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§ 37 Dnr 2013-000861 049 

Budget 2014 – Rapportering av ekonomiskt resultat 
mot budget, t o m februari 2014 

 

Sammanfattning  

Ordförande Lena Karstensson redogör för rapporteringen av miljö- och 

byggnadsnämndens ekonomiska resultat t o m februari gentemot budget 

2014. Utfallet visar att verksamheten bedrivs inom fastställd budget.   

  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet.   

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschefen 

Akten 
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§ 38 Dnr 2014-000035 231 

Kuggeboda 3:54 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

 

Sammanfattning  

Sökande: XXX och XXX  

 

Den tänkta platsen för bebyggelse består idag av slyig ungskog. Området 

ligger i direkt anslutning till Styrsviksvägen.  

PBL 9:31. 

Fastigheten ligger inom riksintresse geografiska bestämmelser MB 4:4, 

delvis inom riksintresse för vindkraftverk, inom kustnära enskilt avlopp och 

inom bevarandeplan odlingslandskapet. Utmed Styrsviksvägen finns en 

gemensamhetsansläggning och ledningsrätt.  

Miljö- och hälsoskyddsenheten tillstyrker förhandsbeskedet under 

förutsättning att bostadshuset och ev. komplementbyggnader ansluts till 

kommunalt avloppsnät eller till en egen avloppsanläggning som kan prövas 

likvärdig. Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp finns i 

området och sökandena avser att ansluta den nya fastigheten till det.  

Platsen ligger relativt kustnära men på mer än tre meters höjd över havet och 

bedöms därför ha skydd mot framtida tänkbara havsnivåer. Det finns även 

tillfartsvägar som har tillfredsställande höjd över havet.  

Område för riksintresse för vindkraft finns strax söder om föreslagen plats. 

Detta bedöms dock inte vara skäl för avstyrkan eftersom en ev. 

vindkraftsetablering måste ta hänsyn till befintlig bebyggelse intill.  

Platsen/marken bedöms inte ha högt skyddsvärde och inte heller hysa någon 

biotop som föranleder något krav på samråd hos länsstyrelsen e d. Ansökan 

kan därför tillstyrkas om anslutning till kommunalt VA görs, alternativt att 

en enskild avloppsanläggning anläggs som kan godkännas av miljö- och 

byggnadsnämnden.   

Miljöteknik (Ronneby Miljö & Teknik AB) meddelar att det åvilar 

byggherren att beakta servitut/ledningsrätt. Schakt eller fyllning samt upplag 

får inte utföras inom ledningsområde. Byggnad eller konstruktionsslänt för 

byggnad eller annan anläggning får inte göra intrång på ledningsområdet. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(46) 
2014-03-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Träd och buskar får inte heller planteras i ledningsområdet. Platsen ligger 

inte inom Miljöteknisk verksamhetsområde.  

Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande jml plan- och bygglagen 

(PBL) 9 kap 25 §. Ingen erinran har inkommit.  

Platsen har tidigare varit föremål för prövning av lämplighet för 

bostadsbebyggelse i och med en ansökan om förhandsbesked för sex tomter.  

Byggnadsnämnden beslutade §388/2004 att området är lämpligt för 

bostadsbebyggelse men att en detaljplan bör upprättas innan exploatering av 

området genomförs.  

  

Bedömning 

Förslaget bedöms som lämpligt. Riksintresset gällande vindkraftverk bedöms 

inte påverkas då den nya bostadsfastigheten blir ett komplement till befintlig 

bostadsbebyggelse i området. Odlingslandskapet anses inte påverkas negativt 

i området då platsen som tas i anspråk för bebyggelsen idag inte utgör 

jordbruksmark.  

 

Frågan om avloppslösningen bör redas ut innan bygglov beviljas.  

 

De tidigare beslutet om detaljplanering av området bör inte kvarstå då den 

aktuella ansökan endast gäller en ny bostadstomt i området. Om det i 

framtiden blir aktuellt med fler bostadstomter på samma plats bör kravet på 

detaljplan åter bli aktuellt.  

  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus.  

Avgift tas ut med 4 450 kr enligt taxa antagen av kommunfullmäktige  

§ 82/2012.  

 

Deltar i debatten 

I debatten delar ledamot Jan Olofsson (C). 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus.  
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Avgift tas ut med 4 450 kr enligt taxa antagen av kommunfullmäktige  

§ 82/2012.  

 

Upplysning 

Förhandsbesked gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vinner laga 

kraft och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara 

bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet.  

Tillstånd krävs från miljö- och byggnadsnämnden för att anlägga enskild 

avloppsanläggning.  

Samråd ska ske med länsstyrelsen om åtgärder/verksamhet enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken ska genomföras på platsen. 

________________ 

 

 

Exp: 

XXX och XXX (delgivningskvitto och besvärshänvisning) 

För kännedom: 

XXX och XXX 

XXX 

XXX 

XXX och XXX 

XXX och XXX 

XXX 

XXX och XXX 

XXX 

XXX och XXX 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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§ 39 Dnr 2011-000316 233 

Långsjöryd 2:11 - Nybyggnad av tre fritidshus samt 
service- och förrådsbyggnad 

 

Sammanfattning  

Sökande: XXX 

ÄPBL 8:12. 

Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. 

Naturresurs – jordbruksmark, Riksintresse – vindkraft, Strandskyddsområde 

Långasjön, LIS-område. 

 

Ansökan avser 

-   nybyggnad av tre stycken fritidshus för uthyrning om 66,8 kvm inklusive  

    kök och hygienutrymme. Byggnadshöjd 2,8 m, nockhöjd 3,5 m.  

-   nybyggnad av förråds- och servicebyggnad 15 kvm för fördelning av el  

    och vatten. Byggnadshöjd 2,8 m, nockhöjd 3,5 m. 

 

Byggnaderna uppförs med träfasad och sadeltak och utgör stugbyanläggning 

som också omfattar tillfartsväg, parkeringsplatser, gångstigar, grillplats och 

brygga vid Långasjön. Strandskyddsdispens för två stugor och brygga har 

beviljats 2011-10-04 och vunnit laga kraft 2013-06-24. 

 

Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande enligt ÄPBL 8 kap 22 §.  

