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2013/37 

§ 2  Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden 2012 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen redogör för förslaget till bokslut och bokslutskommentarer för miljö- 
och byggnadsnämnden. I redovisningen ingår de mål (mått) som ingår i blankett för 
resultaträkning. Den totala nettokostnaden blev 735 tkr högre än budget, inkl 
tilläggsanslaget på 1620 tkr. Därutöver redovisas bokslut för investeringar, och vilka 
belopp som föreslås överflyttas till kompletteringsbudget för 2013. 
 
Kostnaderna för mät- och karttjänster bedöms öka, samtidigt som intäkterna minskar (bl a 
uppsagt kartavtal fr Skanova). Kostnadsökningen per år bedöms bli ca 200 tkr/år. Högre 
kostnader kommer också driften av ett nytt ärendehanteringssystem för plan- och 
byggenheten att medföra, i storleksordningen 100 tkr/år. Utöver ovan nämnda ökningar av 
driftkostnaderna finns investeringsbehov på ca 150 tkr för geografiska informationssystem 
(GIS) för hela kommunen och 300 tkr (reviderat belopp fr tidigare 195 tkr) för investering i 
ärendehanteringssystem för plan- och byggenheten. 
 
I kallelsens utskick är uppgifterna preliminära, men slutgiltigt förslag till bokslut 
presenteras och delas ut vid sammanträdet. 

Bedömning 
Äskan om att få flytta över investeringsmedel (2155 tkr) till 2013, som låg i plan men som 
inte hunnit slutföras under 2012, bör göras hos KS/KF. 
Tilläggsäskande på 200 tkr/år för drift av karttjänster och 100 tkr drift av nytt 
ärendehanteringssystem på plan- och byggenheten bör göras hos KS/KF. 
Investeringsäskanden på 150 + 105 tkr för GIS och reviderad kostnad för plan- och 
byggenhetens ärendehanteringssystem bör göras hos KS/KF. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås godkänna förslag till bokslut samt 
bokslutskommentarer, avseende verksamhetsåret 2012, samt att översända dessa till 
ekonomienheten (kommunstyrelsen). 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås också att hos kommunstyrelsen och fullmäktige 
äska om att: 

1. Få flytta över investeringsmedel (2155 tkr) till 2013, som låg i plan men som inte hunnit 
slutföras under 2012, bör göras hos KS/KF. Dessa specificeras i bokslut investeringar. 

2. Få en årlig utökning av budgetramen för drift av karttjänster i syfte att täcka 
kostnadsökningar och intäktsbortfall motsvarande 200 tkr. 

3. Få en årlig utökning av budgetramen på 100 tkr för drift av ett nytt ärendehanteringssystem 
på plan- och byggenheten. 

4. Få ett investeringsanslag på 150 tkr för GIS och en uppskrivning/revidering av tidigare 
beviljat anslag för plan och byggenhetens ärendehanteringssystem på 105 tkr (till totalt 300 
tkr jmf med tidigare 195 tkr). 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Margareta Yngveson (S) och Knut Svensson (C). 

Yrkanden 
Margareta Yngveson (S) yrkar att nämnden inte ska äska ytterligare medel till driften utan att punkt 
2 och 3 i lagt förslag ska strykas. Margareta yrkar även att nämnden, under punkt 4, endast ska äska 
om 105 tkr till nytt ärendehanteringssystem. Nämnden bifaller yrkandena. 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslag till bokslut samt bokslutskommentarer, 
avseende verksamhetsåret 2012, samt översänder dessa till ekonomienheten 
(kommunstyrelsen). 
 
Miljö- och byggnadsnämnden äskar också hos kommunstyrelsen och fullmäktige om att: 
 

1. Få flytta över investeringsmedel (2 155 tkr) till 2013, som låg i plan men som inte hunnit 
slutföras under 2012, bör göras hos KS/KF. Dessa specificeras i bokslut investeringar. 

2. Få ett investeringsanslag för en uppskrivning/revidering av tidigare beviljat anslag för plan- 
och byggenhetens ärendehanteringssystem på 105 tkr (till totalt 300 tkr jmf med tidigare 195 
tkr). 

______________ 
 

 

Exp: 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
Jan Moberg 
Akten 
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2012/1059 

§ 3  Internkontrollen - redovisning 2012 plan 2013 
 
Sammanfattning 
Nämnden ska enligt KF 2006-01-26, § 16 varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Nämnden skall årligen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen. Genomförd riskbedömning skall beaktas vid upprättandet av 
planen. Väsentliga brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Internkontrollplan skall minst innehålla: 
• Vad som skall följas upp (vilka rutiner) som skall följas upp. 

• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

• Till vem uppföljningen skall rapporteras. 

• När rapporteringen skall ske. 

 
Kontrollplanen 2012 för Miljö- och byggförvaltning innehåller följande kontrollpunkter: 
• Höra grannar - efterlevnad att alla grannar har hörts i ett planärende. 

• Remisshantering - kontroll att inkomna lov remitteras i tid för att få en effektiv hantering. 

• Oavslutade ärenden - kontroll att ärenden i winess avslutas samt att ärenden arkiveras efter 
utfärdande av slutbevis. 

• Delegationer - kontroll att delegationsordningen alltid följs. 

• Fakturauppföljning – kontroll att fakturor betalas till rätt person/företag 

• PUL-rutiner för utelämnande av personrelaterade uppgifter. 

• Myndighetsutövning, handläggning av anmälan enligt 21 § – kontroll av att rutinbeskrivning 
följs. 

• Myndighetsutövning med föreläggande. 

• Riskklassning av livsmedel – att Livsmedelsverkets vägledning följs. 

Därutöver har också kontroll gjorts avseende: 
• Fakturering - att fakturering skett på rätt sätt av 5 utgående fakturor från miljö- och 

hälsoskyddsenheten i april 2012 

 
Förvaltningschefen redovisar resultatet av genomförda kontroller 2012 för förvaltningen (bilagorna 
G-O).  
Oavslutade ärenden 
Hanteringen av oavslutade ärenden är eftersatt, och rutinen behöver revideras. 

