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Närvarolista 
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Clas Lagerlund (M), §§ 94-107,109-119 
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Tjänstgörande ersättare Ulrik Lindqvist (S) 
Hillevi Andersson (C), §§ 94-96,97del,98-103,105-111,113del,114del,116,118,119 
Ola Robertsson (S), §§ 94-96,97del,98-102,105-108,114del,116,118 
Willy Persson (KD), §§ 97del,104,108,112,113,114del,115,117 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Willy Persson (KD), §§ 94-96,97del,98-103,105-107,109-111,114del,116,118,119 
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Anja Jonsson, bygglovshandläggare §§ 96-102,112del,113,114del,118 
Åke Johansson, bostadsanpassningssamordnare §§ 97del,104,114del 
Anders Karlsson, tf miljö- och byggchef §§ 94-97,99-119 
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Birgitta Persson, byggnadsinspektör §§ 111-113,115 
Kjell Sabel, byggnadsinspektör § 109 
Helena Sandberg, planarkitekt §§ 107,108 
Karin Svensson, planarkitekt §§ 103,104 
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§ 94 Dnr 2013-000861 049 

Budget 2014 - Rapportering av ekonomiskt resultat  
mot budget 2014 
 

Sammanfattning  
 Tillförordnad förvaltningschefen Anders Karlsson redovisar miljö- och 
byggnadsnämndens ekonomiska läge januari t o m maj 2014 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: 

Akten 
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§ 95 Dnr 2014-000322 001 

Tilläggsanslag för ny byggnadsinspektör 
 

Sammanfattning  
I samband med rapportering av T1 i miljö- och byggnadsnämnden i maj 
diskuterades problemen med handläggningstider av bygglov. Det 
konstaterades att bygglovsgruppens handläggningstider har försämrats, 
beroende på vakanser årets två första månader, och därefter påtagliga 
problem med funktion och tillgänglighet hos Ciceron – det vill säga 
ärendehanteringssystemet som ersatt Winess. Gruppen är hårt ansatt och 
någon tillsyn kan därför i praktiken heller inte bedrivas så länge som 
gruppen har svårt att klara de mål för handläggningen som miljö- och 
byggnadsnämnden och kommunfullmäktige fastställt.  

Arbetsmiljörelaterad risk för utmattningssyndrom och ohälsa föreligger. 
Förvaltningsledningen överväger för närvarande vilka akuta åtgärder som 
kan vidtas, till exempel att ta in tillfällig resursförstärkning trots att medel i 
budget saknas eller informera inspektörerna om att de kan sänka tempot och 
bortse från målen med hänvisning till arbetsmiljölagens krav på åtgärder 
AFS 2001:1 10 §. När upphandlingen av ärendehanteringssystemet till 
bygglovssidan är genomfört och systemet implementerat antas 
handläggningen att fungera bättre. Vägen dit är lång, och det nya systemet är 
tidigast implementerat i slutet av 2015, eller i början av 2016.  

Förvaltningsledningen har upprepade gånger mottagit synpunkter från 
kommunledning, företag, näringslivschef m fl som påtalar att tillsynen enligt 
plan- och bygglagen brister. Ska tillsynen lyftas så att till exempel eftersatt 
underhåll på byggnader, kontroll av ventilationsanordningar, hissar samt 
olovligt byggande ska förmås till rättelse behövs en permanent förstärkning i 
form av ytterligare en byggnadsinspektör. Att behovet är stort framgår inte 
minst av en promenad i innerstaden och samtal med näringsidkare som hyr 
lokaler. Denna resurs kunde lämpligen också bistå övriga 
byggnadsinspektörer med att kapa toppar på inkommande bygglovsärenden 
– när det behövs.  

    

Bedömning 
I årets budget 2014, är 250 000 kronor avsatt till anställning av en 
byggnadsinspektör och ytterligare 250 000 kronor för 2015. Detta anslag är 
avsett att skola in en byggnadsinspektör som ersättning för Kjell Sabel som 
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kommer att gå i pension senast om två år.  
 

Förslaget är därför att miljö- och byggnadsnämnden begär ett tilläggsanslag 
på ytterligare 300 000 kronor för att säkerställa utrymmet i budgeten för 
2015 och ytterligare 550 000 kronor för åren därefter, för anställning av en 
ny byggnadsinspektör. 

    

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att begära ett tilläggsanslag på 
300 000 kronor för år 2015 och ytterligare 550 000 kronor för åren därefter, 
för anställning av en ny byggnadsinspektör och översända begäran till 
kommunfullmäktige för beslut.  

    

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Knut Svensson (C), Claes Lagerlund (M), 
Margareta Yngveson (S) och Ola Robertsson (S). 

 

Yrkanden 
Ledamot Claes Lagerlund (M) yrkar att nämnden inte ska behandla begäran 
om tilläggsanslag idag utan avvakta tills budget 2015 behandlas i nämnden. 

Ordförande Lena Karstensson (M) och ledamot Margareta Yngveson (S) 
bifaller Claes Lagerlunds yrkande. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Lena Karstensson (M) ställer proposition på Claes Lagerlunds 
yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar att miljö- och byggnadsförvaltningen 
är i behov av tilläggsanslag på 300 000 kronor för år 2015 och ytterligare 
550 000 kronor för åren därefter, för anställning av en ny byggnadsinspektör. 

Begärda anslag tas med i beaktande när budget 2015 behandlas i nämnden. 

_____________ 

Exp: 
Akten 
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§ 96 Dnr 2013-000792 231 

Kaprifolen 6 - Tillbyggnad av enbostadshus med 
inglasad uteplats (vinterträdgård) 
 

Sammanfattning  
Sökanden: XXX 
Fastighetens adress: XXX 
 
För fastigheten gäller detaljplan /BkIw/, plan 67 laga kraft 1970-05-27. 
Med punktprickning betecknat område får inte bebyggas.  
VA-verksamhet.  
 
Befintlig huvudbyggnad uppgår till 144,3 kvm.  
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med inglasad uteplats 8,4 kvm. 
Byggnadshöjd 2,0 m. Avstånd till tomtgräns mot gata ca 3,0 m, till 
tomtgräns mot granne 2,5 m. Tillbyggnaden placeras på prickmarkerat 
område. Byggnadsarea efter tillbyggnad 152,7 kvm.  
 
Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande enligt plan- och bygglagen 
9 kap 25 §. Fastighetsägarna till Kaprifolen 7 meddelar i yttrande 2014-05-
19 att de inte har något att erinra mot tillbyggnaden med förbehåll att det inte 
byggs någon altan eller balkong ovanpå.  
 
Ärendet har remitterats till tekniska förvaltningen som inte har något att 
erinra mot förslaget. 

   

Bedömning 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 § pkt b ska bygglov ges för en åtgärd 
inom ett område med detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som 
åtgärden avser avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en 
tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser. Om 
avvikande åtgärder tidigare har godtagits skall, enligt PBL 9 kap 31 § pkt b, 
en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som 
tidigare godtagits.  
 
Området utgörs av kedjehus. Byggnaderna på den aktuella fastigheten har 
dock delats så att bostadshus och komplementbyggnad är fristående. 
Bostadshusets båda gavlar vetter mot gatumark respektive mot grönområde. 
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Tomten mot gatumark får delvis bebyggas och utgörs delvis av prickmark. 
Avvikelse för viss byggnation på prickmark mot gata har tidigare medgivits i 
bygglov för tillbyggnad av bostadshuset med inglasad altan (Del§320/2006). 
På tillbyggnadens tak har därefter uppförts en öppen altan. Tomten mot 
grönområde är prickmarkerad i sin helhet och får enligt detaljplanen inte 
bebyggas. Den nu föreslagna tillbyggnaden i form av en inglasad uteplats 
(vinterträdgård) placeras i sin helhet inom prickmark mot grönområde. Inga 
andra bygglovspliktiga byggnader med motsvarande placering finns i 
området. Den samlade bedömningen är att den redan utförda tillbyggnaden 
redan har förändrat bostadshusets uttryck så att det avviker från 
omgivningen. Den nu föreslagna tillbyggnaden medför inte någon ytterligare 
negativ omgivningspåverkan och bedöms därför som en liten och godtagbar 
avvikelse från detaljplanen. Frågan om balkong eller altan över tillbyggnad 
prövas inte i detta ärende. Bygglov bör lämnas.  

     

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus med 8,4 kvm. Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 30 pkt b och 
31 pkt b §§ plan- och bygglagen samt tillhörande upplysningar nedan. 
 
Avgift tas ut med 5 874 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige  
§ 82/2012, tabell 2, 5 och 10. Faktura sänds separat.  
 
Någon kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, enligt 10 kap. 10 §.  
 
Startbesked lämnas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. Med 
startbeskedet beslutar miljö- och byggnadsnämnden att av sökanden 
inlämnad kontrollplan godkänns och fastställs.  
 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus med 8,4 kvm. Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 30 pkt b och 
31 pkt b §§ plan- och bygglagen samt tillhörande upplysningar nedan. 
 
Avgift tas ut med 5 874 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige  
§ 82/2012, tabell 2, 5 och 10. Faktura sänds separat.  
 
Någon kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, enligt 10 kap. 10 §.  
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Startbesked lämnas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. Med 
startbeskedet beslutar miljö- och byggnadsnämnden att av sökanden 
inlämnad kontrollplan godkänns och fastställs.  
 

Beslutsunderlag: 
Situationsplan, plan- och fasadritningar 2014-02-26. 

____________ 

 
 
Upplysningar: 
Sökanden upplyses om att kontakta sin elleverantör för kabelvisning innan 
byggstart. 
 

Anmälan om påbörjad och avslutad åtgärd skall göras till e-post 
mbf@ronneby.se eller telefon 0457-61 82 19. 
 

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagens då beslutet vinner laga kraft (PBL 9 kap 
43 §).  
 

Slutbesked skall ha meddelats innan anläggningen får tas i bruk (enligt PBL 
10 kap 4 §)   

_____________ 

 

 

Exp: 

XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
Exp. (avgiften) 
Akten 
 

mailto:mbf@ronneby.se�
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§ 97 Dnr 2014-000044 231 

Yxnarum 19:119 - Tillbyggnad av komplementbyggnad 
 

Sammanfattning  
Sökanden: XXX 
Fastighetens adress: XXX 
 
För fastigheten gäller detaljplan /BIe1 /, plan 380 laga kraft 2007-03-01. 
Sammanlagd byggnadsarea högst 200 kvm, byggnadshöjd 4,5 m, totalhöjd 
7,5 m.  
VA-verksamhet.  
 
Befintliga byggnader består av enbostadshus 147,3 kvm och garage 50,3 
kvm. Ansökan avser tillbyggnad av garage med 30 kvm. Ny sammanlagd 
byggnadsarea 227,6 kvm. Avvikelse + 13,8 %. Avstånd till tomtgräns 0 m.  
 
Berörda sakägare har givits möjlighet till yttranden enligt plan- och 
bygglagen kap 9 § 25. Ingen erinran har inlämnats.   

  

Bedömning 
Enligt plan- och bygglagen kap 9 § 31b får bygglov ges för en åtgärd som 
avviker från detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med planens 
syfte.  
 
Gällande detaljplan tillåter en sammanlagd byggnadsarea av högst 200 kvm. 
Den föreslagna tillbyggnaden innebär ett överskridande på 13,8 %. 
Bedömningen är att förslaget överensstämmer med detaljplanens syfte och 
att åtgärden inte medför någon negativ omgivningspåverkan. Avvikelsen 
bedöms som liten och bygglov kan därmed lämnas.  

    

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av garage 
med 
30 kvm. Beslutet fattas med stöd av 9 kap.31b § plan- och bygglagen samt 
tillhörande upplysningar nedan. 
 
Avgift tas ut med 5 235 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 
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§82/2012, tabell 2, 5 och 10. Faktura skickas separat. 
 
Någon kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, enligt plan- och bygglagen 
kap 10 § 10.  
 
Startbesked lämnas med stöd av plan- och bygglagen kap 10 § 23. Med 
startbeskedet beslutar Miljö- och byggnadsnämnden att av sökanden 
inlämnad kontrollplan godkänns och fastställs. 
 
Anmälan om påbörjad och avslutad åtgärd skall göras till e-post 
mbf@ronneby.se eller telefon 0457-61 82 19.  
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Knut 
Svensson (C), Margareta Yngveson (S), tjänstgörande ersättare Ola 
Robertsson (S) och Willy Persson (KD). 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av garage 
med 30 kvm. Beslutet fattas med stöd av 9 kap.31b § plan- och bygglagen 
samt tillhörande upplysningar nedan. 
 
Avgift tas ut med 5 235 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 
§82/2012, tabell 2, 5 och 10. Faktura skickas separat. 
 
Någon kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, enligt 10 kap.10 § plan- 
och bygglagen.  
 