Fastighetsägaren till Kåraryd 1:11 motsätter sig förslaget och menar bland 

annat att stugbyn försämrar möjligheten att bruka området som betesmark 

och försvårar möjligheten att nå strövområden bakom stugbyn. Vidare att 

stugbyn försämrar miljön bland annat på grund av ny infiltrationsbädd som 

under sommaren blir kraftigt belastad. Det poängteras också att sökanden 

äger stora markområden runt Långasjön och därmed kan välja många andra 

och mindre kontroversiella platser för den tänkta stugbyn.  

Fastighetsägaren till Kåraryd 1:3 har inget emot att nya enstaka fritidshus 

uppförs men motsätter sig att en stugby uppförs så nära bebyggelsen i 

Kåraryd. Farhågor uttrycks bland annat om att förslaget kommer att påverka 

attraktionskraften att bosätta sig i befintliga bostäder i Kåraryd och därmed 

fastighetspriserna negativt. Vidare att den befintliga badplatsen i byn 

kommer att bli störd av insyn och användande från fritidsanläggningen. 

Sökanden anger i svarsyttrande att de står fast vid inlämnad 
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bygglovsansökan.  

 

Ärendet har remitterats till miljö- och hälsoskyddsenheten som i yttrande 

2014-01-22 tillstyrker bygglov under förutsättning att byggnader med 

indraget vatten ansluts till godtagbar avloppsanordning.  

   

Bedömning 

Området utgör del av inhägnad betesmark och består av lövskog och 

blockmark som sluttar mot strandlinjen. Stugbyns placering och utformning 

har anpassats till områdets karaktär. Allmänhetens fortsatta tillträde till 

strandområdet har säkrats genom villkor i beslut om strandskyddsdispens. 

Avstånd till sakägares fastigheter överstiger 200 m. Den påverkan som 

stugbyn kan medföra för omgivningen anses därmed inte vara så påtaglig att 

den utgör någon väsentlig olägenhet. Förslaget bedöms som lämpligt och 

bygglov kan därmed lämnas. 

  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av tre stycken 

fritidshus om vardera 66,8 kvm samt för servicebyggnad 15 kvm med villkor 

att godtagbar VA-lösning kan erhållas i enlighet med yttrande från miljö- 

och hälsoskyddsenheten. Beslutet fattas med stöd av ÄPBL 8 kap 12 §.  

 

Avgift tas ut med 15.750 kr enligt taxa antagen av kommunfullmäktige  

§ 2/2010 (faktureras separat).  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Jan Olofsson (C) och Berth-Anders Svensson 

(RP). 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av tre stycken 

fritidshus om vardera 66,8 kvm samt för servicebyggnad 15 kvm med villkor 

att godtagbar vatten- och avloppslösning kan erhållas i enlighet med yttrande 

från miljö- och hälsoskyddsenheten. Beslutet fattas med stöd av 8 kap. 12 § 

ÄPBL (äldre plan- och bygglagen).  

 

Avgift tas ut med 15 750 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige  

§ 2/2010. Faktura skickas separat. 
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Upplysning 

Bifogade PM skall följas.  

 

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

avslutats inom fem år från datum då beslutet vunnit laga kraft. 

 

Sökanden upplyses om att kontakta sin elleverantör för kabelvisning innan 

byggstart. 

________________ 

 

 

Exp: 

XXX 

 + delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Fastighetsägare till Kåraryd 1:3 + delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Fastighetsägare till Kåraryd 1:11 + delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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§ 40 Dnr 2013-000736 233 

Saxemara 1:16 - Strandskyddsdispens för nybyggnad 
av servicebyggnad 

 

Sammanfattning  

Skärgårdsvägen, Saxemara 

Sökande: Ronneby Miljö & Teknik AB 

 

PBL 9:30-32. 

För fastigheten gäller detaljplan / N1 /, plan 371 laga kraft 2005-12-08. 

Allmänt friluftsbad, mindre servicebyggnad får uppföras. 

VA-verksamhet, U-område, Strandskyddsområde.  

 

Fastigheten är bebyggd med huvudbyggnad och uthus och består dels av 

campingområde och dels av allmän badplats, vilka skiljs åt av lokalgata. 

Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av 

servicebyggnad 20,3 kvm plus parkeringsyta inom badplatsområdet. 

Byggnaden uppförs över befintligt pumphus och utslagsplats för spillvatten 

och kommer även att innehålla även wc/rwc. Avstånd till strandlinjen ca 55 

m.   

Bedömning 

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

byggnader uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar 

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

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

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

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

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

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

strandskyddets syfte, 

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. 

 

Byggnaden skall ersätta fristående anläggningar på samma plats. Åtgärden 

bedöms vara en sådan utvidgning av pågående verksamhet för vilken dispens 

från strandskyddsbestämmelserna kan lämnas enligt miljöbalken kap 7 § 18c 

pkt 4. Ingen tomtplatsavgränsning, dispensområdet avser endast den yta som 

anläggningen upptar på mark. 

   

Förslag till beslut 

 Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande 

av servicebyggnad 20,3 kvm plus parkeringsyta.  

Endast det markområde som anläggningen upptar får tas i anspråk.  

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

 

Avgift skall erläggas med 5.328 kr i enlighet med taxa antagen av 

kommunfullmäktige § 82/2012. 

Faktura skickas separat.  

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Magnus Pettersson (S), Margareta Yngveson 

(S) och Berth-Anders Svensson (RP). 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande 

av servicebyggnad på 20,3 kvm plus parkeringsyta.  

Endast det markområde som anläggningen upptar får tas i anspråk.  

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

 

Avgift skall erläggas med 5 328 kronor i enlighet med taxa antagen av 

kommunfullmäktige § 82/2012. 

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

den dag kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.   

________________ 

 

 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB, 372 80 Ronneby (delgivningskvitto och 

besvärshänvisning) 

Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona + samtliga handlingar 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(46) 
2014-03-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr 2013-000819 231 

Yxnarum 6:10 - Tillbyggnad av enbostadshus 

 

Sammanfattning  

Sökande: XXX 

 

PBL 9:30-32. 

Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.  

Enskilt VA, Riksintresse – friluftsliv.  