Rutin saknas för hur uppgifter ska hanteras, som kan knytas till person. Uppgifter som kan knytas 
till personer/invånare såsom: namn, telefonnummer, fastighetsbeteckning, kartuppgifter visande 
belägenhet, underskrifter, ärenden är utlagt på webb. Publiceringen sker via protokollpublicering 
och den publika sökfunktionen i winess. Det är tvivelaktigt huruvida webbpublicering av uppgifter 
som kan knytas till enskilda är förenlig med PUL. Nämnden bör efterfråga vägledning och direktiv 

PUL-rutiner 
Kontrollen av huruvida personuppgiftslagens (PUL) bestämmelser följs, visade följande: 
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hos KS/kommunledningsförvaltningen, rörande hanteringen av personuppgifter. Kommunicering 
och sakägares/särskilt berördas ärendebevakning bör istället ske genom riktad kommunikation 
inbyggd i de ärendehanteringssystem som finns eller anskaffas. 
Samtliga andra kontroller visar att inga väsentliga avvikelser identifierats för verksamhetsåret 
2012.  
Förvaltningschefen redovisar även förslaget till internkontrollplan för år 2013 (bilaga R), som 
baserats på en riskundersökning (bilaga Q).  

Bedömning 
Med anledning av att enskilda kan uppleva kränkningar av den egna integriteten när 
personrelaterade uppgifter finns tillgängliga på internet - bör behovet av kommunicering 
och ärendebevakning ske på annat sätt än hittills. Ärendehanteringssystem som stödjer 
riktad kommunikation bör därför anskaffas och användas, som alternativ till nuvarande 
hantering. Se även skrivelse från Datainspektionen. 

Förslag till beslut 
Miljö- och Byggnadsnämnden föreslås besluta att:  

1. Godkänna uppföljningen av den interna kontrollen år 2012. 

2. Överlämna resultatet av kontrollen till kommunstyrelsen, samt att efterfråga vägledning och 
direktiv rörande hanteringen och publiceringen av personuppgifter på internet. 

3. Godkänna internkontrollplanen för år 2013.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Knut Svensson (C), Margareta Yngveson (S), Lena Karstensson (M) och 
Alexandra Forslund (FP). 

Yrkanden 
Margareta Yngveson (S) yrkar att, i bilaga R, kommunicering, under kontrollmoment, tas de 
parenteser bort där det framgår tidpunkt för kontrollen så att det inte blir förutsägbart vad som ska 
kontrolleras. 
Margareta Yngveson (S) yrkar att, i bilaga R, bostadsanpassningar, under kontrollmoment, ska 
momentet ”Kontrollera att rätt bidrag betalas ut” läggas till.  
Knut Svensson (C) yrkar att det ska läggas till i texten att ett slumpmässigt urval ska användas vid 
alla kontroller. 
 
Nämnden bifaller yrkandena. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollen år 2012. 
 

Nämnden överlämnar resultatet av kontrollen till kommunstyrelsen, samt efterfrågar vägledning och 
direktiv rörande hanteringen och publiceringen av personuppgifter på internet. 

 

Nämnden godkänner internkontrollplanen för år 2013 med följande ändringar: 
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I bilaga R, kommunicering, under kontrollmoment, tas de parenteser bort där det framgår tidpunkt 
för kontrollen så att det inte blir förutsägbart vad som ska kontrolleras. 
 
I bilaga R, bostadsanpassningar, under kontrollmoment, läggs momentet ”Kontrollera att rätt bidrag 
betalas ut” till. 
 
I texten läggs till att ett slumpmässigt urval ska användas vid alla kontroller. 
_______________ 

 
Bilaga R bifogas protokollet 

 

 

Exp: 
Kommunstyreslen 
Revisorerna 
Akten
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2012/1082 

§ 4  Torkö 1:3 och 1:23 - Strandskyddsdispens för anläggning av brygga 

Sammanfattning 
XXX 
 
PBL 9:30-32 
För fastigheten gäller detaljplan / Natur /, plan 377 laga kraft  
2006-06-01. Riksintresse - friluftsliv, Strandskyddsområde 
 
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för uppförande av L-formad 
stolpbrygga med trädäck och kopplad flytbrygga inom fastigheten Torkö 1:3 för 
fastigheten Torkö 1:26. Storlek brygga 35x3,5 m plus landfäste, trädäck 6,5x13 m plus 
fastskruvad flytbrygga med flytdocka ca 22.5 kvm. Nybyggnaden ersätter och har uppförts 
på befintliga stolpar som "skal" över resterna av tidigare brygga. Brygga och däck har 
klätts in på sidorna av estetiska skäl och för att hindra skador vid högvatten och isbildning. 
Bryggdelen har breddats med ca 0,4 m för att erhålla rak konstruktion. Flytbrygga med 
flytdocka har tillkommit. På platsen har enligt uppgift funnits brygga sedan 1950-talet 

Bedömning 
Enligt Miljöbalken (MB) 7 kap 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya byggnader 
uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten 
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, eller som väsentligen 
försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.  
 
Kommunen får enligt MB 7 kap § 18 b-c i det enskilda fallet, ge dispens från nyssnämnda 
förbud om det finns särskilda skäl.  Som sådant särskilt skäl får man beakta endast om det 
område som dispensen avser 
1  redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte 
2  genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen 
3  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och inte kan 
tillgodoses utanför området 
4  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området 
5  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 
6  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Aktuell del av fastigheten utgörs av strandområde utanför ianspråktagen tomtplats. 
Uppförd brygga och trädäck avviker endast i mindre utsträckning från tidigare gällande 
storlek. Flytbrygga med docka har tillkommit. Fri passage är möjlig längs strandlinjen. 
Åtgärden påverkar inte allmänhetens möjlighet att vistas inom strandområdet och hindrar 
inte heller det rörliga friluftslivet. Förutsättningarna för djur- och växtliv berörs inte i 
någon väsentlig omfattning. Dispens kan därmed lämnas enligt MB kap 7 § 18c pkt 3.  
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Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförd brygga med 
villkor att  
- brygga och strandområde inte förses med fasta anläggningar eller tas i anspråk på annat 
sätt som kan avhålla allmänheten från att vistas i området.  
Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 3.  
 
Att avgift skall erläggas med 5.280:- enligt taxa antagen av fullmäktige §159/2011 och 
§82/2012. Faktura skickas separat.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Jan Olofsson (C). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförd brygga med villkor 
att brygga och strandområde inte förses med fasta anläggningar eller tas i anspråk på annat 
sätt som kan avhålla allmänheten från att vistas i området. Beslutet fattas med stöd av 
Miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 3.  
 
Avgift skall erläggas med 5 280 kr enligt taxa antagen av fullmäktige § 159/2011 och  
§ 82/2012. 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 beslutat att inte överpröva 
detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från den dag kommunens 
dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen. 
________________ 
 
Exp: 
XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
XXX 
Länsstyrelsen + samtliga handlingar 
Akten 
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2013/5 

§ 5  Kåraryd 1:7 - Strandskyddsdispens för anläggning av brygga 

Sammanfattning 
XXX 
 
PBL 9:30-32 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse 
Enskilt VA, Strandskyddsområde Långasjön 
 
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för anläggande av flytbrygga 7 x 2 
m samt landfäste/däck 4,5 x 2 m. Landfäste behövs för att komma förbi stora stenar i 
strandlinjen. Utfyllnad eller grävning krävs inte.   