Startbesked lämnas med stöd av 10 kap.23 § plan- och bygglagen. Med 
startbeskedet beslutar miljö- och byggnadsnämnden att av sökanden 
inlämnad kontrollplan godkänns och fastställs. 
 
Anmälan om påbörjad och avslutad åtgärd skall göras till e-post 
mbf@ronneby.se eller telefon 0457-61 82 19. 

 

Beslutsunderlag: 
Situationsplan, plan- och fasadritningar 2014-04-15. 
_____________ 
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Upplysningar 
Sökanden upplyses om att kontakta sin elleverantör för kabelvisning innan 
byggstart.  
 

Golvbrunn får inte installeras utan oljeavskiljare.  
 

Fasad i tomtgräns mot fastigheten Yxnarum 19:120 skall utföras i brandklass 
EI30. 
 

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § 
plan- och bygglagen).  
 

Slutbesked skall ha meddelats innan byggnaden får tas i bruk (10 kap. 4 § 
plan- och bygglagen).   

_____________ 

Ärendet ajourneras från förmiddag till eftermiddag för överläggningar i 
partigrupperna. 

 

 

 

Exp: 

XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
Exp. (avgiften) 
Akten 
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§ 98 Dnr 2014-000253 239 

Pänseryd 1:14 - Ansökan om strandskyddsdispens för 
nätstation och förläggning av kabel 
 

Sammanfattning  
Fastighetens adress: Pänseryd 24, Kallinge 
Sökanden: E.ON Elnät Sverige AB, Box 735, 391 27 Kalmar 
 
PBL 9:30-31 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. 
Samrådsområde flygbuller, Strandskyddsområde Pänserydsgölen  
 
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för uppförande av 
nätstation 3,4 kvm och för schaktning och förläggning av kablar längs 
trafikverkets väg. Som särskilt skäl för dispens anges att åtgärderna krävs för 
förstärkning av befintligt elnät.  Avstånd från byggnad till strandlinje 22 m.   

  

Bedömning 
 Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inte, inom strandskyddsområde, nya 
byggnader uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar 
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 
ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och 
växtarter.  
Kommunen får, enligt samma balk 7 kap. 18 § pkt b-c medge dispens från 
nämnda bestämmelser om det finns särskilda skäl. Som sådant särskilt skäl 
får man beakta endast om det område som dispensen avser;  
1.  redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte,  
2.  genom väg, järnväg, bebyggelse verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3.  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
inte kan tillgodoses utanför området, 
4.  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller 
6.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse.  
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Åtgärden bedöms vara en utvidgning av pågående verksamhet för vilken 
dispens från strandskyddsbestämmelserna kan lämnas enligt 7 kap. 18 c§ pkt 
4 miljöbalken. 
      

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande 
av nätstation 3,4 kvm och för schaktning för förläggning av kabel.  
Endast förläggningsområdet och det markområde som anläggningen upptar 
får tas i anspråk. Förläggningsområdet skall återställas efter avslutat arbete.  
 
Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 18 c§ pkt 4 miljöbalken.  
 
Avgift skall erläggas med 3 552 kronor i enlighet med taxa antagen av 
kommunfullmäktige § 82/2012, tabell 6. Faktura skickas separat. 
    

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande 
av nätstation 3,4 kvm och för schaktning för förläggning av kabel.  
Endast förläggningsområdet och det markområde som anläggningen upptar 
får tas i anspråk. Förläggningsområdet skall återställas efter avslutat arbete.  
 
Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 18 c§ pkt 4 miljöbalken.  
 
Avgift skall erläggas med 3 552 kronor i enlighet med taxa antagen av 
kommunfullmäktige § 82/2012, tabell 6. Faktura skickas separat. 
 

Upplysningar:  
Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann 
laga kraft.  
 
Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutar att inte 
överpröva detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från 
den dag kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.. 
______________ 

Exp: 

E.ON Elnät Sverige AB + delgivningskvitto och besvärshänvisning  
Länsstyrelsen + handlingar 
Exp. (avgiften) 
Akten 
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§ 99 Dnr 2014-000254 237 

Hoby 19:1 - Ansökan om strandskyddsdispens för 
informationstavla vid Snittingfallet 
 

Sammanfattning  
Fastighetens adress: Gamla Riksvägen, Snittingfallet 
Sökanden: Bräkne Hoby Bygd i Samverkan ideell förening  
 
PBL 9:30-32 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse 
VA-verksamhet, Riksintresse – friluftsliv och naturvård, 
Strandskyddsområde Bräkneån.  
 
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för uppförande av 
informationstavla 2,4 m lång och 3 m hög. Tavlan placeras intill nyligen 
anlagd parkeringsplats och rastplats vid Snittingfallet i Bräkneån. Avstånd 
till strandlinjen  
ca 80 m. Fastighetsägaren (Ronneby kommun) har godkänt förslaget.  
Som särskilt skäl för dispens anförs bland annat att området vid Snittingfallet 
är avsett att bli ett attraktivt område för bygdens invånare och besökare. 
Genom tillgängliggörandet kan frilufts-, naturvårds- och kulturhistoriska 
intressen i rik omfattning främjas. Målsättningen är att skapa en entréportal 
till Bräkneåns dalgång med tillhörande skärgård.   
 
Sökanden har begärt befrielse från dispensavgiften. Som skäl anges att 
informationstavlan har ett allmänt syfte att informera kommuninvånare och 
besökare vid attraktiva besöksmål intill Bräkneån, att Bygd i Samverkan är 
en ideell förening samt att uppsättningen ingår i Leaderprojektet ”På 
Bräknecykel i Sveriges Trädgård” som medfinansieras av Ronneby kommun 
med arbetstid. 

   

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 
fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar villkoren för djur- och 
växtarter.  
Kommunen får, enligt samma balk, kap 7 § 18c pkt b-c, medge dispens från 
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nämnda bestämmelser om det finns särskilda skäl. Som sådant skäl får man 
beakta endast om det område dispensen avser; 
1.  redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte, 
2.  genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3.  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
inte kan tillgodoses utanför området, 
4.  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller 
6.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse.  
 
Det aktuella området är redan tillgängligt för besökare genom 
parkeringsplats, gångstig med trappa vid fallet, rast- och grillplats. Tavlan 
upplyser om platsens historia och naturvärden. Förslaget underlättar 
allmänhetens tillträde till området och anses inte medföra någon påverkan på 
djur- eller växtliv. Strandskyddsdispens kan därmed lämnas.  
 
Enligt av kommunfullmäktige antagen taxa § 82/2012 framgår att 
likställighetsprincipen skall tillämpas vid avgiftsuttag. Avgift för 
strandskyddsdispens skall debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa. 
Under rubriken Administrativa rutiner, avgiftsbestämning, framgår att om 
Miljö- och byggnadsnämnden finner att det finns särskilda skäl som 
motiverar en höjning eller minskning av avgiften får nämnden besluta detta 
för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende.  
Miljö- och byggnadsnämnden har i samband med beslut att bevilja av 
sökanden inlämnad dispensansökan för motsvarande informationstavla vid 
Evaryds kvarn, § 98/2013, beslutat att avgift för handläggning av 
strandskyddsdispenser inte skall tas ut av ideell förening som utför en tjänst 
av allmänintresse på kommunalt ägd mark. Den nu föreslagna 
informationstavlan har samma syfte som tavlan vid Evaryds kvarn och 
uppförs på mark som ägs av Ronneby kommun. Bedömningen är att av 
nämndens beslutade kriterier för avgiftsbefrielse har uppfyllts.   

   

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande 
av informationstavla.  
Endast det område som anläggningen upptar på mark får tas i anspråk.  
Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 18c § pkt 5 miljöbalken.  
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Avgiften 3 552 kronor tas  inte ut eftersom den ideella föreningen utför en 
tjänst av allmänintresse på kommunal mark.   
    

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande 
av informationstavla.  
Endast det område som anläggningen upptar på mark får tas i anspråk.  
Beslutet fattas med stöd av 7 kap.18c § pkt 5 miljöbalken.  
 
Avgiften 3 552 kronor tas inte ut eftersom den ideella föreningen utför en 
tjänst av allmänintresse på kommunal mark.   
 

 

Upplysning 
Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann 
laga kraft. Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutar 
att inte överpröva detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och 
räknas från den dag kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.  
____________ 

 

 

 

Exp: 

Bräkne-Hoby Bygd i Samverkan, Svenstorpsvägen 2A, 372 61 Bräkne Hoby 
+ delgivningskvitto och besvärshänvisning 
Akten 
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§ 100 Dnr 2014-000255 237 

Dönhult 1:2 - Strandskyddsdispens för 
informationstavla 
 

Sammanfattning  
Fastighetens adress: Ekfors kraftstation, Bräkne Hoby,  
Sökanden: Bräkne Hoby Bygd i Samverkan ideell förening 
 
PBL 9:30-32 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse 
Enskilt VA, Riksintresse – friluftsliv och naturvård, Strandskyddsområde 
Bräkneån.  
 
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för uppförande av 
informationstavla 2,4 m lång och 3 m hög. Tavlan placeras vid Ekfors 
kraftstation intill Bräkneån. Avstånd till strandlinjen ca 25 m. 
Fastighetsägarens godkännande har inlämnats. 
Som särskilt skäl för dispens anförs att området vid Ekfors är attraktivt för 
bygdens invånare och besökare. Genom tillgängliggörandet kan frilufts-, 
naturvårds- och kulturhistoriska intressen i rik omfattning främjas. 
Uppförandet av en informationstavla befrämjar detta tillgängliggörande.  
 
Sökanden har begärt befrielse från dispensavgiften. Som skäl anges att 
informationstavlan har ett allmänt syfte att informera kommuninvånare och 
besökare vid attraktiva besöksmål intill Bräkneån, att Bygd i Samverkan är 
en ideell förening samt att uppsättningen ingår i Leaderprojektet ”På 
Bräknecykel i Sveriges Trädgård” som medfinansieras av Ronneby kommun 
med arbetstid. 
 

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 
fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar villkoren för djur- och 
växtarter.  
Kommunen får, enligt samma balk, kap 7 § 18c pkt b-c, medge dispens från 
nämnda bestämmelser om det finns särskilda skäl. Som sådant skäl får man 
beakta endast om det område dispensen avser; 
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1.  redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte, 
2.  genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3.  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
inte kan tillgodoses utanför området, 
4.  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller 
6.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse.  
 
Det aktuella området är tillgängligt för besökare genom tillfartsväg och 
stigar. Informationstavlan upplyser om platsens historia och naturvärden. 
Förslaget underlättar allmänhetens tillträde till området och anses inte 
medföra någon påverkan på djur- eller växtliv. Strandskyddsdispens kan 
därmed lämnas.  
 
Enligt av fullmäktige antagen taxa § 82/2012 framgår att 
likställighetsprincipen skall tillämpas vid avgiftsuttag. Avgift för 
strandskyddsdispens skall debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa. 
Under rubriken Administrativa rutiner, avgiftsbestämning, framgår att om 
Miljö- och byggnadsnämnden finner att det finns särskilda skäl som 
motiverar en höjning eller minskning av avgiften får nämnden besluta detta 
för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende.  
Miljö- och byggnadsnämnden har i samband med beslut att bevilja av 
sökanden inlämnad dispensansökan för motsvarande informationstavla vid 
Evaryds kvarn, § 98/2013, beslutat att avgift för handläggning av 
strandskyddsdispenser inte skall tas ut av ideell förening som utför en tjänst 
av allmänintresse på kommunalt ägd mark. Den nu föreslagna 
informationstavlan uppförs på mark som tillhör annan fastighetsägare. 
Bedömningen är därmed att av nämnden beslutade kriterier för 
avgiftsbefrielse inte har uppfyllts och att avgift skall tas ut enligt gällande 
taxa. 

   

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande 
av informationstavla.  
Endast det område som anläggningen upptar på mark får tas i anspråk.  
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken kap 7 § 18c pkt 5.  
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Avgift tas ut med 3 552 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige  
§ 82/2012, tabell 6. Faktura skickas separat. 

  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Knut 
Svensson (C), Thomas Svensson (FP), Margareta Yngveson (S) och ersättare 
Willy Persson (KD). 

 

Yrkanden 
Ledamot Knut Svensson (C) yrkar enligt förvaltningens förslag men att 
ingen avgift ska tas ut på grund av att miljö- och byggnadsförvaltningen är 
medfinansiär vad gäller arbetsinsatser i ”Leaderprojektet” (på Bräknecykel i 
Sveriges trädgård). 

Ledamot Margareta Yngveson (S) yrkar bifall till miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag att avgift ska tas ut eftersom avgiften 
grundar sig på ett beslut gällande myndighetsutövning. Föreslagen 
informationstavla uppförs dessutom på mark som inte tillhör kommunen.  

Ordförande Lena Karstensson (M) bifaller Knut Svenssons (C) yrkande. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Lena Karstensson (M) ställer proposition på Knut Svenssons (C) 
förslag och på Margareta Yngvesons (S) yrkande och finner att nämnden 
beslutar enligt Knut Svenssons förslag. 

Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns: 

Den som vill bifalla Knut Svenssons förslag röstar ja. Den som inte vill 
röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla Margareta Yngvesons 
yrkande, det vill säga miljö- och byggnadsförvaltningens förslag. 

 

Omröstningsresultat 
 

Beslutande   Ja Nej 
Lena Karstensson (M)  X 
Olle Helt (M)  X 
Nils-Erik Mattsson (MP)   X 
Knut Svensson (C)  X 
Margareta Yngveson (S)   X 
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Gunnar Ferm (S)   X 
Berth-Anders Svensson (RP) X 
Stefan Kullman (SD)   X 
Clas Lagerlund (M)  X 
Thomas Svensson (FP)  X 
Ulrik Lindqvist (S)  X 
Hillevi Andersson (C) X 
Ola Robertsson (S)  X 
 

Omröstningsresultatet blir 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Knut Svenssons förslag enligt 
följande. 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande 
av informationstavla.  
Endast det område som anläggningen upptar på mark får tas i anspråk.  
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken kap 7 § 18c pkt 5.  
 
Ingen avgift tas ut på grund av att miljö- och byggnadsförvaltningen är 
medfinansiär vad gäller arbetsinsatser i ”Leaderprojektet” (på Bräknecykel i 
Sveriges trädgård). 

 

 

Upplysning 
Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann 
laga kraft. Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutar 
att inte överpröva detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och 
räknas från den dag kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.  
_____________ 

 

Exp: 

Bräkne Hoby Bygd i Samverkan ideell förening, Svenstorpsvägen 2A, 372 
61 Bräkne Hoby + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
Länsstyrelsen + samtliga handlingar 
Akten 
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§ 101 Dnr 2014-000256 237 

Dönhult 1:23 - Strandskyddsdispens för grillplats och 
informationstavla 
 

Sammanfattning  
Fastighetens adress: Björkerydsvägen 10, Bräkne Hoby 
Sökanden: Bräkne Hoby Bygd i Samverkan ideell förening, Svenstorpsvägen 
2A, 372 61 Bräkne Hoby 
 
PBL 9:30-32 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse 
Kvarnruin, Nyckebiotop, Riksintresse – friluftsliv och naturvård, 
Strandskyddsområde för Bräkneån. Våtmark. 
 
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för uppförande av 
grillplats samt två stycken informationstavlor längd 1,85 m, höjd 2.30 m. 
Tavlor och grillplats  placeras i anslutning till befintlig strövstig från 
Björkerydsvägen mot Dönhults kvarn i Bräkneån. Avstånd till strandlinjen 
50 m respektive ca 15-20 m.  
Fastighetsägaren har godkänt förslaget.  
Som särskilt skäl för dispens anförs att området vid Dönhult är ett attraktivt 
område för bygdens invånare och besökare. Genom tillgängliggörandet kan 
frilufts-, naturvårds- och kulturhistoriska intressen i rik omfattning främjas. 
Åtgärderna befrämjar detta tillgängliggörande. . 

Ärendet har remitterats till Skogsstyrelsen som inte har något att erinra mot 
förslaget. 
 
Sökanden har begärt befrielse från dispensavgiften. Som skäl anges att 
åtgärderna har ett allmänt syfte att informera kommuninvånare och besökare 
vid attraktiva besöksmål intill Bräkneån, att Bygd i Samverkan är en ideell 
förening samt att uppsättningen ingår i Leaderprojektet ”På Bräknecykel i 
Sveriges Trädgård” som medfinansieras av Ronneby kommun med arbetstid. 
  

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 
fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar villkoren för djur- och 
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växtarter.  
Kommunen får, enligt samma balk, kap 7 § 18c pkt b-c, medge dispens från 
nämnda bestämmelser om det finns särskilda skäl. Som sådant skäl får man 
beakta endast om det område dispensen avser; 
1.  redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte, 
2.  genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3.  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
inte kan tillgodoses utanför området, 
4.  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller 
6.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse.  
 
Det aktuella området är redan tillgängligt för besökare genom strövstig. 
Informationstavlorna upplyser om platsens historia och naturvärden. 
Förslaget underlättar allmänhetens tillträde till området och anses inte 
medföra någon påverkan på djur- eller växtliv. Strandskyddsdispens kan 
därmed lämnas.  
 
Enligt av fullmäktige antagen taxa § 82/2012 framgår att 
likställighetsprincipen skall tillämpas vid avgiftsuttag. Avgift för 
strandskyddsdispens skall debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa. 
Under rubriken Administrativa rutiner, avgiftsbestämning, framgår att om 
Miljö- och byggnadsnämnden finner att det finns särskilda skäl som 
motiverar en höjning eller minskning av avgiften får nämnden besluta detta 
för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende.  
Miljö- och byggnadsnämnden har i samband med beslut att bevilja av 
sökanden inlämnad dispensansökan för motsvarande informationstavla vid 
Evaryds kvarn, § 98/2013, beslutat att avgift för handläggning av 
strandskyddsdispenser inte skall tas ut av ideell förening som utför en tjänst 
av allmänintresse på kommunalt ägd mark. Denu föreslagna 
informationstavlornaoch grillplatsen uppförs på mark som tillhör annan 
fastighetsägare. Bedömningen är att av nämndens beslutade kriterier för 
avgiftsbefrielse inte har uppfyllts och att avgift skall tas ut enligt gällande 
taxa.  
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Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande 
av informationstavlor och för anläggande av grillplats.  
Endast det område som anläggningarna upptar på mark får tas i anspråk.  
Beslutet fattas med stöd av kap. 7 18c § pkt 5 miljöbalken.  

Avgift tas ut med 3 552 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige  
§ 82/2012, tabell 6. Faktura skickas separat. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Knut 
Svensson (C), Thomas Svensson (FP), Margareta Yngveson (S) och ersättare 
Willy Persson (KD). 

 

Yrkanden 
Ledamot Knut Svensson (C) yrkar enligt förvaltningens förslag men att 
ingen avgift ska tas ut på grund av att miljö- och byggnadsförvaltningen är 
medfinansiär vad gäller arbetsinsatser i ”Leaderprojektet” (på Bräknecykel i 
Sveriges trädgård). 

Ledamot Margareta Yngveson (S) yrkar bifall till miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag att avgift ska tas ut eftersom avgiften 
grundar sig på ett beslut gällande myndighetsutövning. Föreslagen 
informationstavla uppförs dessutom på mark som inte tillhör kommunen.  
Ordförande Lena Karstensson (M) bifaller Knut Svenssons (C) yrkande. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Lena Karstensson (M) ställer proposition på Knut Svenssons (C) 
förslag och på Margareta Yngvesons (S) yrkande och finner att nämnden 
beslutar enligt Knut Svenssons förslag. 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Knut Svenssons förslag enligt 
följande. 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande 
av informationstavla.  
Endast det område som anläggningen upptar på mark får tas i anspråk.  
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken kap 7 § 18c pkt 5.  
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Ingen avgift tas ut på grund av att miljö- och byggnadsförvaltningen är 
medfinansiär vad gäller arbetsinsatser i ”Leaderprojektet” (på Bräknecykel i 
Sveriges trädgård). 

 

Upplysning 
Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann 
laga kraft. Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutar 
att inte överpröva detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och 
räknas från den dag kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.  

______________ 

 

 

Exp: 
Bräkne Hoby Bygd i Samverkan + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
Länsstyrelsen + samtliga handlingar 
Akten 
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§ 102 Dnr 2014-000272 237 

Bälganet 1:46 - Strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
komplementbyggnad 
 

Sammanfattning  
Fastighetens adress: XXX 
Sökanden: XXX 
 
PBL 9:30-32. 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse 
Riksintresse – vindkraft, Strandskyddsområde för Husören  
 
Befintliga byggnader på fastigheten består av fritidshus, tc och uthus av äldre 
datum. Allmän stig passerar genom tomtplatsen och vidare norrut där den 
ansluter till mindre väg på andra sidan sjön.  
 
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för tillbyggnad av 
uthuset med hobbyverkstad 20,1 kvm. Avstånd till huvudbyggnad ca 35 m, 
avstånd till strandlinje ca 40 m. Tomtplatsavgränsning utgör del av 
fastigheten ca 2 500 kvm.  

 
Som särskilt skäl för dispens anförs att tillbyggnaden sker inom 
ianspråktagen fastighet och inte påverkar allmänhetens tillträde till 
strandområdet.  
 
Strandskyddsdispens söks också för iordningställande av ny allmän stig för 
passage mot norr. Stigen sammanfaller delvis med befintlig stig inom 
tomtplatsen och anläggs delvis inom område avsatt för fri passage. Endast 
röjning, inte trädfällning eller beläggning. Stigen ersätter befintlig enligt 
inlämnad karta och beskrivning.  
    

Bedömning 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken 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 
fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar villkoren för djur- och 
växtarter. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(77) 

2014-06-18  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  
Kommunen får, enligt samma balk, kap 7 § 18c pkt b-c, medge dispens från 
nämnda bestämmelser om det finns särskilda skäl. Som sådant skä får man 
beakta endast om det område dispensen avser; 
1.  redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte, 
2.  genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3.  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
inte kan tillgodoses utanför området, 
4.  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller 
6.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse.  
 
Tillbyggnad sker inom ianspråktagen fastighet och medför inte någon 
väsentlig påverkan på djur- eller växtliv. Fri passage lämnas längs 
strandlinjen. Iordningställande av ny stig underlättar allmänhetens tillträde 
till området och anses inte medföra någon negativ påverkan för djur- och 
växtliv. Strandskyddsdispens kan lämnas.  

  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad 
av komplementbyggnad och för anläggande av ny stig för allmänhetens 
passage.  
Tomtplatsen skall markeras i terräng. Allmän stig skall markeras vara 
allemansrättsligt tillgänglig.  
Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken kap 7 § 18c pkt 1 och 5.  
 

Avgift tas ut med 5 328 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige  
§ 82/2012, tabell 6. Faktura skickas separat.      

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad 
av komplementbyggnad och för anläggande av ny stig för allmänhetens 
passage.  
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Tomtplatsen skall markeras i terräng. Allmän stig skall markeras vara 
allemansrättsligt tillgänglig.  
Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken kap 7 § 18c pkt 1 och 5.  
 

Avgift tas ut med 5 328 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige  
§ 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 beslutar att inte 
överpröva detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från 
den dag kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen 

______________ 

 

 

Exp: 

XXX 
Exp. (avgiften) 
Akten 
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§ 103 Dnr 2014-000007 210 

Namnförslag till rastplats Sörby 
 

Sammanfattning  
Adress: Ronneby 22:1, Rastplats Sörby vid Viggenplanet  
 
Namnberedningen har fått i uppdrag att föreslå namn till den nya rastplatsen 
i Sörby. 
    

Bedömning 
Namnberedningen föreslår att rastplatsen får namnet Rastplats Viggen efter 
som den ligger i anslutning till uppställningsplatsen av det gamla 
Viggenplanet. 

   

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att rastplatsen får namnet Rastplats 
Viggen. 

    

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamot Olle Helt (M) och ersättare Willy Persson (KD). 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att rastplatsen får namnet Rastplats 
Viggen. 

_______________ 

 

 

Exp: 

Akten 
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§ 104 Dnr 2011-000323 274 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
Kalleberga (dnr BAP 2014-81958) 
 

Sammanfattning  
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag inkom 2014-06-10 och avser 
följande åtgärd: Montering av stoltrapphiss. 

Sökanden bor ensam i hyrd lägenhet på tredje våningen och lider av KOL. 
Bostaden saknar hiss. 

Arbetsterapeutens intyg styrker de föreslagna åtgärderna och fogas till 
ansökan. 

Kostnad: 135500 kronor (offert från Hissteknik). 

  

Bedömning 
Föreslagna åtgärder bedöms som nödvändiga för att sökanden ska känna sig 
trygg och säker i sin boendemiljö.  

  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bidrag enligt 6§ lagen om 
bostadsanpassningsbidrag 1992:1574 med 135 500 kronor motsvarande en 
skälig kostnad för sökta åtgärder. 

    

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bidrag enligt 6§ lagen om 
bostadsanpassningsbidrag 1992:1574 med 135 500 kronor motsvarande en 
skälig kostnad för sökta åtgärder. 

______________ 

 

Exp: 

Åke Johansson 
Akten 
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§ 105 Dnr 2013-000696 011 

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:30 m.fl. 
 

Sammanfattning  
Adress: Trolleboda 

Planenheten har fått i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan 
på fastigheten Trolleboda 1:30 m.fl. (§ 175/2013). 