 

Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med 40,6 kvm samt ombyggnad 

av del av befintlig övervåning samt tillbyggnad av övervåning med 55,3 kvm 

inklusive balkong. Ny byggnadsarea 101,5 kvm. Avstånd till tomtgräns 4,0 

m.  

 

Berörd sakägare har givits möjlighet till yttrande enligt PBL 9 kap 25 §. 

Ingen erinran har inlämnats.  

   

Bedömning 

Förslaget bedöms som rimligt. Bygglov kan lämnas. 

   

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus med 40,6 kvm samt ombyggnad och tillbyggnad av övervåning 

med 55,3 kvm. 

 

Beslutet fattas med stöd av PBL (plan- och bygglagen) 9 kap. 30-32§§ samt 

tillhörande upplysningar nedan.  

 

Avgift tas ut med 12.015 kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige  

§ 82/2012. 

Faktura skickas separat.  
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus med 40,6 kvm samt ombyggnad och tillbyggnad av övervåning 

med 55,3 kvm. 

 

Beslutet fattas med stöd av PBL (plan- och bygglagen) 9 kap. 30-32§§ samt 

tillhörande upplysningar nedan.  

 

Avgift tas ut med 12 015 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige  

§ 82/2012. 

Faktura skickas separat. 

 

Dokument som ingår i beslutet: Situationsplan, plan- och fasadritningar. 

  

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat 

ett startbesked (enligt PBL 10 kap 23 §).  

Kontrollplan skall redovisas och fastställas och tekniskt samråd skall hållas 

innan startbesked kan utfärdas.  

Kontakta byggnadsinspektören 0457-61 82 21.  

 

 

Upplysning 
Sökanden upplyses om att kontakta sin elleverantör för kabelvisning innan 

byggstart.  

 

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 10 kap 4 §). 

 

Slutbesked skall ha meddelats innan byggnaden får tas i bruk.   

________________ 

Exp: 

XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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§ 42 Dnr 2014-000115 239 

Väby 9:22 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus och gäststuga 

 

Sammanfattning  

Adress: XXX 

Sökande: XXX 

 

PBL 9:31. 

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. 

Kustnära enskilda avlopp, Strandskyddsområde. 

 

Befintlig bebyggelse består av fritidshus. Ansökan avser dispens från 

strandskyddsbestämmelser för uppförande av nytt enbostadshus och 

gäststuga. Befintligt fritidshus rivs. Allmän väg och bebyggda fastigheter 

avskärmar mot strandlinjen. Tomtavgränsning omfattar hela fastigheten (998 

kvm).   

    

Bedömning 

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

byggnader uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar 

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

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

växtarter. 

 

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

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

får man beakta endast om det område som dispensen avser; 

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

strandskyddets syfte, 

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. 

 

De nya byggnaderna uppförs inom ianspråktagen och avgränsad fastighet. 

Strandskyddsdispens kan därför medges.  

    

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad 

av enbostadshus och gäststuga. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 7 

kap. 18 § c, pkt 1.  

 

Att avgift tas ut med 5 328 kronor, enligt taxa antagen av 

kommunfullmäktige § 82/2012.  

Faktura skickas separat.  

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M) och ersättare Willy 

Persson (KD). 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad 

av enbostadshus och gäststuga. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 7 

kap. 18 § c, pkt 1.  

 

Att avgift tas ut med 5 328 kronor, enligt taxa antagen av 

kommunfullmäktige § 82/2012.  

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.   

________________ 
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Exp: 

XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 

 

Länsstyrelsen (samtliga handlingar) 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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§ 43 Dnr 2013-000530 214 

Torkö 1:2, 1:3 m fl - Ansökan om planbesked för 
ändring av detaljplan 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 augusti 2013 (§ 154) att ge 

plan- och byggenheten i uppdrag att ändra detaljplanen för Torkö 1:2, 1:3 

m.fl. 

 

Planavtal har upprättats mellan kommunen och berörda markägare och 

konsulten XXX har upprättat ett utkast till samrådsförslag som innebär bl.a. 

att exploateringsgraden ökas till 250 kvm, fastigheten Torkö 1:15 får styckas 

i två delar, att ridhus får uppföras på Torkö 1:23 samt att del av gällande plan 

upphör att gälla för att underlätta en fastighetsreglering mellan 1:23 och 1:3. 

Förslaget är att planen kan hanteras enligt enkelt planförfarande. 

 

Detaljplaner ska miljöbedömas om kommunen vid en behovsbedömning 

kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till betydande 

miljöpåverkan. Miljöbedömningen har utförts genom att en 

behovsbedömning gjorts utifrån en checklista. Den pekar på att en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt plan- och bygglagen (PBL) 4:34 

ej erfordras.  

     

Förslag till beslut 

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

ut planen enligt 5 kap 7 § PBL (plan- och bygglagen) då planen inte bedöms 

vara av stor vikt, inte medföra betydande miljöpåverkan samt saknar intresse 

för allmänheten. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att miljökonsekvensbeskrivning inte 

behöver upprättas.  

  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Magnus 

Pettersson (S) och Margareta Yngveson (S). 
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Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar med bifall från Margareta Yngveson (S) att 

nämnden ska besluta att ge plan- och byggenheten i uppdrag att ställa ut 

planen enligt normalt planförfarande eftersom Torkö är ett känsligt område. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på föreslaget yrkande och finner att 

nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

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

ut planen för samråd enligt 5 kap. 6 § (normalt planförfarande) PBL. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att miljökonsekvensbeskrivning inte 

behöver upprättas. 

________________ 

 

 

Exp: 

Planenheten 

Akten 
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§ 44 Dnr 2011-001036 214 

Upphävande av detaljplaner inom Backaryd tätort 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare godkänt det reviderade förslaget 

till upphävande av detaljplaner för Backaryd tätort.  

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till miljö- och 

byggnadsförvaltningen för att antagandehandlingen ska innefatta beslut om 

upphävande av strandskydd enligt 4 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL).  

Inom Backaryd tätort finns inte något områdesskydd som t ex landskapsbild 

eller Natura 2000. 

  

Bedömning 

Inom Backaryd tätort finns i dagsläget inget strandskydd. Vid ersättning eller 

upphävande av gamla planer återinförs strandskyddet automatiskt i enlighet 

med 7 kap § 18 g punkt 1 i miljöbalken (MB).  

