat startbesked för tillbyggnad med skärmtak på 

flerbostadshus 2015-03-04. 

 

§ 117 

Dnr 2014/269 

XXX 

Kjell Sabel har utfärdat startbesked för tillbyggnad av flerfamiljshus 2015-

03-02. 

 

§ 118 

Dnr 2015/45 

XXX 

Birgitta Persson har avskrivit anmälan angående klagomål, tomt med många 

byggnader. Skrivelse har utgått till fastighetsägaren som bemött skrivelsen 

med att han inte har påbörjat eller genomfört någon åtgärd på Vieryd 1:7. 

Troligtvis har anmälaren menat en annan fastighet som gränsar till Vieryd 

1:7. Anmälan för nybyggnad av gäststuga på 24 m2 "Attefall" med 

hygienutrymme och pentry har bekräftats enligt § 25. Tillsynsärendet 

avskrivs utan påföljd. 

 

§ 119 

Dnr 2015/58 -XXX 

Birgitta Persson har beviljat bygglov för nybyggnad av garage 40,3 m22015- 

03-06 (13/15 dgr) Avgift 2 922 kronor (tab 2 och 10). 

 

§ 120 

Dnr 2014/311 

XXX 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för ombyggnad av bageri i butikslokal 

2015-02-27. 

 

§ 121 

Dnr 2014/331 

XXX 

Kjell Sabel har utfärdat slutbesked för ombyggnad av butikslokal 2015-02-

27. 
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§ 122 

Dnr 2015/95 

Anja Jonsson har bekräftat anmälan för installation av eldstad i befintlig 

rökkanal i enbostadshus 2015-03-06 (2/7 dgr)Avgift 1.113 kr (tab 14) 

 

§ 123 

Dnr 2014/664 

XXX 

Birgitta Persson har beviljat rivningslov för rivning av befintlig 

komplementbyggnad samt nybyggnad av komplementbyggnad 24,7 m2 

2015- 03-06 (28/18 dgr) Avgift 2 916 kronor (tab 2 och 10) 

 

§ 124 

Dnr 2015/15 

XXX 

Kjell Sabel har beviljat lov för uppförande av stödmur inom tomtplats för 

Enbostadshus 2015-03-06, ( 3/50 dgr) Avgift 2299 kr (tab 2 och 13). 

 

§ 125 

Dnr 2014/657 

XXX 

Kjell Sabel har beviljat rivningslov för lagerbyggnad 2015-03-10, (32/56 

dgr) Avgift 2477 kr (tab 2 och 15)  

 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda 

delegationsbesluten.  

 

Deltar i debatten 

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

Svensson (RP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall enligt förslag samt att 

fastighetens gatuadress i § 53 ändras från Blasius Königsgatan 2 till Blasius 

Königsgatan 27. 

 

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

- godkänna redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten 

- fastighetens gatuadress i § 53 ändras från Blasius Königsgatan 2 till 

Blasius Königsgatan 27 

________________ 

Exp: 

Kjell Sabel 

Akten 
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§ 63 Dnr 2014-000675 274 

Delegationsbeslut bostadsanpassning mars 2015 

 

Sammanfattning  

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

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

 

XXX 

Dnr 2014–82081 

Jennie O. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende förstärkt 

belysning i köket enl. § 6 (kostnad 6 070 kronor) 2015-02-07. 

 

XXX 

Dnr 2014–82103 

Jennie O. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

hiss, Step-On, vid entrétrappa enl. § 6 (kostnad 85 000 kronor) 2015-02-07. 

 

XXX 

Dnr 2014–82105 

Jennie O. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

spisvakt enl. § 6 (kostnad 8 843 kronor) 2015-02-07. 

 

XXX 

Dnr 2015–82201 

Jennie O. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

spisvakt enl. § 6 (kostnad 9 575 kronor) 2015-02-07. 

 

XXX 

Dnr 2015–82209 

Jennie O. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende handsändare 

till befintlig dörrautomatik enl. § 6 (kostnad 1 515 kronor) 2015-02-07. 

 

XXX 

Dm 2015–82220 

Jennie O. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

engreppsblandare med långt grepp i kök enl. § 6 (kostnad 2 376 kronor) 

2015-02-07.  
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Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda 

delegationsbesluten.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C). 

 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av de 

protokollförda delegationsbesluten. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 64 Dnr 2014-000676 200 

Delegationsbeslut miljö- och hälsoskyddsenheten 2015 
2015-02-06 - 2015-03-09 

 

Sammanfattning  

DIARIENR DATUM BESLUTHANDL. 

ÄRENDERUBRIK 

HÄNDELSERUBRIK 

KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN 

 

2015-000090  2015-02-27 DBM § 23 Eva-Marie Lundberg              

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 

Delegationsbeslut § 23 

Objekt: XXX 

Fasth: XXX 

 

 

2015-000089  2015-03-02 DBM § 24 Iulia Ohlin                

Anmälan enligt 12§ tobakslagen 

Delegationsbeslut § 24, 824 kr 

Objekt: XXX 

 

2015-000103  2015-03-05 DBM § 27 Eva-Marie Lundberg              

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 

Delegationsbeslut § 27 

Objekt: XXX 

 

2015-000065  2015-02-06 DBM 16 Eva Tullgren Carlsson           

Cistern tagen ur bruk 

Delegationsbeslut § 16 

Objekt: XXX 

 

2015-000063  2015-02-09 DBM 17 Anders Börjeson                 

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 

Delegationsbeslut § 17, 4944 kr 

Objekt: XXX 
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2015-000064  2015-02-11 DBM 18 Anders Börjeson                 

Anmälan om ändring av enskilt avlopp enligt 14§ FMVH 

Delegationsbeslut § 18, 1648 kr 

Objekt: XXX 

 

2015-000072  2015-02-12 DBM 19 Eva Tullgren Carlsson           

Cistern tagen ur bruk 

Delegationsbeslut § 19 

Objekt: XXX 

 

2015-000071  2015-02-17 DBM 20 Maria Osgyani                   

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan 

om egen kompostering 

Delegationsbeslut § 20, 824 kr 

Objekt: XXX 

  

2015-000081  2015-02-17 DBM 21 Maria Osgyani                   

Nedsättning avgift 

Delegationsbeslut § 21 

Objekt: XXX 

  

2015-000076  2015-02-25 DBM 22 Maria Osgyani                   

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan 

om egen kompostering 

Delegationsbeslut § 22, 824 kr 

Objekt: XXX 

  

2015-000077  2015-03-03 DBM 25 Anders Börjeson                 

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 

Delegationsbeslut § 25, 4944 kr 

Objekt: XXX 

 

2015-000082  2015-03-04 DBM 26 Anders Börjeson                 

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 

Delegationsbeslut § 26, 2472 kr 

Objekt: XXX 

 

2015-000083  2015-03-09 DBM 28 Leif Abrahamsson             

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Delegationsbeslut § 28. 1648 kr 

Objekt: XXX 
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Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda 

delegationsbesluten.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C). 

 

Yrkanden 

Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av de 

protokollförda delegationsbesluten. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 