 

Bedömning 
Området är ett fritidsområde från 1980-talet. För området gäller detaljplan 
för del av fastigheten Trolleboda 1:30 m.fl. (laga kraft 19680308). 
Bestämmelserna i denna plan ändrades genom ett beslut i 
kommunfullmäktige 1983-05-30, laga kraft 1983-10-31. Genom åren har 
nämnden beviljat en mängd avvikelser från detaljplanen. Med hänsyn till 
kraven på större ytor på dagens fritidshus är det inte orimligt att ändra vissa 
av planbestämmelserna. Fastigheterna i området har storlekar från 901 kvm 
tom 1136 kvm. Lämplig exploatering torde vara 175 kvm. Även mått på 
byggnadshöjd bör revideras för att rymma ev nybyggnation eller renovering 
av befintliga byggnader med hänsyn till moderna energikrav. 
 
Förslaget innebär att 2 stycken planbestämmelser i gällande plan ändras och 
1 stycken utgår: 
Bestämmelsen Exploatering av tomt med lydelsen på tomt med F betecknat 
område får huvudbyggnad jämte uthus och andra gårdsbyggnader icke uppta 
större sammanlagd areal än 100m2. Därav får huvudbyggnaden icke uppta 
större areal än 80m2 ändras och får lydelsen Största byggnadsarea på tomt 
med F betecknat område är 175m2. Bestämmelsen På med I betecknat 
område får uppföras med högst en våning utgår. Bestämmelsen med lydelsen 
På med I betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till större höjd 
än 3,0 meter. Uthus och andra gårdsbyggnader får icke uppföras till större 
höjd än 2,8 meter ändras och får lydelsen På med I betecknat område får 
huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än 3,9 meter. Uthus och andra 
gårdsbyggnader får icke uppföras till större höjd än 3,0 meter. 
 
Detaljplaner ska miljökonsekvensbedömas om kommunen vid en 
behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda 
till betydande miljöpåverkan. Behovsbedömning har utförts. Den pekar på 
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att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt plan- och bygglagen (PBL) 
4:34 ej erfordras. 

 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att miljökonsekvensbeskrivning ej 
behöver upprättas. 

Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggenheten i uppdrag att ställa 
ut planförslaget enligt reglerna för enkelt planförfarande. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Knut Svensson (C) och Margareta Yngveson 
(S). 

 

Yrkanden 
Ledamot Margareta Yngveson (S) yrkar att nämnden ska besluta att 
planförslaget ska ställas ut enligt reglerna för normalt planförfarande. 

Ordförande Lena Karstensson (M) och ledamot Knut Svensson (C) yrkar 
bifall till plan- och byggenhetens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Lena Karstensson (M) ställer proposition på plan- och 
byggenhetens förslag och på Margareta Yngvesons (S) yrkande och finner 
att nämnden beslutar enligt plan- och byggenhetens förslag. 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att miljökonsekvensbeskrivning ej 
behöver upprättas. 

Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggenheten i uppdrag att ställa 
ut planförslaget enligt reglerna för enkelt planförfarande. 

______________ 

 

Exp: 

Plan- och byggenheten 
Akten      
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§ 106 Dnr 2013-000530 214 

Torkö 1:2, 1:3 m fl – 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. 

Handlingar finns tillgängliga på länken http://www.ronneby.se/torko.  

Samrådsförslag innebär att exploateringsgraden ökas från 160 resp 200 kvm 
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. Planförslaget har varit 
utställt för samråd under tiden den 25 april till och med den 16 maj 2014. 
Planen upprättas enligt normalt planförfarande. Länsstyrelsen, miljö- och 
hälsoskyddsenheten, kommunstyrelsen samt en fastighetsägare inkom med 
skrivelser under samrådstiden. 

 

Med hänsyn till inkomna synpunkter föreslås planen revideras enligt 
följande: 

Plankartan 

• Ny planbestämmelse upphävande av strandskydd införs 

• Ny planbestämmelse huvudmannaskap införs 

• Den yta som i dag används till besöksparkering ges bestämmelsen P-
PLATS 

Planbeskrivning  

• Avsnittet Strandskydd revideras 

• Avsnittet Landskapsbildsskydd utgår 
    

http://www.ronneby.se/torko�
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Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger plan– och byggenheten i uppdrag att ställa 
ut den reviderade planen för granskning enligt 5 kap 18-25 §§ plan- och 
bygglagen.  

   

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger plan– och byggenheten i uppdrag att ställa 
ut den reviderade planen för granskning enligt 5 kap 18-25 §§ plan- och 
bygglagen.  

________________ 

 

 

 

Exp: 

Plan- och byggenheten 
Akten 
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§ 107 Dnr 2014-000317 225 

Energirådgivning 2014 
 
Sammanfattning  
Ronneby kommun får årligen bidrag från Energimyndigheten för att bedriva 
energirådgivning 2013 beviljades 280 tkr. Kommunen skall anta en 
utvecklingsplan för år 2014. 

    

Bedömning 
2013 gick det åt 290 000 kronor för energirådgivning. Informationsinsatser 
till medborgarna har skett via telefonsamtal och besök på kontoret. Ett antal 
mindre evenemang har skett för att sprida information om exempelvis värme 
och belysning, exempelvis trafikantveckan. Utveckling av informations- och 
utbildningsinsatser kring temat passivhus fortsätter. Planenheten bedriver ett 
utvecklingsprojekt i samband med Kilenprojektet om hur man planerar för 
att minska energiförbrukningen. 

Förslag till utvecklingsplan för energirådgivning har upprättats. Inriktning på 
passivhus fortsätter under året men även andra informationsinsatser i 
enlighet med lokala miljömål planeras. Workshop om utveckling av Kilen 
har redan hållits där ett fokusområde var energianvändning. Utbildning som 
energi- och klimatrådgivare planeras i Energimyndighetens regi.  

    

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen och ger 
stadsarkitekten i uppdrag att översända verksamhetsplanen för 
energirådgivning 2014 till Energimyndigheten. 

    

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen och ger 
stadsarkitekten i uppdrag att översända verksamhetsplanen för 
energirådgivning 2014 till Energimyndigheten. 

______________ 

Exp: 

Energimyndigheten 
Akten    
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§ 108 Dnr 2013-000157 214 

Detaljplan för Väby 5:3 m.fl. 
 

Sammanfattning  
Adress: Kalvövägen 11, 13, 15 och 17 samt Väbynäsvägen 29, 31, 33 och 
35-94. 

Byggnadsnämnden gav 2004-08-19 plan- och byggenheten i uppdrag att 
påbörja en ändring av gällande detaljplan nr 202 för Väbynäs så att 
planbestämmelsen om högsta byggnadsarea likställdes med angränsande 
detaljplan. Under våren 2013 slöts ett planavtal mellan Väbynäs 
Tomtägarförening och Ronneby kommun varpå planarbetet startade. Viktiga 
frågor är en utökning av byggnadsarean, anpassning till dagens energikrav 
på byggnader, anpassning till kommande havsnivåhöjning, lokalisering av 
båtverksamhet samt om planområdet ska omfatta även fastigheterna på 
Kalvövägen och norra delen av Väbynäsvägen. 

Sommaren 2013 ställdes ett planprogram ut. Under programskedet inkom 34 
yttranden, varav 4 var utan erinran. Efter programskedet har omfattningen av 
planområdet ändrats (se nedan under rubrik Planområde). Av de 34 
yttranden som kom in var det 23 som rörde det område som nu föreslås 
omfattas av planen. Av de var 4 utan erinran. Inkomna synpunkter har 
sammanfattats och kommenterats i en programsamrådsredogörelse. 

Plan- och byggenheten föreslår följande som huvudsaklig inriktning på 
samrådsförslaget. 

Planområde 

På grund av det intresse för nya tomter som fanns i Norra delen av Väbynäs 
krävs mer omfattande utredningar innan ett planarbete kan fortskrida där. 
Delar av området är nu också aktuellt som utbyggnadsområde för VA enligt 
den nyligen antagna VA-planen. Istället för att skjuta en mer omfattande 
plan på framtiden föreslås att man nu går vidare med området på södra delen 
av Väbynäs och tar ställning till om och i så fall när den norra delen ska 
detaljplaneläggas längre fram. 

Bebyggelse 

Kommunens inriktning föreslås vara en exploateringsgrad på 20 % dock 
högst 250 kvm. I praktiken betyder det är fastigheter under 1250 kvm får 
bygga 20 % av sin fastighetsarea och övriga 250 kvm. Kommunen föreslås 
också ställa sig positiv till styckning av den större fastigheten Väby 5:8 då 
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den kan styckas i två delar och samtidigt ha area nog att placera en ny 
byggnad över + 3 m (se stycket Havsnivåhöjning nedan). 

Även i fortsättningen bör friliggande byggnader förordas. Föslaget är att 
bestämmelser om nockhöjd på 7,5 resp. 6 m införs samt att takvinkeln sätts 
till mellan 27-45 och att konstruktionen skall vara sadeltak. Den lägre 
nockhöjden sätts på fastigheter nära vattnet med direkt bakomliggande 
fastigheter för att även de bakomliggande fastigheterna skall få möjlighet till 
havsutsikt. 

Huvudbyggnader ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns till fastighet 
med användningen bostäder och 2 m från fastighet med användningen 
naturmark. Vid grannemedgivande kan en närmre placering vara möjlig. 
Komplementbyggnader som uthus/garage/carport ska placeras minst 1 m till 
alla grannfastigheter utom gata där de skall placeras minst 6 m från gatan för 
att man ska få plats att parkera inne på fastigheten. 
Med hänsyn till landskapsbilden och områdets karaktär läggs en 
bestämmelse om att ändringar av markens höjd mer än ±0.5 meter skall 
prövas i ett marklov.   

Havsnivåhöjning 

Med hänvisning till Länsstyrelsens rapport Framtida högvatten – Scenarier 
för havsnivå och översvämningsområden i Blekinge år 2100 (rapport 
2012:11)1

                                                 
1 Rapporten kan laddas ner från: 
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/publikationer/rapporter/2012/Pages/201211.aspx 

 måste särskild hänsyn tas till dels var man bygger och dels till hur 
man grundlägger kommande bebyggelse. Enligt rapporten är den högsta 
högvattennivån som observerats vid Kungsholm Fort + 133 cm (RH70). 
Länsstyrelsen håller nu på att arbeta fram principer för byggnation i låglänta 
områden. Förslaget som presenterades av Länsstyrelsen 2014-04-25 utgår 
från en planeringshorisont till år 2100. Förslaget innebär att nya bostäder bör 
klara av en havsnivåhöjning upp till + 3,1 m och utbyggnad av befintliga 
byggnader en höjning på upp till + 2,5 m (RH2000). Ronneby kommun 
använder sig av höjdsystemet RH00 som skiljer sig ca -12 cm från RH2000. 
Motsvarande höjder blir alltså cirka + 3 m och + 2,4 m (RH00). 
Förslaget är att man upp till +1,3 m, den högsta vattennivå som har 
observerats, inte bör få bygga. På höjder över det får man bygga om 
byggnaden klarar en havsnivåhöjning upp till + 2,4 m (RH00) enligt 
Länsstyrelsens förslag. Begreppet ”klarar en havsnivåhöjning” betyder inte 
att byggnaden måste grundläggas så att den ligger över den angivna höjden. 
Det finns idag olika typer av grundläggning och byggnadskonstruktioner 
som är anpassade för att tåla översvämning. 
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Vid skapande av nya fastigheter skall den nya bostaden kunna lokaliseras på 
en plats över + 3 m (RH00) i enlighet med Länsstyrelsens förslag. I planen 
gäller detta fastigheten Väby 5:8 som föreslås kunna styckas. 
Sutterängvåningar och källare föreslås få uppföras först när de kan placeras 
över + 3 m mätt från underkant platta (RH00) på grund av att man redan idag 
har problem med översvämning av för lågt liggande källare samt 
problematiken kring framtida havsnivåhöjning. 

Lokalisering av båtverksamhet 

Tomtföreningen har idag båtverksamhet vid tre bryggområden (område A, B 
och C). Ett fjärde (D) har inte varit i bruk efter sommaren 2004. Ett femte 
område finns kopplat till fastigheterna på Kalvövägen. 

För båtverksamheten har funktionskrav kring utrymme (djup samt areal), 
utsatthet för vind och blåst, avfallshantering, förändrat klimat samt 
naturvärden sats upp och bedömts för områdena. I korthet är slutsatsen att 
båtar bör kunna förtöjas vid alla områdena. För de områden där förtöjning 
sker idag (område A-C samt bryggan vid Kalvövägen) är slutsatsen att den 
förtöjningen även fortsatt kan ske. För område D, där det inte förtöjs några 
båtar idag, har en mer detaljerad undersökning gjorts baserat på de båtar och 
den brygga som önskas läggas här (en flytbrygga med 10 båtar). Slutsatsen 
är att den bör kunna tillåtas. Båtområdena föreslås planläggas som 
”Småbåtshamn”.  