Kommunen anser att särskilda skäl enligt 7 kap. §18c punkt 1, miljöbalken 

föreligger för att upphäva strandskyddet. Marken, inom Backaryds tätort 

som utgörs av kvartersmark har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att 

det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 

Upphävande av strandskyddet innebär att planförslaget har ändrats efter 

granskningen. Ändringen bedöms inte vara av sådan art att ny 

granskningsutställning behövs. 

  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om upphävande av strandskyddet 

enligt 7 kap. § 18c punt 1 i miljöbalken. Marken, inom Backaryds tätort som 

utgörs av kvartersmark har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 

saknar betydelse för strandskyddets syfte.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta revideringen och skickar 

förslaget vidare till komunfullmäktige för antagande. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Magnus Pettersson (S) och Margareta 

Yngveson (S). 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om upphävande av strandskyddet 

enligt 7 kap. § 18c punt 1 i miljöbalken. Marken, inom Backaryds tätort som 

utgörs av kvartersmark har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 

saknar betydelse för strandskyddets syfte.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta revideringen och skickar 

förslaget vidare till komunfullmäktige för antagande. 

________________ 

 

 

Exp: 

Plan- och byggenheten 

Akten 
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§ 45 Dnr 2013-000903 42 

Tromtesunda 7:1 - Ansökan om befrielse från hämtning 
av komposterbart avfall samt anmälan om egen 
kompostering (dnr ecos 2013-628.823) 

 

Sammanfattning  

Från XXX har det inkommit en ansökan om befrielse från hämtning av 

komposterbart avfall/anmälan om kompostering vid fastigheten Tromtesunda 

7:1.  

 

Sökande har i ansökan/anmälan angett att allt köksavfall inkl. kött-, fisk- och 

matrester tas om hand genom att sökande har djur som äter upp matresterna.  

 

En begäran om komplettering har skickats där det efterfrågades hur 

komposterbart avfall som inte är tjänligt som djurföda kommer att tas om 

hand. Inget svar har inkommit.  

 

Sökande har senare fått kommunicering med information om olika 

handlingsalternativ i ärendet samt att om ansökan/anmälan vidhålls kommer 

förvaltningens förslag till beslut i miljö- och byggnadsnämnden bli att 

ansökan/anmälan avslås. Inget yttrande har inkommit.  

    

Bedömning 

I Renhållningsordning för Ronneby kommun är kommunens föreskrifter om 

avfall fastställda (kommunfullmäktigebeslut § 117/1993, rev § 123/2005).  

 

För hel befrielse från hämtning av komposterbart avfall gäller att man har en 

godkänd behållare för kompostering samt möjlighet att ta tillvara på 

kompostmassan.  

 

Om animaliskt avfall komposteras och fastigheten ligger inom tätbebyggelse 

eller om det finns bebodd fastighet inom 100 meters avstånd är det krav på 

sluten behållare som utestänger skadedjur.  

 

I detta fall görs bedömningen att det krävs en sådan behållare med tanke på 

närhet till grannar. 
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Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om befrielse från 

hämtning av komposterbart avfall/anmälan om kompostering.  

Motiveringen är att sökanden inte har kunnat visa att allt komposterbart 

avfall som uppstår på fastigheten kan tas om hand på ett godtagbart sätt.  

 

Beslutet fattas med stöd av 27 och 29 §§ i lokal renhållningsordning för 

Ronneby kommun samt 2 kapitlet 1 och 5 §§ och 15 kapitlet 18 och 21 §§ i 

miljöbalken.  

 

Avgift 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att XXX ska betala en avgift av 412 

kronor för handläggning av ärende gällande ansökan om ändrad 

sophämtning/anmälan om kompostering på fastigheten Tromtesunda 7:1 i 

Ronneby kommun, dnr 2013–000628. 823. Avgiften grundas på 0,5 timmars 

handläggningstid à 824 kr/tim. 

 

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

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

fastställd av kommunfullmäktige § 193/2012 och senast indexreglerad att 

gälla fr.o.m. 2013-01-01. 

 

Faktura skickas separat. 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Jan 

Olofsson (C), Magnus Pettersson (S), Margareta Yngveson (S) och Thomas 

Svensson (FP). 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om befrielse från 

hämtning av komposterbart avfall/anmälan om kompostering.  

Motiveringen är att sökanden inte har kunnat visa att allt komposterbart 

avfall som uppstår på fastigheten kan tas om hand på ett godtagbart sätt.  

 

Beslutet fattas med stöd av 27 och 29 §§ i lokal renhållningsordning för 

Ronneby kommun samt 2 kapitlet 1 och 5 §§ och 15 kapitlet 18 och 21 §§ i 

miljöbalken.  
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Avgift 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att XXX ska betala en avgift av 412 

kronor för handläggning av ärende gällande ansökan om ändrad 

sophämtning/anmälan om kompostering på fastigheten Tromtesunda 7:1 i 

Ronneby kommun, dnr 2013–000628. 823. Avgiften grundas på 0,5 timmars 

handläggningstid à 824 kr/tim. 

 

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

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

fastställd av kommunfullmäktige § 193/2012 och senast indexreglerad att 

gälla fr.o.m. 2013-01-01. 

 

Faktura skickas separat. 

________________ 

 

 

Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Blekinge län. 

Överklagandet skall dock skickas till  

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun  

372 80 Ronneby 

Överklagandet skall ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och 

byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag du fickdel av 

beslutet. 

I skrivelsen skall du ange: 

* vilket beslut du överklagar t ex genom att ange diarienummer, 

paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller 

* hur du anser att beslutet skall ändras och varför samt 

* ditt namn, adress och telefonnummer 

 

 

 

Exp: 

XXX + delgivningskvitto 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Exp (avgiften) 

Akten 
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§ 46 Dnr 2013/903 

Stegeryd 2:1 – Nedskräpning - Begäran om 
verkställighet av beslut (ecos dnr 2011-326.823) 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut 2012-05-10 § 116 förelagt XXX 

att avlägsna allt material och avfall såsom plast, glas och annat skrot, virke 

och träavfall och liknande som finns på fastigheten Vambåsa 1:4 i anslutning 

till XXXs fastighet Stegeryd 2:1.  