Bedömning 
Enligt Miljöbalken (MB) 7 kap 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya byggnader 
uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten 
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, eller som väsentligen 
försämrar livsvillkoren för djur-  och växtarter.  
 
Kommunen får enligt MB 7 kap § 18 b-c i det enskilda fallet, ge dispens från nyssnämnda 
förbud om det finns särskilda skäl.  Som sådant särskilt skäl får man beakta endast om det 
område som dispensen avser 
1  redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte 
2  genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen 
3  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och inte kan 
tillgodoses utanför området 
4  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området 
5  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 
6  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Aktuell del av fastigheten ligger utanför ianspråktagen tomtplats och har avsatts för fri 
passage längs strandlinjen. Flytbryggan är därmed tillgänglig för såväl fastighetsägarens 
som allmänhetens behov. Förslaget påverkar inte allmänhetens tillträde till strandområdet 
och bedöms inte heller ha någon betydande påverkan på djur- eller växtliv.  Dispens kan 
lämnas i enlighet med Miljöbalken 7 kap § 18c pkt 3. 

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande av brygga 
med villkor att 
- brygga och strandområde inte förses med fasta anläggningar eller tas i anspråk på annat 
sätt som kan avhålla allmänheten från att vistas i området.  
Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 3.  
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Att avgift skall erläggas med 5.280:- enligt taxa antagen av fullmäktige §159/2011 och 
§82/2012. Faktura skickas separat.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Knut Svensson (C), Stefan Kullman (SD) och Claes Lagerlund (M). 

Yrkande 
Knut Svensson (C) yrkar att avgift skall erläggas motsvarande tre timmars arbete. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på lagt förslag och på Knut Svenssons yrkande och finner att 
nämnden beslutat enligt lagt förslag. 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande av brygga med 
villkor att 
- brygga och strandområde inte förses med fasta anläggningar eller tas i anspråk på annat 
sätt som kan avhålla allmänheten från att vistas i området.  
Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 3.  
 
Avgift skall erläggas med 5.280:- enligt taxa antagen av fullmäktige §159/2011 och 
§82/2012. Faktura skickas separat.  
 
Knut Svensson reserverar sig mot beslutet. 
 
Upplysning:  
Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.  
 
Dispensbeslutet vinner laga kraft först när Länsstyrelsen beslutat att inte överpröva 
detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från den dag kommunens 
dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen.  
_____________________ 
 

 

Exp: 
XXX 
Länsstyrelsen + handlingar 
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2012/177 

§ 6  Hoby 19:1, Mölleskog 1:14 - Strandskyddsdispens för anläggande av parkering,  
gc/väg, trappa och gångväg 

Sammanfattning 
Sökande: Bräkne-Hoby Bygd i Samverkan ideella förening, Svenstorpsvägen 2A, 370 10 Bräkne 
Hoby 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2012-03-15 strandskyddsdispens för anläggande av p-
platser, g/c-väg, trappa och gångväg i området kring Snittingfallet i Bräkneån.  Beviljad dispens har 
vunnit laga kraft. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll § 74/2012 innehåller dock inget beslut 
gällande avgift för beviljad dispens. Ärendet återupptas för beslut om avgift, vilket skall fattas av 
Miljö- och byggnadsnämnden.  
 
Bedömning 
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 Administration/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. Bedömningen är att för likvärdig framtida handläggning av motsvarande 
ärende eller ärendeslag skall skäl för avgiftsändring anges och motiveras.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avgift skall erläggas med 4 224 kronor enligt taxa 
antagen av fullmäktige 2011-06-16, § 159. Faktura skickas separat.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Lena Karstensson (M) och Knut Svensson (C). 

Yrkande 
Lena Karstensson (M) yrkar att avgift ej ska tas ut då dispensen gäller en ideell förening som utför 
en åtgärd för allmänheten på kommunal mark. Nämnden bifaller yrkandet. 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avgift ej ska tas ut då dispensen gäller en ideell förening 
som utför en åtgärd för allmänheten på kommunal mark.  
______________ 
 

Exp: 
Bräkne-Hoby Bygd i Samverkan ideella förening 
Akten 
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2012/540 

§ 7  Torkö 1:3 -  Omprövning av beslut om strandskyddsdispens 

Sammanfattning 
XXX 
 
PBL 9:30-32 
För området gäller detaljplan / Natur /, plan 377 laga kraft 06-06-01. 
Naturområde får inte bebyggas, Naturskydd – ekologiskt känsligt område, Nyckelbiotoper, 
Riksintresse – naturvård och friluftsliv, Strandskyddsområde 
 
2012-04-12 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden § 99/2012 att bevilja 
strandskyddsdispens för redan uppförd sjöbod.   
Beslutet grundade sig på uppgift från sökanden att den nu uppförda sjöboden ersätter 
tidigare bod på uppförd på samma plats 1994/95 raserats av stormfällt träd 1998/99 och 
rivits 2002/03.  
Beslutet fattades med stöd av Miljöbalken 7 kap § 18c pkt 1.   
 
2012-06-07 inkom begäran om omprövning av Miljö- och byggnadsnämndens beslut att 
bevilja strandskyddsdispens § 99/2012.  
Anmälaren hävdar med bestämdhet att det i modern tid inte har funnits någon byggnad på 
den nu aktuella platsen och hänvisar till av lantmäteriet framställd flygbild över området 
från 1997 till stöd för omprövningsbegäran.  
 
Sökanden har givits möjlighet att bemöta anmälan och inkomma med  
dokumentation som styrker att tidigare sjöbod funnits på platsen för nu uppförd 
ersättningsbod.   
 
I svarsyttrande 2012-10-26 anger sökanden att enligt skifteshandlingar 1881 skall väg 
anläggas till aktuell plats och att Rörholmen belägen öster om denna skall vara samfälld 
fiskeplats. På andra sidan Mjölksundet är Helgös södra del avsatt som samfälld för fiske 
och landningsplats för sommarbetande kreatur. Platsen, menar sökanden, används 
fortfarande för detta ändamål och de gamla rester av en enkel bod som fanns på platsen 
härrörde med säkerhet från denna verksamhet. 
 