Övrigt 

Strandskyddet föreslås upphävas inom kvartersmark utifrån bedömningen att 
marken är ianspråktagen. Delar av fastigheten Väby 5:8 bedöms inte 
ianspråktagna och ingår därför inte i planområdet. Strandskyddet föreslås 
också upphävas inom områdena för småbåtshamnar som för sin funktion 
måste ligga vid/i vatten. 

På södra sidan av halvön finns en badstrand som föreslås planläggas som 
allmän plats – Strand. På området avsätts en plats där MBN föreslås kunna 
godkänna bygglov för mindre byggnader i 1 plan för rekreativa ändamål, ex. 
omklädningsrum eller bastu. 

Samlingslokalen och tennisbanan i mitten av Väby 5:3 föreslås planläggas 
som C – Samlingslokal samt R – Tennisbana. 

Behovsbedömning 

Detaljplaner ska miljökonsekvensbedömas om kommunen vid en 
behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda 
till betydande miljöpåverkan. Behovsbedömning har utförts. Den pekar på 
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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 
skicka ut planen på samråd. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att en miljökonsekvensbeskrivning ej 
behöver upprättas. 

   

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggenheten i uppdrag att 
skicka ut planen på samråd. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att en miljökonsekvensbeskrivning ej 
behöver upprättas. 

_______________ 

Ordförande Lena Karstensson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
handläggning och beslut. 

 

 

 

Exp: 

Plan- och byggenheten 
Akten 
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§ 109 Dnr 2013-000773 231 

Saxemara 1:108 - Nybygggnad av enbostadshus och 
garage och rivning av komplementbyggnad 
 

Sammanfattning 
Fastighetsadress: XXX 
Sökande: XXX och XXX 

För fastigheten gäller DP 277 LK 1984-02-21.  
Max sammanlagd BYA inklusive gårdshus/uthus 180 m². 

Bostadshus en våning 3,5 m byggnads höjd gårdshus/uthus 2,5 m byggnads 
höjd. 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage samt rivning av 
gårdshus. 

Bostadshusets bottenplan uppgår till 103,00 m²samt övre plan 103,00 m² 
BTA, öppenarea 33,30 m², garage uppgår till 40,40 m². Bostadshus och 
garage uppgår till 176,70 m² BYA. Tomten får bebyggas med 180,00 m² 
BYA. Avvikelser med våningshöjd föreligger med 1,9 m. Nockhöjden är 
lägre än fastigheterna Saxemara 1:27. Saxemara 14:3, Saxemara 14:8 har en 
nockhöjd mellan 7,50m-7,80m i angränsning till Saxemara 1:108. 

Handlingar i ärendet har skickats till berörda sakägare för ev. yttrande.  
Inget yttrande har inkommit.  

  

Bedömning 
Enligt PBL kap 9 § 30 pkt 1 b och § 31 b skall bygglov ges för en åtgärd 
inom område med detaljplan om den fastighet och det byggnadsverk som 
åtgärden avser avviker från detaljplanen men avvikelsen godtagits vid 
tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser. Om 
avvikande åtgärder tidigare godtagits skall en samlad bedömning göras av de 
avvikande åtgärderna som söks och de som tidigare godtagits. Men även här 
gäller det att avvikelsen skall bedömas som mindre och att den är förenligt 
med planens syfte (se PBL Övergångsbestämmelser punkt 13 samt Didon 
m.fl. om ÄPBL 17 kap 18a §). 
 
Gällande detaljplan 277 laga kraft 1984-02-21 tillåter en sammanlagd BYA 
av högst 180 m² samt en våning. Efter föreslagen nybyggnad innebär 
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avvikelser från en våning till två våningar med 1,9 m. 
 

Nockhöjden på Saxemara 1:108 är 7,20 m 10 cm till 40 cm lägre än 
Saxemara 1:27, Saxemara 14:3 och Saxemara 14;8. 
Avvikande våningshöjd anses som mindre för att nockhöjden är lägre än 
intilliggande fastigheters som har en nockhöjd på 10 cm till 40 cm högre. 
Förslaget anses inte strida mot planens syfte eller medföra någon negativ 
områdespåverkan p.g.a. att nockhöjden inte överstiger de närmaste 
grannarnas nockhöjder.  
  

Förslag till beslut 
Miljö och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus om 103,00 m², öppenarea om 33,30 m² samt garage om 40,40 
m². Total BYA uppgår till 176,70 m²  med en avvikelse från en våning till 
två våningar samt rivning av gårdsbyggnad. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö och byggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked  (enligt PBL kap 10 § 23). 

Tekniskt samråd med Kontrollansvarig och kontrollplan skall redovisas och 
fastställas  innan startbesked kan utfärdas. Kontakta byggnadsinspektören 
0457-618221. 

 

Beslut 
Miljö och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus om 103,00 m², öppenarea om 33,30 m² samt garage om 40,40 
m². Total BYA uppgår till 176,70 m²  med en avvikelse från en våning till 
två våningar samt rivning av gårdsbyggnad. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö och byggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked  (enligt PBL kap 10 § 23). 

Tekniskt samråd med Kontrollansvarig och kontrollplan skall redovisas och 
fastställas  innan startbesked kan utfärdas. Kontakta byggnadsinspektören 
0457-618221. 

 

Avgift har tidigare tagits ut med 23 140 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige § 82/2012. Avgiften är fakturerad och betald.  
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Beslutsunderlag: 
Dokument som ingår i beslutet: Situationsplan, plan och fasadritningar, foto 
på närliggande byggnader. 

_____________ 

 

Upplysningar: 
Sökande 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 9 kap 43 
§) 

Slutbesked skall ha meddelats innan byggnaden får tas i bruk (enligt PBL 10 
kap §4)  

 

 

Exp: 

XXX och XXX 
XXX och XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
XXX och XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
XXX och XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
XXX  + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
XXX  + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
XXX och XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
XXX och XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Akten 
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§ 110 Dnr 2013-000903 42 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 
Rådjuret 6 – Ansökan om hel befrielse från kommunal 
sophämtning (ecos dnr 2013-807.823) 
 

Sammanfattning  
Från XXX, har det inkommit en ansökan om hel befrielse från sophämtning 
vid fastigheten Rådjuret 6. Sökande anger i ansökan att dottern har egen villa 
och är ensamhushåll och har mycket plats i sitt sopkärl. I ansökan framgår 
också att avfall sorteras och lämnas till sopsorteringen, apoteket samt att 
dottern tar hand om farligt avfall och restavfall. 

Sökande har fått kommunicering om olika alternativ samt att om ansökan 
vidhålls kommer förslag till beslut bli att ansökan avslås. Inget yttrande har 
inkommit. 

Sökande har sedan tidigare fått befrielse från hämtning av komposterbart 
avfall och förlängt hämtningsintervall för brännbart avfall. 
    

Bedömning 
I Renhållningsordning för Ronneby kommun, är kommunens föreskrifter om 
avfall fastställt (kommunfullmäktigebeslut § 117/1993, rev § 123/2005). För 
hel befrielse från kommunal sophämtning gäller att särskilda skäl föreligger 
och att det bedöms att soporna kan tas omhand utan att olägenheter för 
miljön eller människors hälsa uppkommer och att gällande 
renhållningsregler i övrigt följs. 
Skälet till att avslå ansökan är att bedömning har gjorts att inga särskilda skäl 
föreligger och att avfallet klassas som hushållsavfall och transport av sådant 
avfall ska ske genom kommunens försorg. 
I ansökan beskriver sökande att avfall sorteras och lämnas till 
sopsorteringen. Detta är en korrekt hantering vad det gäller förpackningar, 
skrymmande avfall samt farligt avfall, men inte brännbart avfall. 
 
För att i en kommun uppnå en storskalig avfallshantering som är 
miljömässigt godtagbar, får brännbart avfall inte; 

• lämnas på återvinningsstationernas insamlingskärl, där endast 
förpackningar av olika slag skall läggas. 

• lämnas på återvinningscentralernas eller avfallsstationernas 
containrar för skrymmande avfall där endast sådant brännbart avfall 
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som inte ryms i det gröna kärlet får lämnas, 
• lämnas som restavfall vilket endast syftar till sådant avfall som inte 

är brännbart, 
• eldas på den egna fastigheten. 

För delat sopabonnemang gäller att man delar med någon av de grannar som 
fastigheten gränsar till. Ansökan om delat kärl görs hos Ronneby Miljö & 
Teknik AB. 

    

Förslag till beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå ansökan om hel befrielse 
från kommunal sophämtning på fastigheten Rådjuret 6. 
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 hel befrielse från sophämtning 
på fastigheten Rådjuret 6 i Ronneby kommun, dnr 2013–000748. 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 på den beslutade avgiften sänds separat. 
    

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå ansökan om hel befrielse 
från kommunal sophämtning på fastigheten Rådjuret 6. 
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 hel befrielse från sophämtning 
på fastigheten Rådjuret 6 i Ronneby kommun, dnr 2013–000748. 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 
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fastställd av kommunfullmäktige § 193/2012 och senast indexreglerad att 
gälla fr.o.m. 2013-01-01. 
Faktura på den beslutade avgiften sänds separat. 
________________ 

 

 

 

Exp: 

XXX + delgivningskvitto 
Ronneby Miljö & Teknik AB 
Exp. (avgiften) 
Akten 

 

 

 

 

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 
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§ 111 Dnr 2014-000323 274 

Bostadsanpassningsärenden 2014 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (dnr  BAP 
2014-81956) 
 

Sammanfattning  
Ansökan inlämnades 2014-06-09 och avser följande åtgärder: 
Montering av ramp i trapphus. 
Installation av tvättmaskin och torktumlare. 
Till ansökan har fogats ett intyg utfärdat av arbetsterapeut som styrker de 
föreslagna åtgärderna. 
Sökanden bor med sina föräldrar och syskon i lägenhet. 
Sökanden har Dawns Syndrom, hjärtfel och RS infektion som lett till en 
utbredd hjärnskada. 
Sökanden transporteras i för sökande anpassat hjälpmedel som är tungt att ta 
ner/upp för den trappa som finns till bostaden. 
Tvättstugan finns i det andra huset vilket gör att man måste gå över 
gräsmattan när man ska tvätta kläder och föräldrarna tycker det är jobbigt. 
 

Bedömning 
Trapphus förses med ramp så att det blir lättare att köra med hjälpmedlet 
som är försett med syrgastuber m.m. 
Kostnad ca 7000 kronor.  

   

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bifall för montering av ramper i 
trapphuset. 
Beslutet fattas med stöd av lag (SFS 1992:1574) om bostadsanpassning I 
återställningsbidrag m.m. enligt 6§. 
Bidrag beviljas, då de åtgärder för vilka bidrag sökts bedöms vara 
nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig och säker för den 
sökande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bidrag ej kan beviljas för 
tvättmaskin och torktumlare då dessa räknas som lös egendom enl. §6.3. i 
Bostadsanpassningslagen 1992: 1574. 
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" Bostadsanpassningsbidrag lämnas endast för anpassning av bostadens fasta 
funktioner”.   

  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M) och ledamot Olle Helt 
(M). 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bifall för montering av ramper i 
trapphuset. 
Beslutet fattas med stöd av lag (SFS 1992:1574) om bostadsanpassning I 
återställningsbidrag m.m. enligt 6§. 
Bidrag beviljas, då de åtgärder för vilka bidrag sökts bedöms vara 
nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig och säker för den 
sökande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bidrag ej kan beviljas för 
tvättmaskin och torktumlare då dessa räknas som lös egendom enl. §6.3. i 
Bostadsanpassningslagen 1992: 1574. 
" Bostadsanpassningsbidrag lämnas endast för anpassning av bostadens fasta 
funktioner”.   

______________ 

Hur man överklagar. 
Om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni överklaga det till 
Förvaltningsrätten. 
Skrivelsen med överklagandet skall skickas till kommunen och ha inkommit 
inom 
tre (3) veckor från den dag Ni fick del av beslutet. 
Kommunen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning, 
om 
inte kommunen själv ändra beslutet på det sätt ni 
begär. 
I skrivelsen bör Ni ange varför Ni anser att beslutet är fel och vilken ändring 
Ni vill 
ha. Ange också fastighets beteckning och kommun samt beslutets 
diarienummer. 

Exp: 

Åke Johansson 
Akten 
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§ 112 Dnr 2014-000145 232 

Motorn 2 - Nybyggnad av lagerhall 
 

Sammanfattning  
Fastighetens adress: Karlshamnsvägen 5, Ronneby 
 
För fastigheten gäller detaljplan 392, laga kraft 2010-11-15. 
35% av fastighetsarean får bebyggas. Tomtareal 11 507 m². 
Byggnadsarea får uppföras med max 4 027,4 m² på fastigheten. 
 
Ansökan avser nybyggnad av lagerhall (kallförråd) 111 m². Byggnaden 
placeras på vad som är markerat som prickmark i gällande detaljplan, vilken 
inte får bebyggas. Byggnaden placeras 0,6 meter från tomtgräns utmed 
Industrigatan. Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml. Plan- 
och bygglagen 9 kap. 25 §. Något yttrande har inte inkommit.  