Området ska genom avstädningsåtgärderna återställas till ursprungligt skick, 

jämförbar med omkringliggande omgivningar som inte skräpats ner. 

Då beslutet inte har blivit åtlytt föreslås begäran om verkställighet av 

beslutet hos kronofogdemyndigheten. 

    

Bedömning 

Om beslut från tillsynsmyndigheten, i detta fall miljö- och 

byggnadsnämnden, inte blir åtlytt ska kronofogdemyndigheten efter ansökan 

av tillsynsmyndigheten verkställa beslutet. Detta i enlighet med miljöbalken 

kap 26 § 17. 

Sedan nämndens beslut § 116/12 har miljö- och byggnadsförvaltningen vid 

ett flertal tillfällen besökt platsen för att följa arbetet med vidtagande av 

åtgärder i enlighet med nämndens beslut. Vid merparten av besöken har 

XXX närvarat. Viss återställning på del av området har skett men fortfarande 

återstår en omfattande nedskräpning i det område som omfattas av nämndens 

beslut.  

Beslutet har endast i begränsad omfattning åtlytts trots att tiden för 

åtgärdande sedan länge passerat. Verkställighet av beslutet bör därmed ske 

om uppstädning inte färdigställts senast 2014-04-20. 

    

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i 

uppdrag att lämna ärendet till kronofogdemyndigheten för verkställighet om 

inte uppstädning av området har skett innan 2014-04-20. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Magnus 

Pettersson (S) och Jan Olofsson (C). 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i 

uppdrag att lämna ärendet till kronofogdemyndigheten för verkställighet om 

inte uppstädning av området har skett innan 2014-04-20. 

________________ 

 

Exp: 

Miljö- och hälsoskyddsenheten 

XXX för kännedom 

Akten 
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§ 47 Dnr 2013/903 

Rävsmåla 1:26 m fl - Yttrande om ändring av villkor för 
täktverksamhet (ecos dnr 2013-779.831) 

 

Sammanfattning  

Rolf Johansson Schakt & Transport AB har hos länsstyrelsen ansökt om 

ändring av villkor för bergtäktverksamhet på fastigheten Rävsmåla 1:26 m.fl. 

Begärd ändring avser nuvarande krav på mätning av luftstötvåg vid varje 

sprängning samt krav på vägbom. 

    

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden delar bolagets bedömning att mätning av 

luftstötvåg vid varje sprängning är ett strängare villkor än nödvändigt. 

Det bör kunna överlåtas till tillsynsmyndigheten att besluta om lämplig 

kontroll av luftstötvåg utifrån verksamhetsförhållanden och bostäder i 

omgivningen.  

Vad gäller anordnande av bom anser miljö- och byggnadsnämnden att det är 

ett skäligt villkor att tillträde till det aktiva täktområdet/upplagsytorna 

förhindras för obehöriga fordon. 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M) och ersättare Willy 

Persson (KD). 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden delar bolagets bedömning att mätning av 

luftstötvåg vid varje sprängning är ett strängare villkor än nödvändigt. 

Det bör kunna överlåtas till tillsynsmyndigheten att besluta om lämplig 

kontroll av luftstötvåg utifrån verksamhetsförhållanden och bostäder i 

omgivningen.  

Vad gäller anordnande av bom anser miljö- och byggnadsnämnden att det är 

ett skäligt villkor att tillträde till det aktiva täktområdet/upplagsytorna 

förhindras för obehöriga fordon. 
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________________ 

Exp: 

Länsstyrelsen i Skåne Län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ 

Akten 
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§ 48 Dnr 2013-000890 000 

Information mars 2014 

 

Sammanfattning  

Lena Karstensson 

Tillgänglighetsinventering (projekt i samarbete med socialnämnden). 

 

Birgitta Persson 

Diskussion med nämnden (vad gäller avvikelser från planen) avseende 

detaljplan 399, del av Hulta 2:115. Planen vann laga kraft 2012-05-03. 

 

Leif Abrahamsson: 

Redogör för vindkraftsverksärendet (klagomål på buller) i Kulleryd. 

Yttrandetiden har förlängts. Ärendet behandlas på nämndens 

majsammanträde. Eventuellt åker nämnden till Kulleryd i samband med 

nästa sammanträde. 

 

Ersättare Willy Persson 

Efterlyser regler för färgsättning m.m. i centrala Ronneby. 

Pågående ärende om fönsterbyte på Blekanområdet i Ronneby. Tas upp som 

informationspunkt på nästa sammanträde. 

Pågående avloppsärende på Jordö. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Anders Börjeson redogör för ärendet. 

Förvaltningen avvaktar grannars yttrande. Ärendet tas upp i på nästa 

sammanträde. 

   

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.  

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Magnus 

Pettersson (S), Margareta Yngveson (S) och ersättare Willy Persson (KD). 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Jan Moberg 

David Gillanders 

Akten 
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§ 49 Dnr 2013-000896 000 

Meddelanden mars 2014 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges beslut§ 15/14 om fastställande av lokala föreskrifter 

för att skydda människors hälsa och miljön. 

Beslut: Fastställes att gälla fr o m 2014-03-01. 

 

Kommunstyrelsens beslut § 35/09 om upphävande av detaljplaner inom 

Backaryd tätort. 

Beslut: Återremiss till miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Kommunstyrelsens beslut § 36/14 avseende verksamhetsplan för miljö- och 

byggnadsnämnden 2014, översiktlig planering av mark och vatten. 

Beslut: Del av verksamhetsplanen godkännes ”översiktsplanering på sid 8-

9”. 

 

Länsstyrelsens beslut 2014-01-27 till XXX och XXX om anmälan enligt 11 

kap 9a § miljöbalken om vattenverksamhet för anläggande av 

kullerstensslänt, reparation av brygga samt anläggning av sandstrand på 

Heaby 2:15. 

Beslut: Godkännes samt förbud att muddra och anlägga sandstrand. 

 

Länsstyrelsens beslut 2014-02-04 till XXX, XXX gm advokat XXX gällande 

överklagande av miljö- och byggnadsnämndens föreläggande enligt 

miljöbalken, Stora Årsjömåla 3:11. 