Anmälarens uppgift att ingen bod funnits i modern tid tillbakavisas bestämt. Sökanden 
menar att anmälaren från kanotnivå i sundet omöjligt kunnat se ruinen av boden genom 
vassbälte samt genom 15-20 m av skog och snår.  Vidare ifrågasätts trovärdigheten 
gällande synliga byggnader på det flygfoto som åberopas.  Sökanden vidhåller att det 
funnits rester av en äldre bod och att han i två omgångar byggt ersättningsdito.   
Intyg och karta har 2012-12-14 inlämnats från fastighetsägare till Torkö 1:2 och Torkö 1:4 
vilka, enligt sökanden, har bott och brukat Torkö sedan lång tid (1960 respektive -70 talet). 
På kartan har märkts ut ett område i anslutning till befintlig brygga där tidigare bodar skall 
ha varit belägna.  
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Bedömning 
Enligt Miljöbalken 24 kap 3 § pkt 1 får tillståndsmyndigheten (Miljö- och byggnadsnämnden) helt 
eller delvis återkalla beviljad dispens om den som sökt dispensen har vilselett tillståndsmyndigheten 
genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna uppgifter av betydelse för dispensen.   
 
Att ersätta befintlig byggnad med ny kräver strandskyddsdispens.  Dispens kan lämnas för ett 
återuppförande för samma ändamål och i huvudsak likadan byggnad, vilket innebär att byggnaden 
ska ha samma eller liknande placering på tomten och vara ungefär lika stor som den byggnad som 
ersätts. Av betydelse för bedömningen är om omgivande mark är ianspråktagen eller har förvildats 
och kan anses vara tillgänglig för allmänheten.   
 
Digital flygbild över området från 1997 har erhållits från Lantmäteriet. Flygbilden visar Torkö 1:3 
med Torkö norra udde och Mjölksundet. Bilden visar en brygga i strandlinjen men någon byggnad i 
anslutning bryggan kan inte urskiljas.  Hade det varit en öppen plats kunde detta sagts med säkerhet 
men med hänsyn taget till vad som eventuellt skyms av vegetation går det inte att utifrån flygbilden 
utesluta att byggnad kan finnas inom angivet område. 
 
Intyg från fastighetsägare till Torkö 1:2 och 1:4 gör gällande att tidigare sjöbod inte stått på exakt 
samma plats som befintlig, men att det funnits tidigare sjöbod nära bryggan och på ungefär samma 
avstånd från strandlinjen.   
  
Den nu uppförda boden har samma ändamål som tidigare bod och bedöms ha en liknande placering. 
Ersättningsboden uppfyller därmed kraven för strandskyddsdispens enligt Miljöbalken 7 kap § 18 c.  
Inlämnat yrkande och angivna skäl motiverar inte någon omprövning av Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut § 99/2012.  

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller tidigare beslut och beviljar 
strandskyddsdispens för ersättningsbod. 
Beslutet fattas enligt Miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 1.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Jan Olofsson (C), Knut Svensson (C), Lena Karstensson (M) och Stefan Kullman 
(SD). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller tidigare beslut och beviljar strandskyddsdispens 
för ersättningsbod. Beslutet fattas enligt Miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 1.  
________________ 
 

Exp: 
XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
Akten 
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2012/1120 

 § 8  Karön 1:1 - Strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av 
servicebyggnad 

Sammanfattning 
Karön  
Ronneby kommun, tekniska förvaltningen, 372 80 Ronneby 
 
PBL 9:30-32 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse 
Enskilt VA, Strandskyddsområde 
 
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för uppförande av ny 
servicebyggnad 27,7 kvm innehållande duschar och toaletter. Byggnaden ersätter befintlig 
servicebyggnad på samma plats.    

Bedömning 
Enligt Miljöbalken (MB) 7 kap 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya byggnader 
uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten 
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, eller som väsentligen 
försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. 
 
Kommunen får enligt MB 7 kap § 18 b-c i det enskilda fallet, ge dispens från nyssnämnda 
förbud om det finns särskilda skäl.  Som sådant särskilt skäl får man beakta endast om det 
område som dispensen avser 
1  redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte 
2  genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen 
3  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och inte kan 
tillgodoses utanför området 
4  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området 
5  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 
6  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Karön är ett välbesökt utflyktsmål i skärgården. Den föreslagna servicebyggnaden 
tillgodoser allmänhetens behov. Åtgärderna bedöms inte medföra någon väsentlig inverkan 
på områdets djur- eller växtliv och påverkar inte tillgängligheten till strandområdet. 
Strandskyddsdispens kan därför lämnas enligt MB 7 kap § 18 c pkt 5. 

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande av 
servicebyggnad, vilken ersätter befintlig på samma plats.  
Endast det markområde som anläggningen upptar får tas i anspråk. Beslutet fattas med stöd 
av Miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 5.  
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Att avgift skall erläggas med 5.280:- enligt taxa antagen av fullmäktige § 159/2011 och 
§82/2012. Faktura skickas separat.  
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande av 
servicebyggnad, vilken ersätter befintlig på samma plats. Endast det markområde som 
anläggningen upptar får tas i anspråk. Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 7 kap § 18 c 
pkt 5.  
 
Avgift skall erläggas med 5 280 kr enligt taxa antagen av fullmäktige § 159/2011 och  
§ 82/2012. Faktura skickas separat.  
 
 
Upplysning: 
Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.  
 
Dispensbeslutet vinner laga kraft först är länsstyrelsen beslutat att inte överpröva 
detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från den dag kommunens 
dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen. 
_______________ 
 

 

 
Exp: 
Tekniska förvaltningen 
Länsstyrelsen + samtliga handlingar 
Akten 
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2012/804 

§ 9  Saxemara 1:144 – Återställande av strandskyddsområde – tillsyn enligt 
Miljöbalken 

Sammanfattning 
XXX 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har 2012-01-30 mottagit en anmälan om överträdelse av 
strandskyddsbestämmelser inom rubricerade fastighet. Vid inspektion på plats 
konstaterades att två stenblock vid anläggningsarbete placerats inom område som omfattas 
av strandskyddsbestämmelser enligt Miljöbalken 7 kap 15 §. Fastighetsägaren har 
anmodats återställa strandskyddsområdet i orört skick. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har mottagit fastighetsägarens avrapportering om 
vidtagen åtgärd. Vid platsbesök 2012-11-07 konstaterades att de två stenblocken flyttats 
och placerats utanför strandskyddsområde.   

Bedömning 
Strandskyddsområdet anses återställt. Därmed finns inte något behov eller lagstöd för ytterligare 
åtgärder från tillsynsmyndigheten. Stenarnas placering innebär att de klagomål som inkomit till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen anses skäliga, även om graden av intrång på strandskyddsområde 
är tämligen begränsad.  
 