  

Bedömning 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 b §, trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 
och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan 
eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med 
detaljplanen eller områdesbestämmelsernas syfte. Om avvikande åtgärder 
tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 § första stycket 1b, ska en 
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som 
tidigare har godtagits. 
 
Enligt gällande detaljplan får 35 % av fastighetsarean bebyggas. Tomten är 
idag bebyggd med 4 840 m² och sökanden vill bebygga fastigheten med 
ytterligare 111 m² vilket genererar en bruttoarea på 4 951 m². Två av 
byggnaderna på fastigheten är tidigare delvis placerade på prickmarkerat 
område. Tänkt tillbyggnad placeras på prickmarkerat område, vilket i 
gällande detaljplan inte får bebyggas.  
Åtgärden strider mot gällande detaljplan. Bruttoarean är 22,9% större än vad 
planen medger och byggnaden placeras delvis på prickmarkerat område. 
 
Enligt sökande har ett tält varit uppställt på denna plats sedan många år 
tillbaka (minst 10 år), plintar och stomme finns kvar. De har drabbats av 
flera inbrott där tältduken skurits sönder och där vindarna sedan tagit sönder 
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resterande tältrester. Sökanden vill klä befintlig stomme med plåt för de är 
beroende av detta lagerutrymme. 
Enligt tidigare inlämnade bygglovshandlingar för fastigheten finns inget 
registrerat bygglov på befintligt lagertält. 
 
Grannar har hörts i ärendet och några synpunkter har inte inkommit. 
Tekniska förvaltningen har ingenting att erinra mot byggnation av 
lagerbyggnad. 
Lagerbyggnaden bedöms vara förenlig med planens syfte. Avvikelser för 
byggnation på prickmark och för större bruttoarea än vad planen medger kan 
i detta fall anses som små (liten) och förenliga med planens syfte. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av lagertält på 
111 m² samt medger avvikelser för större bruttoarea och byggnation på 
prickmark. Avvikelserna bedöms som små och förenliga med planens syfte. 
 
Någon kontrollansvarig krävs inte i detta ärende enligt plan- och bygglagen 
10 kap.  
10 §. 
 
Startbesked lämnas med stöd av plan- och bygglagen 10 kap. 23 §. Med 
startbeskedet beslutar Miljö- och byggnadsnämnden att av sökande inlämnad 
kontrollplan godkänns och fastställs. 
 
Avgift: 7 711 kronor (enligt taxa fastställd av fullmäktige 2012-03-29, § 82, 
faktureras separat). 
 
Upplysningar 
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 enligt plan- 
och bygglagen 9 kap. 43 §. 
 
Slutbesked ska ha meddelats innan byggnaderna får tas i bruk enligt plan- 
och bygglagen 10 kap. 4 §. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan, situationsplan, plan- och fasadritning 2014-04-02, mailskrivelser  
2014-06-03. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamot Margareta 
Yngveson (S) och tjänstgörande ersättare Willy Persson (KD). 

 

Yrkanden 
Ledamot Margareta Yngveson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till 
miljö- och byggnadsförvaltningen för samråd med sökanden. 

Ordförande Lena Karstensson (M) bifaller Margareta Yngvesons (S) 
yrkande. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Lena Karstensson ställer proposition på Margareta Yngvesons 
yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till miljö- 
och byggnadsförvaltningen för samråd med sökanden. 

______________ 

 

 

 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Akten 
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§ 113 Dnr 2013-000890 009 

Information juni 2014 
 

Sammanfattning  
Willy Persson (KD) 
Willy Persson tar upp problemet med överhängande vegetation över 
trottoarer och gatukorsningar. Gatuenheten ska sköta överhängande 
vegetation på kommunens mark ev. i samråd med miljö- och 
byggnadsförvaltningen som också har ett ansvar att se till att alla 
fastighetsägare sköter detta.  

 

Birgitta Persson 
Bestämmelser kring ”Atterfallshusen” är utskickat till politikerna i nämnden, 
SKL cirkulär 14:21.  

På webben (webbseminarie) kan politikerna också se bestämmelser om 
”Atterfallshusen”. 

    

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

    

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Knut 
Svensson (C), Margareta Yngveson (S) och tjänstgörande ersättare Willy 
Persson (KD). 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 114 Dnr 2013-000896 009 

Meddelanden juni 2014 
 

Sammanfattning  
1. Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut, dnr 3114-4, 

ansökan om tillstånd för BDT-avlopp samt att inrätta enskild 
avloppsanordning för Jordö 2:49 till länsstyrelsen i Blekinge län. 
 

2. Redovisning av bostadsanpassningsärende i Eringsboda. 
 

3. Länsstyrelsens beslut 2014-05-05 om strandskyddsdispens för 
enbostadshus, på fastigheten Hallonet 9.  
Beslut: Ingen prövning av länsstyrelsen. 
 

4. Länsstyrelsens beslut 2014-05-08 till M E Nordenvall gällande 
överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för 
tillbyggnad av fritidshus på Droppemåla 1:60.  
Beslut: Avslag. 
 

5. Länsstyrelsens beslut 2014-05-19 till B Persson gällande överklagande av 
miljö- och byggnadsnämndens beslut om tidsbegränsat bygglov för 
parkering av husbilar på Karlstorp 2:1. 
Beslut: Avslag. 
 

6. Länsstyrelsens beslut 2014-04-30 gällande strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och två mindre bodar på Jordö 
1:21. 
Beslut: Ingen prövning av länsstyrelsen. 
 

7. Länsstyrelsens beslut 2014-04-30 gällande strandskyddsdispens för 
iordningsställande av parkeringsplats för 10 bilar på Saxemara 1:96. 
Beslut: Ingen prövning av länsstyrelsen. 
 

8. Länsstyrelsens beslut 2014-05-13 gällande överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut avseende föreläggande om försiktighetsmått 
gällande skytteverksamhet på Fornanäs 1:3. 
Beslut: Vissa ändringar i nämndens beslut. 
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9. Växjö Tingsrätts, Mark- och miljödomstolen dom 2014-05-22 till T 
Gummesson gällande strandskyddsdispens. 
Beslut: Överklagandet avslås. 
 

10. Växjö Tingsrätts, Mark- och miljödomstolen dom 2014-05-30 till M 
Ågren gällande överprövning av beviljad strandskyddsdispens 
(tomtplatsavgränsning) på Smedgården 1:12. Beslut: Överklagandet 
avslås. 
 

11. Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2014-05-20 avseende brott mot 
områdesskydd m.m. 
Domslut: Beslutet om företagsbot undanröjs och belopp av 
försvarskostnaden som ska återbetalas bestäms till 6000 kronor. I övrigt 
gäller tingsrättens domslut. 
___________ 
 
Följande meddelanden från ovanstående lista redovisas (Åke Johansson 
och Anja Johnson): 
 
Redovisning av bostadsanpassningsärende i Eringsboda. 
 
Växjö Tingsrätts, Mark- och miljödomstolen dom 2014-05-30 till M 
Ågren gällande överprövning av beviljad strandskyddsdispens 
(tomtplatsavgränsning) på Smedgården 1:12. Beslut: Överklagandet 
avslås. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar meddelandena till protokollet. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), Knut Svensson (C), Olle 
Helt (M) och Margareta Yngveson (S). 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar meddelandena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 115 Dnr 2013-000897 002 

Delegationsbeslut bygglov juni 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 2014/64 
Bökevik 1:106– XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 12 
kvm, 2014-05-08 § 60 (5/93dgr - förlängt) avgift 2.664 kr (tab10). 
 
Dnr 2014/19 
Rustorp 1:35 – XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad med tvätt 
och torkrum om 44,30 m², 2014-05-09 § 61 (10/17 dgr) avgift 5 683 kr (tab 
11). 
 
Dnr 2014/133 
Kartorp 5:4 – XXX 
Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 35,6 m² 
(entré samt rum) 2014-05-09, § 62 (12/44 dgr) avgift 5 683 kronor (tab11). 
 
Dnr 2014/67 
Björstorp 1:51 - XXX 
David Gillanders har beviljat bygglov för nybyggnad av bostadshus inkl 
vedförråd/TC med 77,8 m² 2014-05-12, § 63 (4/3dgr) avgift 2 472kronor 
(timavgift 3 timmar). 
 
Dnr 2014/2 
Risanäs 1:12–XXX 
David Gillanders har beviljat bygglov för rivning och nybyggnad av 
komplemnetbyggnad med 36 m² 2014-05-12, § 64 (5/2dgr) avgift 2 985 
kronor (tabell 2 och 10). 
 
Dnr 2014/109 
Eternellen 3 – XXX 
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Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 
carport 26,9 kvm och inglasat uterum 16,5 kvm 2014-05-12, § 65 (1/3 dgr) 
avgift 5.683 kr (tab 11).  
 
Dnr 2014/153 
Listerby 16:54 – XXX 
Birgitta Persson har beviljat bygglov för säsongsuppställning av 
försäljningsvagn för periodisk åtgärd (maj-september) 2014-05-13, § 66 (0/13 
dgr) avgift 1 648 kronor (timavgift 2 timmar). 
 
Dnr 2014/203 
Listerby 16:126 – XXX 
Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 
inglasat uterum,  
25 m². 2014-05-13, § 67 (7/33 dgr) avgift7459 kr (tabell 2 och 11) 
 
Dnr 2014/191 
Jordö 1:21 – XXX 
Birgitta Persson har beviljat rivningslov av enbostadshus. 2014-05-14 § 68 
(7/35dgr) avgift 2 220 kr (tabell 15) 
 
Dnr 2014/232 
Hjortsberga 4:104 – XXX 
Birgitta Persson har beviljat ändring av takkonstruktion på garage. 2014-05-
14, § 69 (4/29 dgr) avgift 1 865 kr (tabell 13) 
 
Dnr 2014/231 
Hoby 19:17 – XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för utökad fönsteryta och byte av ytterdörr 
på enbostadshus 2014-05-14, § 70 (4/43 dgr) avgift 1.865 kr (tabell 13) 
 
Dnr 2014/66 
Droppemåla 1:276 – XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage 
om 169,9 m² BYA 
2014-05-14, § 71 (4/1 dgr) avgift 18 470 kr (tab 10). 
 
Dnr 2014/214 
Asken 32 – XXX 
Birgitta Persson har beviljat bygglov för omläggning av tak (rött tegel) 2014-
05-15, § 72 (7/37 dgr) avgift 0 kronor (enl kap 2 i taxan). 
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Dnr 2014/146 
Johannishus 1:2 –Johannishus Vång 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för anläggande av P-platser 2014-05-15, § 73 
(7/3 dgr) 
Avgift 2 472 kr (tab 19) 
 
Dnr 2014/207 
Saxemara 1:96 - Skärgårdsvägen 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för anläggande av P-platser 2014-05-15, § 74 
(4/14 dgr) 
Avgift 4 248 kr (tab 19 och 2). 
 
Dnr 2014/217 
Karlstorp 2:3 – Ronneby Brunn 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av scen på terrassen om 46.74 
m² samt ramp för tillgänglighet 2014-05-15, § 75 (6/23 dgr) avgift 3 552 kr 
(tab 10). 
 
Dnr 2014/236 
Måns 3 – XXX 
Birgitta Persson har beviljat bygglov för montering av skyltanordning 2014-
05-16, § 76    (12/29 dgr) avgift 1 998 kronor (tab 16). 
 
Dnr 2014/215 
Skogsstjärnan 8 – XXX 
Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 
utökning av uterum med 3 m² 2014-05-16, § 77, (7/38 dgr) avgift 3 196 
kronor (tab 11). 
 
Dnr 2014/242 
Johannishus 1:2 – XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för ändrad användning av stenlada till 
festlokal 2014-05-19,  
§ 78 (6/7 dgr) avgift 5683 kr (tab 10) 
 
Dnr 2014/123 
Stensötan 15 – XXX 
Kjell Sabel har beviljat rivningslov för enbostadshus 2014-05-20, § 79 (18/40 
dgr)  
Avgift 2 220 kr (tab 15) 
 
Dnr 2014/74 
Hulta 2:115 – Aklejavägen 
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Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av miljöhus om 24,48 m² 
2014-05-21, 
§ 80 (3/24 dgr)avgift 5 412 kr (tab 2 och 10) 
 
Dnr 2014/181 
Leråkra 2:33 – XXX 
Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus 2014-05-21, 
§ 81 (6/14 dgr) avgift 3 419 kr (tab 2 och 11) 
 
Dnr 2014/77 
Kalleberga 18:12 – XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av affärslokal med HWC om 
5,29 m² 2014-05-22, § 82 (4/30dgr) avgift 3 459 kr (tab 2 och 11) 
 
Dnr 2013/737 
Saxemara 1:16 – Skärgårdsvägen . 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för inbyggnad av pumpstation om 20.35 m² 
2014-05-22, § 83 
(7/80 dgr) avgift 5 047 kr (tab 2 och 12). 
 