Beslut: Det överklagade beslutet ändras till att provtagningarna ska ha skett 

senast den 1 april 2014. 

 

Länsstyrelsens beslut 2014-02-05 till XXX och XXX avseende överklagande 

av miljö- och byggnadsnämndens beslut om planavgift, Droppemåla 1:76. 

Beslut: Avslag. 
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Länsstyrelsens beslut 2014-02-05 om strandskyddsdispens för enbostadshus, 

kompletteringsbyggnad och förråd på Stockholm 1:44 enligt 19 kap 3b§ 

miljöbalken. 

Beslut: Ingen prövning av miljö- och byggnadsnämndens beslut. 

 

Länsstyrelsens beslut 2014-02-10 om strandskyddsdispens för 

komplementbyggnad och brygga på Bälganet 1:36 enligt 19 kap 3b§ 

miljöbalken. 

Beslut: Ingen prövning av miljö- och byggnadsnämndens beslut. 

 

Länsstyrelsens beslut 2014-02-13 gällande överprövning av beviljad 

strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus på Dragsnäs 1:32. 

Beslut: Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut. 

 

Växjö Tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-27 gällande 

förbud mot muddring, Sjöhaga 1:1 och Sjöhaga 1:13. 

Beslut: Domstolen undanröjer länsstyrelsens beslut om förbud att utföra 

muddring.  

______________ 

Följande meddelande från ovanstående lista redovisas (Anja Jonsson): 

Länsstyrelsens beslut 2014-02-13 gällande överprövning av beviljad 

strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus på Dragsnäs 1:32. 

Beslut: Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut. 

  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar meddelandena till protokollet. 

   

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar meddelandena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 50 Dnr 2013-000897 002 

Delegationsbeslut bygglov mars 2014 

 

Sammanfattning  

Delegation av fattade beslut om beviljade bygglov, rivningslov m m med 

stöd av miljö- och byggnadsnämndens beslut om delegering § 113/2012. 

Siffror inom parentes anger (antal dagar till bekräftelse att ansökan 

mottagits/antal dagar från det ärendet anses komplett tills beslut fattats) 

 

 

Dnr: 2013/915 

Angelskog 1:1 – Angelskogs avfallsanläggning, Ronneby 

David Gillanders har beviljat bygglov för nybyggnad av skärmtak. 

2014-02-10, § 14 (11/60 dgr) avgift 2.670kr (tab10) 

 

Dnr: 2013/493 

Fälgen 1– XXX 

David Gillanders har beviljat bygglov för uppsättning av staket. 

2014-02-10, § 15 (1/1 dgr) avgift 2.047kr (tab13) 

 

Dnr 2013/926 

Svalemåla 1:18 – XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus 2014-02-11, § 

16 (10/51 dgr) avgift 13.884 kr(tab 10).  

 

Dnr 2014/29 

Hulta 2:115 – Karlskronavägen / Hultavägen 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för upplag av fyllnadsmassor 2014-02-12 

§ 17 (6/17 dgr) avgift 1.648 kr (tab 19) 

 

Dnr 2014/5 

Leråkra 2:13 – XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2014-02-

24, § 18 (6/31 dgr) avgift 5.683 kr (tab 11 – sänkt prisbasbelopp för ärenden 

inkomna fr 1/1 2014).   
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Dnr 2014/26 

Listerby 16:89 – XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2014-02-

25, § 19 (4/39 dgr) 

avgift 5.683 kr (tab 13).  

 

Dnr: 2014/11 

Freja 2 - XXX 

David Gillanders har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (45,4 

kvm) 2014-02-26 (5/19 dgr) § 20 avgift 5.683 kr (tab 11).  

 

Dnr 2013/828 

Stockholm 1:44 – Backaryd, 370 11 Backaryd 

Birgitta Persson har beviljat rivningslov för nedtagning och bortforsling av 

teknikbod 2014-03-03, § 21, avgift 1 113 kr (tab 14). 

 

Dnr 2013/928 

Svenstorp 15:6 – XXX 

Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av industribyggnad 2014-

03-06, § 22, avgift 13 456 kronor (tab 1,3,4,5). 

 

Dnr: 2014/76 

Styrsvik 7:14 – XXX 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av garage 2014-03-06, § 23 

Avgift 2398 kr ( tab 11) 

____________ 

 

Följande beslut från ovanstående lista redovisas (Anja Jonsson och Kjell 

Sabel): 

 

Dnr 2014/5 

Leråkra 2:13 – XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2014-02-

24, § 18 (6/31 dgr) avgift 5.683 kr (tab 11 – sänkt prisbasbelopp för ärenden 

inkomna fr 1/1 2014).   

 

Dnr 2014/29 

Hulta 2:115 – Karlskronavägen / Hultavägen 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för upplag av fyllnadsmassor 2014-02-12 

§ 17 (6/17 dgr) avgift 1.648 kr (tab 19) 
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Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda 

delegationsbesluten.  

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Berth-Anders Svensson (RP) och ersättare Willy 

Persson (KD). 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda 

delegationsbesluten.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 51 Dnr 2013-000898 002 

Delegationsbeslut bygganmälan mars 2014 

 

Sammanfattning  

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

byggnadsnämndens beslut om delegering § 113/2012. 

 

Dnr 2014/27 

Långgölsmåla 1:23 – XXX 

Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i enbostadshus 

2014-02-28, BA § 6. Avgift 1.110:- (tab 14 – nytt prisbasbelopp). 

 

Dnr 2014/95 

Droppemåla 1:257 – XXX 

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

enbostadshus 2014-02-28, BA § 7. Avgift 1.110:- (tab 14).  

 

Dnr 2012/87 

Ronneby 25:5 – Tekniska förvaltningen 

Birgitta Persson har bekräftat anmälan om installation av fotocellister istället 

för korgdörr 2014-03-05, BA § 8. Avgift824:- (tab 9). En riskanalys har 

inlämnats från sökande utförd av AB Hisscompaniet Skåne. 

    

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda 

delegationsbesluten. 

    

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda 

delegationsbesluten. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 52 Dnr 2013-000899 002 

Delegationsbeslut bostadsanpassning 2014 

 

Sammanfattning  

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

byggnadsnämndens beslut om delegering 2012-05-10 § 113. 