Enligt Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m fl, skall avgift tas ut för handläggning av 
tillsynsärenden där klagomålen bedöms som skäliga. Nedlagd handläggningstid i ärendet uppgår till 
ca 3 timmar, omfattande telefonsamtal, platsbesök, anteckningar, bildhantering samt beredning av 
beslutsförslag. De återställningsåtgärder som Miljö- och byggnadsförvaltningen förmått 
fastighetsägaren att vidta utanför den nu bekräftade strandskyddslinjen har åsamkat fastighetsägaren 
kostnader och onödigt arbete. Det är därför rimligt att tillsynsavgiften för detta ärende efterskänks i 
sin helhet enligt taxa § 22.   
 
Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden beslutar avsluta ärendet utan vidare handläggning. 
 
Att Miljö- och byggnadsnämnden beslutar efterskänka tillsynsavgiften, 3 timmar á 821:-. Beslutet 
fattas med stöd av § 22 i Taxa för tillsyn och prövning enligt Miljöbalken.    
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden avslutar ärendet utan vidare handläggning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden efterskänker tillsynsavgiften, 3 timmar á 821 kr. Beslutet fattas med 
stöd av § 22 i Taxa för tillsyn och prövning enligt Miljöbalken. 
________________ 
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Exp: 
XXX 
XXX  
Akten 
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2012/830 

§ 10  Hans 3, 10  m fl - Ansökan om planändring 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden gav plan- och byggenheten i uppdrag att ändra detaljplan för 
kv Hans då kommunen skall sälja Hans 10 (MBN 20121011, § 246). Förslag till detaljplan 
har upprättats. Planen innebär bl.a. att A Allmänt område ändras till B Bostäder. I övrigt 
bekräftar planen dagens förhållanden vilket bl.a. innebär att vissa fastighetsrättsliga 
oklarheter kan redas ut. Kv. Hans präglas av en samlad bebyggelse med stark historisk 
karaktär. Kvarterets form bestäms av det medeltida gatunätet med oregelbundet dragna 
gator och gränder. Planen speglar detta genom ett antal planbestämmelser som förstärker 
bevarandeprinciper vid kommande lovgivning bl.a. utökad lovplikt för plank, 
komplementbyggnad m.m. Viss nybebyggelse tillåts om det anpassas till karaktären hos 
befintliga hus exvis färg och formspråk. 
 
Detaljplaner ska miljöbedömas om kommunen vid en behovsbedömning kommer fram till 
att genomförandet av planen kan leda till betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningen har 
utförts genom att en behovsbedömning gjorts utifrån en checklista. Den pekar på att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt plan- och bygglagen (PBL) 4:34 ej erfordras.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge plan- och byggenheten i uppdrag att ställa ut 
planförslaget för samråd enligt PBL 5 kap 18 § (enkelt planförfarande). 
Att Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar att miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
upprättas.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Lena Karstensson (M), Margareta Yngveson (S), Curt Piculell (M), Jan Olofsson 
(C) och Alexandra Forslund (FP). 

Yrkande 
Margareta Yngveson (S) yrkar att nämnden ska ge plan- och byggenheten i uppdrag att 
istället ställa ut planförslaget för samråd enligt PBL 5 kap 11 § (normalt planförfarande). 
Nämnden bifaller yrkandet. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggenheten i uppdrag att ställa ut 
planförslaget för samråd enligt PBL 5 kap 11 § (normalt planförfarande).  
Miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.  
_______________ 
Exp: 
Ola Liljerum 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Akten 
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2012/331 

§ 11  Detaljplan för del av Hulta 2:115 

Sammanfattning 
Detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 m.fl. har varit utställt för samråd under tiden 19 
november till den 16 december 2012. Ett samrådsmöte i Stadshuset den 20 januari 2012. 
 
Inkomna synpunkter har sammanfattats och kommenterats i samrådsredogörelsen 2013-01-11. 
Sammanfattningsvis är sakägare motståndare till lokalisering av förskolan inom Eternellen då man 
menar att det innebär en oacceptabel ökning av trafiken, på såväl Hultaleden som Brunkullavägen, 
samt att det innebär att befintlig grusplan som används som bollplan och allaktivitetsyta flyttas till 
en plats man anser är för nära Hultagölen. Sakägare i norra delen av planområdet menar att 
föreslagna bostäder blir för höga och för nära befintliga hus inom kv Klarinetten. 
 
Stadsarkitekten menar att trafikmängden på Hultaleden kommer att påverkas marginellt av 
omlokaliseringen av förskolan. Trafikmängden kommer definitivt att öka på Brunkullavägen men 
vägnätet bedöms vara tillräckligt bra för att klara av den trafiken som skall till och från förskolan. 
Dessutom kommer parkeringsplatser att anordnas såväl norr om Hultaleden som vid Gölstigen. 
Detta bedöms minska trafiken till och från förskolan. Flyttning av aktivitetsområdet till ett område 
där lekplats fanns tills för bara ett par år sedan bedöms vara en lämplig åtgärd. Inom planområdets 
norra del föreslås nya planbestämmelser som begränsar bostäder till maximalt 1½-planshus. 
 
Planförslaget föreslås revideras enligt följande: 
 
Plankarta 

• Gräns för kvartersmark bostad, mot kvarteret Klarinetten, dras fem meter söderut. 
• Prickmark införs i korsningen Fräkenvägen och Mjölkörtsvägen så att en lämplig 

sikttriangel skapas. 
• Prickmark införs mellan Eternellen 1 och 4. Området skall även planteras. 
• Nordvästra delen av förskoletomten prickas. Möjligheten finns dock att uppföra mindre 

byggnader som hör till lekplatsen typ lektunnel m.m. 
• Ny planbestämmelse: ”Utseende – byggnader skall uppföras med sadeltak” 
• Ny planbestämmelse: ”Utformning – minsta taklutning i grader” 
• Planbestämmelse p revideras och får följande lydelse: ”Uthus och garage skall placeras 

minst 1 meter från tomtgräns. Dessutom skall garage placeras så att minst avstånd till gräns 
mot gata är minst 6 meter” 

• Beteckningen för Eternellen 4 ändras från D till B. 
• Planområde del 1 utökas så att ytterligare en bostadsfastighet kan skapas. 
• U-områden utökas inom planområdet del 2. 
• Ny planbestämmelsen införs i norra delen av planområdet del 1 med lydelse: ”Takkupa skall 

placeras minst 0,7 meter innanför vägglivet, ha en sammanlagd längd på maximalt 2,5 meter 
samt vetter endast åt söder eller väster”. 