Dnr 2014/286 
Kalleberga 6:263 – XXX 
Birgitta Persson har beviljat rivningslov för rivning av garage 2014-05-22, § 
84 (0/2 dgr) avgift 2 472 kronor (tab 2 och 15). 
 
Dnr 2014/114 
Gärestad 5:1 – XXX 
Kjell Sabel har beviljat rivningslov för rivning av enbostadshus 2014-05-22, § 
85 (7/85 dgr) 
Avgift 2 472 kr (tab 2 och 15)  
 
Dnr 2014/47 
Fornanäs 1:23 – Hamnvägen 1. 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av industrifastighet om 176,33 
m² samt fasadändring 2014-05-23, § 86 (4/77 dgr) avgift 19 033 kr (tab2, 11 
och 13) 
 
Dnr 2014/169 
Droppemåla 1:281 – XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för inglasning av uterum om 15.12 m² 2014-
05-23, 
§ 87 (6/60dgr) avgift 2 916 kr ( tab 2 och 13) 
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Dnr 2014/141 
Kalleberga 8:190 – XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus, 
BTA 46,7 kvm 2014-05-23, § 88 (9/2 dgr) avgift 5.945 kr (tab 2 och 11).  
 
Dnr 2014/183 
Rustorp 1:12 – XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 
inglasat uterum 36 kvm 2014-05-23, § 89 (10/60 dgr) avgift 5.945 kr (tab 2 
och 11).  
 
Dnr 2013/725 
Gertrud 9 & 10 – Järnvägsgatan 5 
David Gillanders har beviljat bygglov för utökning av p-platser 2014-05-26, § 
90 (4/4dgr) avgift 5.328,50 kr (tab 2 och 19).  
 
Dnr 2014/127 
Järnavik 1:14 – XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för fasadändring på komplementbyggnad  
2014-05-26, § 91 (11/81 dgr) avgift 4.835 kr (tab 2 och 13).  
 
Dnr 2014/240 
Heaby 4:10 – XXX 
Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av parhus med inglasat 
uterum samt tak över befintlig altan 2014-05-26, § 92 (9/0 dgr) avgift 5 935 
kronor (tab 2 och 11). 
 
Dnr 2014/212 
Droppemåla 1:280 – XXX 
Birgitta Persson har beviljat bygglov för fasadändring av enbostadshus, 
fönsterbyte österfasad 2014-05-27 § 93 (7/20dgr) avgift 2 117 kr(tab 2 och 
13). 
 
Dnr 2012/1026 
Saxemara 1:138 – XXX 
Anja Jonsson har beslutat om återkallad ansökan för nybyggnad av gäststuga 
2014-05-28, § 94 (10/0 dgr) avgift 4.944 kr. (timtaxa tabell 20).  
 
Dnr 2014/157 
Hallonet 9 – XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för om och tillbyggnad av enbostadshus om 
204,80 m² BTA 
2014-06-02, § 95 ( 13/41 dgr) avgift 14 016 kr (tab 2 o 11). 
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Dnr 2014/208 
Kättilsäng 2:8 – XXX 
Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 
uterum 21 m²  
2014-06-02, § 96 (6/35 dgr) avgift 5 935 kronor (tab 2 och 11). 
 
Dnr 2014/124 
Lillagärde 1:22 – XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av litet stall om 50 m² 2014-
06-02, § 97 
(12/70 dgr) avgift 2 916 kr(tab 2 och 10). 
 
Dnr 2014/139 
Älgen 4 - XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för skylt på byggnadens gavel 2014-06-02, § 
98 (0/70 dgr) 
Avgift 2 916 kr (tab 2 och 16) 
 
Dnr 2014/182 
Väby 5:3 – Väbynäsvägen 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av miljöhus med vedförråd 
om 8,85 m² 2014-06-03, § 99 (6/64 dgr) avgift 2 650 kr (tab 2 och 11) 
 
Dnr 2014/184 
Spaden 2 – XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med altan 
2014-06-03, § 100 (7/71dgr) avgift 2.127 kr (tab 2 och 13). 
 
Dnr 2014/249 
Ärlan 10 – XXX 
Birgitta Persson har beviljat bygglov för nybyggnad av lekstuga2014-06-03, § 
101 (17/36 dgr) avgift 0 kronor (kapitel 2 i bygglovtaxan). 
 
Dnr 2014/116 
Kalleberga 5:30 – XXX 
Kjell Sabel har beviljat rivningslov för rivning av komplementbyggnad 2014-
06-03, § 102 
(6/84 dgr) avgift 2 472 kr (tab 2 och 14). 
 
Dnr 2014/267 
Synaren 2 – XXX 
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Birgitta Persson har beviljat bygglov för utvändig ändring av enbostadshus 
(byte av fönster till dubbeldörr)2014-06-03, § 102 (6/14 dgr) avgift 2 116 
kronor (tab 2 och 13). 
____________ 
 

Följande meddelanden från ovanstående lista redovisas (Birgitta Persson): 
 
Dnr 2014/240 
Heaby 4:10 – XXX 
Birgitta Persson har beviljat bygglov för tillbyggnad av parhus med inglasat 
uterum samt tak över befintlig altan 2014-05-26, § 92 (9/0 dgr) avgift 5 935 
kronor (tab 2 och 11). 
 
Dnr 2014/249 
Ärlan 10 – XXX 
Birgitta Persson har beviljat bygglov för nybyggnad av lekstuga2014-06-03, § 
101 (17/36 dgr) avgift 0 kronor (kapitel 2 i bygglovtaxan). 
  

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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§ 116 Dnr 2013-000898 002 

Delegationsbeslut bygganmälan juni 2014 
 

Sammanfattning  
Delegation av fattade beslut om bygganmälan med stöd av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om delegering § 113/2012. 
 
 
Dnr 2014/244 
Tromtesunda 1:9 – XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad och rökkanal i 
enbostadshus 2014-05-12, BA § 20. Avgift 1.110:- (tab 14). 
 
Dnr 2014/164 
Saxemara 14:11 – XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i befintlig 
rökkanal i enbostadshus 2014-05-14, BA § 21. Avgift 1.110:- (tab 14).  
 
Dnr 2014/268 
Gammalstorp 1:16 – XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad och rökkanal i 
fritidshus 2014-05-14, BA § 22. Avgift 1.110:- (tab 14).   

   

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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§ 117 Dnr 2013-000899 002 

Delegationsbeslut bostadsanpassning juni 2014 
 

Sammanfattning  
Delegation av fattade beslut om bostadsanpassningar med stöd av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om delegering 2012-05-10 § 113. 
 

Ågården 
Dnr 2014-81935 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 
dörröppningsautomatik § 6 (bedömd kostnad 25 000 kronor) 2014-04-28.(1 
dagar) 
Svartsjömåla 
Dnr 2014-81936 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende dörrbreddning och 
flyttning av el vid denna dörr § 6 (Kostnad 15 600 kronor) 2014-05-07.(1 
dagar) 
Herta 
Dnr 2014-81937 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimera tröskel 
till altan § 6 (bedömd kostnad 2 000 kronor) 2014-05-08.(1 dagar) 
Kroksjömåla 
Dnr 2014-81933 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 
extra ledstång § 6 (bedömd kostnad 2 000 kronor) 2014-05-08.(1 dagar) 
Älgen 
Dnr 2014-81934 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimering av 
tröskel till badrum § 6 (bedömd kostnad 3 000 kronor) 2014-05-08.(1 dagar) 
Elsa 
Dnr 2014-81938 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende duschplats och 
minimering av trösklar § 6 (bedömd kostnad 6 000 kronor) 2014-05-08.(1 
dagar) 
Heaby 
Dnr 2014-81940 
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Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende flyttning av 
bidèdusch och minimering av trösklar § 6 (bedömd kostnad 8 000 kronor) 
2014-05-09.(1 dagar) 
N. Eringsboda 
Dnr 2014-81941 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss 
§ 7.3 (Kostnad 12 343 kronor) 2014-05-09.(1 dagar) 
Pressaren 11 
Dnr 2014-81941 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning hiss 
och ramp § 12.2 (Bedömd kostnad 8 000 kronor) 2014-05-09.(1 dagar) 
Disa 1 
Dnr 2014-81939 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering Svan 
Care B 3, förlängning av befintlig ramp och montering av tröskelkil i 
entrèdörr § 6 (Bedömd kostnad 69 000 kronor) 2014-05-14.(1 dagar) 
Ekeby 
Dnr 2014-81932 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 
tröskelplåtar, stödhandtag och montering av tröskelkil i entrèdörr § 6 
(Kostnad 4 101 kronor) 2014-05-14.(1 dagar) 
Disa 

Dnr 2014-81938 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende iordningställande 
av duschplats och minimering av trösklar § 6 (Beräknad kostnad 37 500 
kronor) 2014-05-14.(1 dagar) 
Herta 
Dnr 2014-81937 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimering av 
tröskel  § 6 (Beräknad kostnad 2 000 kronor) 2014-05-15.(1 dagar) 
Kalleberga 
Dnr 2014-81945 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende hemtagning och 
återställning av hiss § 12.2 (Beräknad kostnad 6 000 kronor) 2014-05-15.(1 
dagar) 
Hoby 
Dnr 2014-81930 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende uppsättning av 
rullatorgarage  § 6 (Beräknad kostnad 9 000 kronor) 2014-05-15.(1 dagar) 
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Kalleberga 
Dnr 2014-81942 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering ramp 
och minimering av trösklar  § 6 (Beräknad kostnad 9 000 kronor) 2014-05-
22.(1 dagar) 
Björstorp 
Dnr 2014-81948 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende iordningställande 
av duschplats, breddning av dörr, montering av stödhandtag m.m. enl.§ 6 
(Kostnad 8 536 kronor) 2014-05-22.(1 dagar) 
Torneryd 
Dnr 2014-81946 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 
ramp samt reparation av stoltrapphissen enl.§ 6 (Beräknad kostnad 8 000 
kronor) 2014-05-26.(1 dagar) 
Kalmare 
Dnr 2014-81944 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimera trösklar, 
ta bort duschkabin och göra öppen duschplats enl.§ 6 (Beräknad kostnad 37 
000 kronor) 2014-05-26.(1 dagar) 
Gunhild 
Dnr 2014-81950 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avser reparation av 
rullatorgarage enl. § 7.3 (Kostnad 3 216 kronor) 2014-05-26.(1 dagar) 
Hoby 
Dnr 2014-81951 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av 
spisvakt enl.§ 6 (Beräknad kostnad 7 000 kronor) 2014-05-27.(1 dagar) 
Kalleberga 
Dnr 2014-81928 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende iordningställande 
av duschplats enl.§ 6 (Beräknad kostnad 37 500 kronor) 2014-06-02.(1 
dagar) 
Trolleboda 
Dnr 2014-81954 
Åke J. har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning av 
ramp enl.§ 12.2 (Beräknad kostnad 5 000 kronor) 2014-06-02.(1 dagar) 
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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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§ 118 Dnr 2013-000901 002 

Delegationsärenden ordföranden juni 2014 
 

Sammanfattning  
Ärendet faller under miljö- och byggnadsnämndens beslut 2014-04-16 § 56 
med stöd av delegation vari beslutanderätten uppdragits åt ordföranden i 
vissa fall. 
 
Lena Karstensson har beviljat beslutsattesträtt till tillförordnad 
förvaltningschef Anders Karlsson för ansvar 31xxx och 81xxxx 2014-05-26, 
§ 03. 

    

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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§ 119 Dnr 2013-000902 002 

Delegationsbeslut miljö-och hälsoskyddsenheten juni 
2014 – Delegationslista 2014-05-03  -  2014-06-04 
 

Sammanfattning  
Delegation av fattade beslut från miljö- och hälsoskyddsenheten med stöd av 
miljö- och byggnadsnämndens beslut om delegering § 56/2014. 