 

Kalleberga  

Dnr 2014/36 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende duschplats 

(inmurat badkar) och spisvakt enl. § 6 (bedömd kostnad 58 000 kronor) 

2014-02-10.(1 dagar) 

Norra Eringsboda  

Dnr 2014/63 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimera trösklar 

och montering av ramp enl. § 6 (bedömd kostnad 7 000 kronor) 2014-02-

10.(1 dagar) 

Gummagölsmåla 

Dnr 2013/872 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimera trösklar 

enl. § 6 (bedömd kostnad 3 000 kronor) 2014-02-10.(1 dagar) 

Citronen 

Dnr 2013/809 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende duschutrymme 

samt ramp/räcke enl. § 6 (bedömd kostnad 80 000 kronor) 2014-02-10.(1 

dagar) 

Hjorten 

Dnr 2014/91 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning efter 

ramp enl. § 6 (bedömd kostnad 2 000 kronor) 2014-02-12.(1 dagar) 

Påfågeln 

Dnr 2014/92 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss 

enl. § 7.3 (Kostnad 2 694 kronor) 2014-02-12.(1 dagar) 
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Vinbäret 

Dnr 2014/93 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss 

enl. § 7.3 (Kostnad 2 137 kronor) 2014-02-12.(1 dagar) 

Kalleberga 

Dnr 2014/50 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimering av 

trösklar enl. § 6 (Bedömd kostnad 5 000 kronor) 2014-02-12.(1 dagar) 

Kalmare 

Dnr 2013/917 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

spisvakt enl. § 6 (Bedömd kostnad 7 000 kronor) 2014-02-12.(1 dagar) 

Hjorten 

Dnr 2013/940 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende iordningställande 

av duschplats enl. § 6 (Kostnad 35 000 kronor) 2014-02-12.(1 dagar) 

Kalleberga  

Dnr 2014/41 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende iordningställande 

av toalett med en SvanCare insats enl. § 6 (Bedömd kostnad 37 000 kronor) 

2014-02-12.(1 dagar) 

Åke  

Dnr 2014/9 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

duschslang vid tvättställ enl. § 6 (Bedömd kostnad 2 000 kronor) 2014-02-

13.(1 dagar) 

Hjorten 

Dnr 2013/932 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende förhöjning av 

toalettstol med armstöd i den samma. enl. § 6 (Bedömd kostnad 4 000 

kronor) 2014-02-13.(1 dagar) 

Hjortsberga 

Dnr 2013/918 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av beg. 

hygienmodul och ramp ca.18 meter. enl. § 6 (Bedömd kostnad 55 000 

kronor) 2014-02-17.(1 dagar) 
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Påfågeln 

Dnr 2013/894 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

duschskena i tak enl. § 6 (Bedömd kostnad 1 000 kronor) 2014-02-17.(1 

dagar) 

Bläcksvampen 

Dnr 2014/84 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering räcken 

enl. § 6 (Bedömd kostnad 3 000 kronor) 2014-02-17.(1 dagar) 

Kalleberga 

Dnr 2013/864 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering 

spisvakt enl. § 6 (Bedömd kostnad 7 000 kronor) 2014-02-17.(1 dagar) 

Kalleberga 

Dnr 2014/90 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

ledstänger i trappa enl. § 6 (Bedömd kostnad 2 000 kronor) 2014-02-20.(1 

dagar) 

Ågården 

Dnr 2014/103 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

ramp enl. § 6 (Bedömd kostnad 4 000 kronor) 2014-02-24.(1 dagar) 

Mjölner 

Dnr 2014/103 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

rullatorgarage enl. § 6 (Bedömd kostnad 11 000 kronor) 2014-02-25.(1 

dagar) 

Listerby 

Dnr 2014/71 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende iordningställande 

av duschplats enl. § 6 (Bedömd kostnad 6 000 kronor) 2014-02-25.(1 dagar) 

Listerby 

Dnr 2014/3 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimera 

badrumströskel och montering av stödhandtag i dusch enl. § 6 (Bedömd 

kostnad 3 000 kronor) 2014-02-26.(1 dagar) 

Östra Hallen 

Dnr 2014/85 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 

spisvakt enl. § 6 (Bedömd kostnad 7 000 kronor) 2014-02-27.(1 dagar) 
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Listerby 

Dnr 2014/81894 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning av 

rullstolsgarage enl. § 12.2 (Bedömd kostnad 4 000 kronor) 2014-03-05.(1 

dagar) 

Strångsmåla 

Dnr 2014/81896 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss 

enl. § 7.3 (Kostnad 3 198 kronor) 2014-03-06.(1 dagar) 

Påfågeln 

Dnr 2014/81897 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss 

enl. § 7.3 (Kostnad 5 556 kronor) 2014-03-06.(1 dagar) 

__________ 

Följande beslut från ovanstående lista redovisas (Åke Johansson): 

Citronen 

Dnr 2013/809 

Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende duschutrymme 

samt ramp/räcke enl. § 6 (bedömd kostnad 80 000 kronor) 2014-02-10.(1 

dagar) 

    

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda 

delegationsbesluten.    

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda 

delegationsbesluten. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 53 Dnr 2013-000902 002 

Delegationsbeslut miljö-och hälsoskyddsenheten 2014 
Delegationslista 2014-02-07 – 2014-03-05 

Delegation av fattade beslut om beviljade bygglov, rivningslov m m med 

stöd av miljö- och byggnadsnämndens beslut om delegering § 113/2012. 