• Inom södra delen av planområdets del 1 ändras planbestämmelser minsta taklutningen från 
14 grader till 20 grader. Ny planbestämmelse Högsta byggnadshöjd i meter – 4,60 meter 
införs. 
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Planbeskrivning 
• Avsnittet Geoteknik revideras. 
• Avsnittet Fastighetsrättsliga frågor revideras avseende ledningsrätter och konsekvenser för 

fastigheterna inom planområdet. 
• Planbeskrivningen förtydligar hur parkering inom området skall anordnas. 
• Avsnittet Gatumark revideras avseende trafiksiffror vid Hultaleden. 
• Avsnittet Bebyggelse revideras avseende bl.a. förslag till ny bostadstomt intill 

Stormhattsvägen. 
 
Detaljplaner ska miljöbedömas om kommunen vid en behovsbedömning kommer fram till 
att genomförandet av planen kan leda till betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningen har 
utförts genom att en behovsbedömning gjorts utifrån en checklista. Den pekar på att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt plan- och bygglagen (PBL) 4:34 ej erfordras.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggenheten i uppdrag att ställa ut det 
reviderade planförslaget för granskning i enlighet med PBL 5 kap §§ 18-19. 
att Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att en miljökonsekvensbeskrivning ej behöver 
upprättas 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M) och Alexandra Forslund (FP). 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggenheten i uppdrag att ställa ut det 
reviderade planförslaget för granskning i enlighet med PBL 5 kap §§ 18-19. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att en miljökonsekvensbeskrivning ej behöver 
upprättas 
_______________ 
 

 

Exp: 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Akten 
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2013/38 

§ 12  Energikrav och uppföljning när man bygger lågenergihus 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att om man bygger ett passivhus betalar 
nämnden tillbaka bygglovsavgiften om man uppfyller vissa krav. 
 
Kommunstyrelsen beslutade nyligen att om man bygger ett passivhus/lågenergihus inom 
det nya bostadsområdet med 10 tomter intill Hultagölen skall kommunen återbetalar 50000 
kr. 
 
Plan- och byggenhet har tagit fram ett förslag till krav som kommunen kan ställa på 
byggnation av passivhus/lågenergihus samt hur kommunen följer upp kraven innan man 
återbetalar pengarna. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att remittera förslag till energikrav för 
energieffektivt byggande till kommunstyrelsen med förslag att få delegation att besluta om 
återbetalning av bygglovsavgift/tomtrabatt. Återbetalning av bygglovsavgift belastar 
Miljö- och byggnadsnämndens  intäktskonto, återbetalning av tomtrabatt belastar 
Kommunstyrelsens markkonto. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Knut Svensson (C), Margareta Yngveson (S), Bert Anders Svensson (RP) och 
Lena Karstensson (M). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden remitterar förslag till energikrav för energieffektivt 
byggande till Kommunstyrelsen med förslag att Miljö- och byggnadsnämnden får 
delegation att besluta om återbetalning av bygglovsavgift/tomtrabatt.  
 
Återbetalning av bygglovsavgift belastar Miljö- och byggnadsnämndens intäktskonto. 
Återbetalning av tomtrabatt belastar Kommunstyrelsens markkonto. 
_________________ 
 

 

Exp: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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2012/981 

§ 13  Kuggeboda 4:43 och 4:56 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 

Sammanfattning 
PBL 9:31  
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse.  
 
Tekniska förvaltningen har yttrat sig i ärendet och har inget att erinra.  
 
Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande jml plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 25 
§. Inga synpunkter har inkommit. 

Bedömning 
Förslaget innebär att ett bostadhus uppförs inom Kuggeboda 4:56 samt inom norra del av 
Kuggeboda 4:43 som avstyckas till en ny fastighet. Infart till fastigheterna sker över Kuggeboda 
4:57. Den norra delen av 4:43 får tillfart över 4:56. Förslaget bedöms som lämpligt. 

Förslag till beslut 
Att Miljö- och Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus med villkor att byggnaden kopplas till kommunalt VA.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Knut Svensson (C). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus med villkor att byggnaderna kopplas till kommunalt VA.  
 
 
Upplysning 
Förhandsbesked gäller i två år (2014-04-12) och skall följas av ansökan om bygglov inom 
denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet.  
Eventuellt kan Ronneby kommun begära servitutsavtal för att reglera infart över 
Kuggeboda 4:57. Kontakt bör tas med markförvaltare Eva Lydin, 0457 61 82 65. Frågan 
regleras i samband med fastighetsförrättning. 
 
________________ 
 

Exp: 
XXX 
Akten 
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2013/17 

§ 14  Namnberedningsärende Almvägens bostadsområde 

Sammanfattning 
Almvägen delas in i tre tydligt separerade bostadsgårdar genom rivningen av tre hus. 
Befintliga bilvägar som kopplar ihop områdena rivs och bryter på så sätt möjligheterna att 
köra bil mellan områdena. Funktioner som tvätt, småbarnslek och sittplatser skall finnas på 
varje gård för att förstärka känslan av olika områden.  

Bedömning 
För att ytterligare förstärka identiteten skulle de tre gårdarna få nya namn, Äppelgården 
högst upp, Plommongården i mitten och Körsbärsgården längst ned. 

Förslag till beslut 
Att Miljö-och byggnadsnämnden antar ovanstående namn. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar ovanstående namn. 
_________________ 
 

 

Exp: 
Akten 
Ronnebyhus  
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2012/1001 

§ 15  Hoby - Åtgärdsförslag 

Sammanfattning 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit för uppförande av staket runt tomt. 

Bedömning 
Enl. §§6 och i 6:5.1 står följande: " Sedan 2000-07-01 anges uttryckligen i lagen 1992:1574 att 
bidrag lämnas inte till de sökta åtgärderna om dessa behöver vidtagas redan av väsentligen andra 
orsaker än behovet av anpassning. Med stöd av denna princip har bidrag nekats t.ex. om åtgärden 
bedöms som normalt fastighetsunderhåll.  
 
Kommunicering har gjorts med målsman, svar inkommit 2013-01-04 men det har inte framkommit något 
nytt som gör att beslutet bör ändras. Se svar i bilaga 1. 

Förslag till beslut 
Miljö- och Byggnadsnämnden avslår ansökan med stöd av lagen om 
bostadsanpassningsbidrag 1992:1574 §6. Staketet är ej underhållet och det är därför det saknas på 
vissa ställen och växtlighet har fördärvat staketet. Grind har nog funnits tidigare men saknas nu helt. 
Flera av grannarna har staket runt sina tomter. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Margareta Yngvesson (S), Claes Lagerlund (M), Stefan Kullman (SD) och Olle 
Helt (M). 
 