 
 DIARIENR     DATUM    BESLUT   HANDL. 
ÄRENDERUBRIK 
HÄNDELSERUBRIK 
KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN 
 

2014-000305 2014-05-08DBM § 109 Eva-Marie Lundberg              
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 109 
Objekt: Ronneby Cityhotell AB (Grand Hotell), Järnvägsgatan 11, Gunhild 11 
 

2014-000325 2014-05-08DBM § 113 Eva-Marie Lundberg              
Ansökan om att få slippa faktura 
Delegationsbeslut § 113  Objekt: XXX, Hjorten 1 
 

2014-000328 2014-05-12DBM § 115 Eva-Marie Lundberg              
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 115  
Objekt: XXX, PÅFÅGELN 13 
 

2014-000327 2014-05-12DBM § 116 Eva-Marie Lundberg              
Anmälan enligt 12§ tobakslagen 
Delegationsbeslut § 116   
Objekt: XXX, PÅFÅGELN 13 
 

2014-000319 2014-05-12DBM § 120Eva-Marie Lundberg              
Remiss i ärende rörande alkoholservering, Diggiloo 2014-08-01 
Delegationsbeslut § 120   Objekt: Brunnsparken 2014, Karlstorp 2:1 
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2014-000331 2014-05-14DBM § 123 Eva-Marie Lundberg              
Remiss i ärende rörande alkoholservering 
Delegationsbeslut § 123   Objekt: Karörestaurangen, , Karön 1:1 

 

2014-000332 2014-05-14DBM § 124  Eva-Marie Lundberg              
Remiss i ärnede rörande alkoholservering 
Delegationsbeslut § 124   Objekt: Villa Vassen, KARÖBRYGGAN 6, Droppemåla 
1:97 

 

2014-000333 2014-05-16DBM § 128  Eva-Marie Lundberg              
Anmälan om nedlagd verksamhet samt begäran om att få slippa faktura 
Delegationsbeslut § 128   Objekt: Hoby´s Gatukök XXX, Svenstorp 1:23 

 

2014-000340 2014-05-19DBM § 130  Eva-Marie Lundberg              
Anmälan om upphörd verksamhet samt begäran om att få slippa 
faktura 
Delegationsbeslut § 130   Objekt: XXX 
 

2014-000351 2014-05-22DBM § 143  Eva-Marie Lundberg              
Anmälan om upphörd verksamhet samt begäran om nedsatt avgift 
Delegationsbeslut § 143   Objekt: XXX, HOBY 19:149 
 

2014-000352 2014-05-22DBM § 144 Eva-Marie Lundberg              
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 144, 1 578 kr   Objekt: XXX, Karlstorp 2:1 
 
 

2014-000224 2014-05-28DBM § 153  Eva-Marie Lundberg              
Miljöårsredovisning 2013 
Delegationsbeslut § 153, 0 kr    
Objekt: Miljöteknik Skönevik markbädd,  , SKÖNEVIK 1:7 
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2014-000223 2014-05-28DBM § 154  Eva-Marie Lundberg              
Miljöårsredovisning 2013 
Delegationsbeslut § 154, 0 kr   objekt: Miljöteknik Galtsjön markbädd, Galtsjön 1, 
Bommerstorp 3:4 
 

2014-000225 2014-05-28DBM § 155  Eva-Marie Lundberg              
Miljöårsredovisning 2013 
Delegationsbeslut § 155, 0 kr 
Objekt: Miljöteknik Järnavik markbädd, JÄRNAVIKSVÄGEN, JÄRNAVIK 1:1 
 

2014-000219 2014-05-28DBM § 156 Eva-Marie Lundberg              
Miljöårsredovisning 2013 
Delegationsbeslut § 156, 0 kr   
Objekt: Miljöteknik Backaryds avl reningsv,  VERMANSMÅLAVÄGEN, BACKARYD 
1:72 
 

2014-000220 2014-05-28DBM § 157 Eva-Marie Lundberg              
Miljöårsredovisning 2013 
Delegationsbeslut § 157, 0 kr   
Objekt: Miljöteknik Hallabro avlrening,  , ÖSTRA HALLEN 3:27 
 

2014-000365 2014-05-28DBM § 158 Eva-Marie Lundberg              
Anmälan om upphörd verksamhet samt begäran om nedsatt avgift 
Delegationsbeslut § 158, 0 kr  
Objekt: Galtsjöns Värdshus, Galtsjön 1, 372 91 R-by, Bommerstorp 3:4 
 

2014-000366 2014-06-02DBM § 159 Kajsa Aronsson Johnson          
Anmälan om upphörd verksamhetsamt begäran om nedsatt avgift 
Delegationsbeslut §159 Nedsättning av årsavgift   
Objekt: XXX, Hoby 11:12 
 

2014-000221 2014-06-02DBM § 160 Eva-Marie Lundberg              
Miljöårsredovisning 2013 
Delegationsbeslut § 160, 0 kr   
Objekt: Miljöteknik Belganet avlreningsverk,  , BÄLGANET 2:79 
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2014-000222 2014-06-02DBM § 161 Eva-Marie Lundberg              
Miljöårsredovisning 2013 
Delegationsbeslut § 161, 0 kr   
Objekt: Miljöteknik Eringsboda avlrening,  BLANKVÄGEN, SÖDRA ERINGSBODA 1:35 
 

2014-000315 2014-05-08DBM §111 Kajsa Aronsson Johnson          
Remiss i ärende rörande alkoholservering den 6 juni 2014 
Delegationsbeslut §111   
Objekt: Wienercafét Ronneby Brunnspark, ÖVRE BRUNNSVÄGEN 58, RONNEBY 
16:143 
 

2014-000292 2014-05-05DBM 105 Leif Abrahamsson             
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om 
miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 105, 1648 kr   
Objekt: , XXX, Räven 6 

 

2014-000280 2014-05-05DBM 106 Leif Abrahamsson             
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 106, 1648 kr   
Objekt: , XXX, Sjöhaga 1:13 
 

2014-000289 2014-05-05DBM 107 Leif Abrahamsson             
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 107, 1648 kr    
Objekt: , XXX, KALLEBERGA 9:75 
 
 

2014-000261 2014-05-06DBM 108 Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 108, 4944 kr   
Objekt: , XXX, TRÅNHEM 1:4 
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2014-000310 2014-05-08DBM 110 Maria Osgyani                   
Ansökan om hel befrielse vid fritidshus från sophämtning för egen 
transport hem till permanentbostad 
Delegationsbeslut § 110, 412 kr    
Objekt: , XXX, ÖLJEHULT 1:66 
 

2014-000313 2014-05-08DBM 112 Maria Osgyani                   
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 
anmälan om egen kompostering 
Delegationsbeslut § 112, 412 kr   
Objekt: , XXX, KONTROLLEN 3 
 

2014-000316 2014-05-12DBM 114 Maria Osgyani                   
Remiss Ansökan om radonbidrag 
Delegationsbeslut § 114   
Objekt: , XXX, Hålabäck 1:42 
 

2014-000318 2014-05-12DBM 117 Maria Osgyani                   
Anmälan enl. 38§ FMVH om lokal för fotvård 
Delegationsbeslut § 117, 3296 kr   
Objekt: XXX, RUBINEN 4 
 

2014-000323 2014-05-12 DBM 119Maria Osgyani                   
Remiss Ansökan om radonbidrag 
Delegationsbeslut § 119  Objekt: , XXX, DJUPADAL 1:60  
 
 
2014-000270  2014-05-13 DBM 121 Leif Abrahamson             
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut 121, 1648 kr   
Objekt: XXX, Muggeboda 1:16 
 

2014-000317 2014-05-14DBM 122 Leif Abrahamsson             
klagomål på eldning av avfall 
Delegationsbeslut § 122   
Objekt: XXX, TJUSTORP 2:1 
Fasth: TJUSTORP 2:1 
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2014-000320 2014-05-15DBM 125 Leif Abrahamsson             
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, för ytjodrvärme 
Delegationsbeslut § 125, 1648 kr    
Objekt: , XXX, KÄTTILSÄNG 1:11 
 

2014-000307 2014-05-15DBM 126 Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 126, 4944 kr    
Objekt: , XXX, Sävsjömåla 1:14 
 

2014-000288 2014-05-16  DBM 127Leif Abrahamsson             
Miljöårsredovisning 2013 
Delegationsbeslut § 127   
Objekt: Wind Farms Götaland Svealand AB, HAKARPSVÄGEN 73, Hakarp 1:13 
 

2014-000329 2014-05-19DBM 129 Maria Osgyani                   
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 
anmälan om egen kompostering 
Delegationsbeslut § 129, 412 kr   
Objekt: , XXX, MÖLJERYD 2:91 
 

2010-000293 2014-05-19DBM 131  Leif Abrahamsson             
Klagomål på buller 
BESLUT § 131    
Objekt: STENA TECHNOWORLD AB, SVENSTORPSVÄGEN 2A, SVENSTORP 15:6 
 

2014-000339 2014-05-19DBM 132 Kajsa Aronsson Johnson          
Anmälan om upphörd verksamhet samt begäran om nedsatt avgift 
Delegationsbeslut §13, nedsättning av avgift    
Objekt: XXX, NILS 6 
 

2014-000272 2014-05-19DBM 133 Maria Osgyani                   
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 
anmälan om egen kompostering 
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Delegationsbeslut § 133, 412 kr    
Objekt: ,XXX, HUNNAMÅLA 1:18 

 

2014-000322 2014-05-19DBM 134  Leif Abrahamsson             
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 134, 1648 kr    
Objekt: , XXX, Kalleberga 8:217 
 

2014-000336 2014-05-19 DBM 135 Leif Abrahamsson             
Anmälan om installation av värmepump för ytjordvärme enligt 17§ 
förordningen om  miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 135, 1648 kr    
Objekt: , XXX, LERÅKRA 3:29 
 

2014-000347 2014-05-19DBM 136 Leif Abrahamsson             
Beslut om avgift 
Delegationsbeslut § 136   
Objekt: XXX , Stengrepen 1:3 
 

2013-000788 2014-05-19DBM 137  Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 137, 0 kr    
Objekt: , JORDÖ 2:49 
 

2014-000287 2014-05-21DBM 138 Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 138, 0 kr   
Objekt:XXX, Leråkra 12:1 
 

2014-000287 2014-05-21DBM 139 Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 139, 4944 kr    
Objekt: XXX, Leråkra 12:1 
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2014-000262 2014-05-21  DBM 140 Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 140, 4944 kr   
Objekt: XXX, ABBORRAMÅLA 1:15 

 

2014-000269 2014-05-22DBM 141 Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 141, 4944 kr    
Objekt: XXX, NORRA BYGGET 2:6 
 

2014-000018 2014-05-22 DBM 142  Anders Börjeson                 
Anmälan påträffad förorening samt anmälan avhjälpandeåtgärd 
Delegationsbeslut § 142, 0 kr    
Objekt: Ronneby kommun (f.d. Femmek), Häggatorpsvägen 14, Häggatorp 2:165 
 

2014-000353 2014-05-26DBM 145 Maria Osgyani                   
Anmälan enl. 38§ FMVH om lokal för förskola 
Delegationsbeslut § 145, 3296 kr   
Objekt: Påtorps förskola, Folkparksvägen 18, Ronneby 25:22 
 

2014-000304 2014-05-27DBM 146  Leif Abrahamsson             
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 146, 1648 kr   
Objekt: XXX, Hackan 9 
 

2014-000197 2014-05-27 DBM 147Leif Abrahamsson             
Miljöårsredovisning 2013 
Delegationsbeslut § 147    
Objekt: AB Berg och Berg, FLYTTBLOCKSVÄGEN 2, HÄGGATORP 2:178 
 

2014-000198 2014-05-27  DBM 148  Leif Abrahamsson             
Miljöårsredovisning 2013 
Delegationsbeslut § 148   Objekt: Södra Interiör AB  Kallinge, 
VERKSTADSVÄGEN 1, HÄGGATORP 1:167 
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2014-000241 2014-05-27  DBM 149  Leif Abrahamsson             
Miljörapport 2013 
Delegationsbeslut § 149    
Objekt: Riflex Film AB, BOKSTIGEN 9, SEGELBÅTEN 2 
 

2014-000228 2014-05-28 DBM 150  Leif Abrahamsson             
Miljöårsredovisning 2013 
Delegationsbeslut § 150    
Objekt: Miljöteknik Häggatorp fjärrvärmecentral, , Häggatorp 10:7 
 

2014-000227 2014-05-28 DBM 151  Leif Abrahamsson             
Miljöårsredovisning 2013 
Delegationsbeslut § 151    
Objekt: Miljöteknik Bräkne-Hoby värmeverk,  Östra industriområdet, SVENSTORP 21:5 
 

2014-000354 2014-05-28  DBM 152  Anders Börjeson                 
Anmälan om ändfring av BDT-avlopp 
Delegationsbeslut § 152, 824 kr    
Objekt: XXX, DOCKEMÅLA 1:23 
 

2014-000370 2014-06-02  DBM 162  Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 162, 4944 kr   Objekt: XXX, Kättorp 1:3 
 

2014-000371 2014-06-03  DBM 163 Maria Osgyani                   
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 
anmälan om egen kompostering 
Delegationsbeslut § 163, 412 kr   Objekt: XXX, RÅDJURET 4 

 

2014-000337 2014-06-03  DBM 164 Leif Abrahamsson             
Ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel 
Delegationsbeslut § 164, 824 kr   
Objekt: Banverket/Trafikverket, ,  
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2014-000123 2014-05-15  DBM 90  Lars Granbacka                  
Ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel inom 
vattenskyddsområde, Svenstorp   
Delegationsbeslut § 90   
Objekt: Svenstorps Gård, Svenstorpsvägen 12, Svenstorp 5:1 
 
    

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda 
delegationsbesluten.   
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda 
delegationsbesluten.   
________________ 

 

 

Exp: 

Akten 
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