 

Sammanfattning  

DIARIENR  DATUM  BESLUT  HANDL. 
ÄRENDERUBRIK 
HÄNDELSERUBRIK 
KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN 

 

 2012-000434 2014-02-21 DBM § 37 Eva-Marie Lundberg              

Anmälan enligt 12§ tobakslagen 
Delegationsbeslut § 37, 824 kr (registrering) 

 Objekt: Tosia Bonnadan 2012, ,  
 Objekt: Torget, , Ronneby 25:1  Fasth: Ronneby 25:1 

 

 2013-000256 2014-02-24 DBM § 38 Eva-Marie Lundberg              

Anmälan enligt 12§ tobakslagen 
Delegationsbeslut § 38, 824 kr (registrering) 

 Objekt: XXX Bredåkra 11:5 

 

 2012-000698 2014-02-24 DBM § 39 Eva-Marie Lundberg              

Anmälan enligt 12§ tobakslagen 
Delegationsbeslut § 39, 824 kr (registrering) 

 Objekt: Godishörnan, Kungsgatan 25, Per 1 

 

 2014-000086 2014-03-03 DBM § 47 Maria Osgyani                   

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 

anmälan om egen  
kompostering 

Delegationsbeslut § 47, 412 kr 

 Objekt: , XXX, SAXEMARA 1:121 
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 2014-000101 2014-03-03 DBM § 48 Maria Osgyani                   

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 

anmälan om egen  
kompostering 

Delegationsbeslut § 48, 412 kr 

 Objekt: , XXX, VÄSTRA HALLEN 1:147 

 

 2013-000786 2014-02-07 DBM 27 Leif Abrahamsson             

Cistern tagen ur bruk 
Delegationsbeslut § 27 

 Objekt: , XXX, Tranan 7 

 

 2013-000785 2014-02-07 DBM 28 Leif Abrahamsson             

Cistern tagen ur bruk 
Delegationsbeslut § 28 

 Objekt: , XXX, Per 1 

 

 2013-000804 2014-02-12 DBM 29 Yona Ella                      

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om 

miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 

Delegationsbeslut § 29 

 Objekt: , XXX, Korsanäs 1:10 

 

 2014-000027 2014-02-12 DBM 30 Anders Börjeson                 

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 30, 3 296 kr 

 Objekt: , XXX, Väby 9:22  

 

 2014-000067 2014-02-13 DBM 31 Yona Ella                       

Remiss Ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt 

avfall 
Delegationsbeslut § 31 

 Objekt: Tubbarps Åkeri AB, Stora Silpingevägen 21, Tubbarp 1:9 
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 2014-000075 2014-02-13 DBM 32 Yona Ella                       

Miljöårsredovisning 2013 
Delegationsbeslut § 32 

 Objekt: AB Sydsten Betongfabrik, Grevavägen 11, Vambåsa 1:48 

 

 2014-000068 2014-02-14 DBM 33 Yona Ella                       

Remiss Ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt 

avfall 
Delegationsbeslut § 33 

 Objekt: , XXX, Hasselstad 5:72  

 

 2014-000040 2014-02-17 DBM 34 Anders Börjeson                 

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 34, 4 944 kr 

 Objekt: , XXX, ÖSTRA KROKEN 1:8 

 

 2014-000017 2014-02-17 DBM 35 Yona Ella                       

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 35, 4944 kr 

 Objekt: , XXX, LERÅKRA 12:3 

 2013-000388 2014-02-24 DBM 40 Kajsa Aronsson Johnson          

Anmälan enligt 12§ tobakslagen 
Delegationsbeslut §40, 824kr (registreringsavgift) 

 Objekt: Pressbyrån Järnvägsstationen, Järnvägsgatan 4, Ronneby 26:12 

 

 2013-000825 2014-02-24 DBM 41 Kajsa Aronsson Johnson          

Anmälan enligt 12§ tobakslagen 
Delegationsbeslut §41, 824kr (registreringsvgift) 

 Objekt: RONNEBY STORMARKNAD AB MAXI, KARLSHAMNSVÄGEN 8, 

SÖMMAREN 3 
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 2013-000650 2014-02-24 DBM 42 Kajsa Aronsson Johnson          

Anmälan enligt 12§ tobakslagen 
Delegationsbeslut §42, 824kr (registreringsvgift) 

 Objekt: Preem Ronneby + (fordonstvätt), KARLSHAMNSVÄGEN 12, SÖMMAREN 1 

 

 2007-000359 2014-02-24 DBM 43 Kajsa Aronsson Johnson          

Anmälan enligt 12§ tobakslagen 
Delegationsbeslut §43 

 Objekt: Willy´s, Kungsgatan 33, Viktor 26 

 

 2014-000011 2014-02-25 DBM 44 Yona Ella                       

Klagomål på nedskräpning 
Delegationsbeslut § 44 

 Objekt: , XXX, Korsanäs 1:25  

 

 2014-000072 2014-02-28 DBM 45 Magnus Olofsson                 

Remiss Angende ändring av villkor i beslut 2007-09-20 avseende 

transport av bränsle på väg 
 inom vatttenskyddsområde 

Yttrande ang drivmedelstrp inom vattenskyddsomr. § 45, 0 kr 

 Objekt: BLEKINGE FLYGFLOTTILJ F 17, BREDÅKRAVÄGEN 26, Bredåkra 11:5 

 

 2014-000115 2014-02-28 DBM 46 Yona Ella                       

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om 

miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 

Delegationsbeslut § 46 

 Objekt: BACKSIPPAN FÖRSKOLA, ABERGAVÄGEN 8, LISTERBY 16:5 

 

 2009-000858 2014-02-28 DBM 49 Leif Abrahamsson             

Anmälan enl. 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd, sanering av PCB 
Delegationsbeslut § 49, 6400 kr 

 Objekt: Stadshuset, KARLSHAMNSVÄGEN 4, SÖMMAREN 4 
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 2014-000125 2014-03-03 DBM 50 Yona Ella                       

Skyddåtgärder för tankanläggning 
Delegationsbeslut 50 § 

 Objekt: P-A Lindgrens oljor o energi AB, ÖSTRA KAJEN 4, RONNEBY 27:1 

 

 2014-000119 2014-03-05 DBM 52 Kajsa Aronsson Johnson          

Anmälan enligt 12§ tobakslagen 
Delegationsbeslut §52, 824kr (registreringsavgift) 

 Objekt: Preem Ronneby + (fordonstvätt), KARLSHAMNSVÄGEN 12, SÖMMAREN 1 

 

 2014-000120 2014-03-05 DBM 53 Kajsa Aronsson Johnson          

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 53, 789kr + 1578kr/år (4A) 

 Objekt: Preem Ronneby + (fordonstvätt), KARLSHAMNSVÄGEN 12, SÖMMAREN 1 

    

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda 

delegationsbesluten.  

   

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda 

delegationsbesluten.  

________________ 

Exp: 

Akten 

 

 