Beslut 
Miljö- och Byggnadsnämnden avslår ansökan med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag 
1992:1574 § 6.  
 
Staketet är ej underhållet och det är därför det saknas på vissa ställen och växtlighet har fördärvat 
staketet. Grind har nog funnits tidigare men saknas nu helt. Flera av grannarna har staket runt sina 
tomter. 
_______________ 
 

 

Exp: 
Akten 
Sökande 
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2012-000557. 809 

§ 16 Tillsyn enligt tobakslagen vid skolgårdar o d - Begäran från länsstyrelsen om 
redovisning av åtgärder 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Blekinge län riktar i ett beslut 2012-12-13 kritik mot Ronneby kommun för att 
kommunen inte har bedrivit någon tillsyn enligt tobakslagen vid skolgårdar och liknande miljöer 
under tiden januari 2011 - augusti 2012. Länsstyrelsen begär en redovisning av vilka åtgärder som 
har vidtagits för att komma till rätta med påtalad brist. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge följande redovisning till länsstyrelsen: 

I Ronneby kommun är det miljö- och byggnadsnämnden som utövar tillsyn enligt tobakslagen. 

Den period som länsstyrelsen baserar sin kritik på sammanfaller dels med ett personalbyte på 
tjänsten där tobakstillsynen ingår, dels med en omorganisation av nämnder och förvaltningar inom 
Ronneby kommun, den senare i kombination med ett direktiv om begränsad budgetram. Bägge 
förändringarna har varit till nackdel för tobakstillsynen under perioden. 

Personalbytet uppstod när den tidigare handläggaren erbjöds en annan anställning under hösten 
2011. Den nuvarande handläggaren har inte arbetat med tobakslagen tidigare och har prioriterat 
kunskapsinhämtning i början, inte minst genom de kurser, handläggarträffar m m som länsstyrelsen 
har anordnat. Två av dessa kurser har berört just rökfri skolmiljö, den senaste arrangerad 1 
november 2012 i Karlskrona, då även andra representanter för Ronneby kommun deltog. 

På grund av begränsad budget inför år 2012 såg sig nämnden tvingad att prioritera viss tillsyn i sin 
verksamhetsplan. När det gällde tobakslagen valde nämnden att prioritera tillsyn vid 
försäljningsställen och målet var att besöka 15 ställen. Utfallet blev att 22 (av totalt 40) 
tillsynsobjekt har besökts under hösten, merparten tillsammans med kommunens 
alkoholhandläggare som samtidigt har kontrollerat folkölsförsäljningen. Även närpolismyndigheten 
har deltagit vid vissa objekt. Tobakshandläggaren har också tagit del i kommunens folkhälsoarbete 
där tobaksfrågan ju också ingår. 

I verksamhetsplanen för år 2013 har nämnden angett att tillsyn kommer att göras vid skolgårdar o d, 
därtill vid ett 15-tal försäljningsställen. Verksamhetsplanen antogs av nämnden 2012-12-06. 
Ambitionen att göra tillsyn vid skolgårdar 2013 tillkom och dokumenterades alltså innan 
länsstyrelsen framförde sin kritik. 

Det förtjänar att påpekas att kommunen, genom dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden, var 
mycket aktiv med tobakstillsyn vid gymnasiet Knut Hahnsskolan under åren 2006-2008 med 
tillsynsbesök, krav på åtgärder m m. Dock torde problemen med rökning på skolgården där inte ha 
upphört. En lärdom av detta är att det krävs mer än enbart myndighetskrav för att få en positiv och 
varaktig förändring till stånd.  
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Denna slutsats - tillsammans med lärdomarna från konferensen i Karlskrona i november, 
intentionerna i kommunens folkhälsoarbete, nutida krav på egenkontroll, m m - talar för att 
kommunen och övriga huvudmän för skolor och fritidsgårdar bör stimuleras till att starta ett mer 
långsiktigt och bättre förankrat arbete med tobaksfrågorna. Ett brev med denna innebörd, riktat till 
huvudmännen för skolor och fritidsgårdar inom kommunen, är under utarbetande. Dessutom är en 
kurs på temat ”Tobaksfri skoltid”, avsedd för rektorer och andra verksamhetsansvariga, inbokad den 
12 mars 2013 av kommunens folkhälsosamordnare. Att skolförvaltningen under år 2012 har 
förstärkt sin organisation med bl a en samordnare för arbetsmiljöfrågor är också positivt i 
sammanhanget. 

Det finns alltså förhoppningar om att ett mer målinriktat och konstruktivt arbete mot 
tobaksanvändningen kan inledas vid kommunens skolor och fritidsgårdar under år 2013. Miljö- och 
byggnadsnämndens tillsyn kommer då att bli ett av kontrollinstrumenten i detta arbete. Till sin 
karaktär blir tillsynen en kombination av direkt tillsyn och systemtillsyn. Utöver tillsyn kommer 
tobakshandläggaren också att arbeta med information, vägledning, samråd m m i mån av behov och 
möjlighet. Liksom tidigare kommer handläggaren även att delta i länsträffar, kurser o d. 
 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bert Anders Svensson (RP), Knut Svensson (C) och Margareta Yngveson (S). 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar begärd redovisning, enligt ovan, till länsstyrelsen. 

___________ 

 

Exp: 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Folkhälsorådet och folkhälsosamordnaren Sofie Ceder för kännedom 
Akten 
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2013/27 

§ 17  Information 2013 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsenheten: 
Winess 2012/613 
Skrivelse från Länsstyrelsen i Blekinge län om önskemål om uppgifter rörande 
vindkraftanläggningar i kommunen. 
 
Rapport från Länsstyrelsen i Blekinge län om byggtillsyn i Blekinge - resultat av 
tillsynsenkät och kommunbesök hösten 2012. 
 
Winess 2013/50 
Överklagande av beslut enligt protokoll 2012-11-08 avs Vambåsa 1:47 - Förhandsbesked 
för nybyggnad av 2 st enbostadshus. 
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten: 
Information från Länsstyrelsen i Skåne län om hantering av prövningsärenden enligt 9 kap 
miljöbalken. 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 
___________________ 
 

 

Exp: 
Akten 
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2013/28 

§ 18  Meddelanden 2013 

Sammanfattning 
Eccos 2012-389.837 
Askaremåla 1:7 och 1:2. Överklagande 2013-01-08 av MBN:s beslut om tillsynsavgift på 
fastigheterna .  
Länsstyrelsen ändrar det överklagade beslutet på så sätt att avgiftern bestäms till 2.300 kr. 
 
Winess 2012/451 
Millegarne 2:86. MMD:s dom 2012-11-14 i ärende angående ingripande enligt PBL m.m. 
på fastigheten. 
MMD avslår överklagandet. 
 
Winess 2006/1295 
Aspan, Leråkra 2:4 del av, 2:5, 2:2, 2:21 och 3:3. Antagande av detaljplan för området. 
MMD:s dom 2012-12-07 upphäver  det överklagade beslutet i den del det avser Helena 
Johannessons talan avvisar mark- och miljödomstolen hennes talan mot 
kommunfullmäktiges i Ronneby beslut att anta detaljplan för Aspanområdet. MMD avslår 
övriga överklaganden. 
 
Winess 2012/570 
Kuggeboda 141, nybyggnad av gäststuga på fastigheten. 
MMD:s dom 2012-12-14 avslår överklagandet. 
 
Winess 2012/393 
Dragsnäs 1:4, strandskyddsdispens för sjöbod på fastigheten  
MMD:s dom, 2012-12-11 upphäver det överklagade beslutet och beviljar dispens i enlighet 
med ansökan med villkor att den befintliga sjöboden på fastigheten rivs. 
 
Winess 2011/320 
Svalemåla 1:2, positivt förhandsbesked för nybyggnad av vindkraftverk. 
LST:s beslut 2012-12-17 bifaller överklagandet och upphäver det överklagade beslutet. 
 
Winess 2012/952 
Tromtesunda 1:9, strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus. 
Länsstyrelsen beslutar 2013-01-11 att inte pröva MBN:s beslut. 
 
Winess 2013/9 
Trolleboda 1:47 och 1:28, anmälan om vattenverksamhet avseende anläggning av brygga 
på fastigheten. 
Länsstyrelsens beslut 2013-01-11, ger råd till sökande hur genomföra arbetena. 
 
Ecos 2007-363 
Ronneby flottiljflygplats, tillstånd enligt miljöbalken till utökad helikopterverksamhet och 
ändrad skjutverksamhet 
Regeringsbeslut 2012-11-22, regeringen avslår överklagandet. 
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Ecos 2009-387 
Cascades Djupafors pappersbruk, fråga om prövotidsredovisning och slutliga villkor för 
verksamheten. 
MMD:s dom 2012-11-23, avslutar prövotiden i mål M341-99 och upphäver tidigare 
beslutade provisoriska föreskrifter samt fastställer villkor enligt dom 2012-11-23 
 
Ecos 2011-225 
LOVA-bidrag till projektet Kretslopp och minskad transport av näringsämnen från 
enskilda avlopp och lantbruk till Östersjön. 
LST:s beslut 2012-12-19, slutligt bestämt bidragsbelopp, totalt 584 500 kronor, återstående 
belopp för utbetalning är 146 125 kr. Ärendet avslutas därmed. 
 
Winess 2012/070 
Kuggeboda 1:41, Strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på fastigheten. 
SVEA hovrätts beslut: Det överklagade avgörandet får prövas av mark och 
miljööverdomstolen bara om MMD har meddelat prövningstillstånd 
____________ 
 
 
Följande ärenden från ovanstående lista redovisas: 
 
Eccos 2012-389.837 
Askaremåla 1:7 och 1:2. Överklagande 2013-01-08 av MBN:s beslut om tillsynsavgift på 
fastigheterna .  
Länsstyrelsen ändrar det överklagade beslutet på så sätt att avgiftern bestäms till 2.300 kr. 
 
Winess 2012/570 
Kuggeboda 141, nybyggnad av gäststuga på fastigheten. 
MMD:s dom 2012-12-14 avslår överklagandet. 
 
Winess 2012/393 
Dragsnäs 1:4, strandskyddsdispens för sjöbod på fastigehten  
MMD:s dom, 2012-12-11 upphäver det överklagade beslutet och beviljar dispens i enlighet 
med ansökan med villkor att den befintliga sjöboden på fastigheten rivs. 

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

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar meddelandena till protokollet. 
_______________ 
 

Exp: 
Akten 
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2013/29 

§ 19  Delegationsärenden bygglov 2013 
 
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 2012/736 
Hoby 6:38 - Klockarevägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för ändrad användning från förskola till 
bostadshus  2012-11-26, § 279 (5/7dgr) avgift: 8 316 kr 
 
Dnr 2012/259 
Björstorp 1:51 - Svalemålavägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus 2012-11-28, § 280 
(Bygglovet gäller en revidering av § 179) avgift: 0 kr 
 
Dnr 2012/931 
Saxemara 1:141 - Varvsvägen XXX 
Anja Jonsson  har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2012-11-30, § 281 
(7/43 dgr). avgift: 2.640 kr.  
 
Dnr:2012/977 
Risanäs 1:61- Kvarnahagsvägen XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd 
2012-11-30, § 282 (6/25 dgr) avgift: 22 880 kr. 
 
Dnr:2012/1036 
Yxnarum 19:102 - Vrakekevägen XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av carport/förråd samt stödmur i tomtgräns 
2012-12-03, §283 (6/3 dgr) avgift: 7 656 kr. 
 
Dnr 2012/1014 
Droppemåla 1:265 - Hägervägen XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2012-12-03, § 284 
(6/10 dgr). avgift: 2.640 kr.  
 
Dnr:2012/1034. 
Hulta 2:115 - XXX 
Kjell Sabel har beviljat marklov för nyanläggning av gata och P-plats 2012-12-03, §285 
(12/5 dgr) avgift: 3052 kr. 
 
Dnr 2012/767 
Klubban 5 - Bandyvägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av garage med användbart loft 
2012-12-05, § 286 (4/9 dgr) avgift: 5 632 kr 
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Dnr:2012/1015 
Svenstorp 15:6 - Svenstorpsvägen XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av industri för placering av kylkompressor 
om 8 kvm samt inklädnad och port under skärmtak. 
2012-12-06, § 287 (6/17 dgr) avgift: 5008 kr. 
 
Dnr:2012/1009 
Backaryd 1:56 - Skolvägen XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av skola med miljöhus om 16 kvm 
2012-12-10, § 288 (7/13 dgr) avgift: 5104 kr. 
 
Dnr: 2012/1113 
Cymbalen 7 - Stensötavägen XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för ändring av takutförande samt fönsterplacering för 
tidigare utfärdat bygglov. 2012-12-14, § 289 (10/1 dgr) avgift: 0 kr. 
 
Dnr 2012/1025 
Xenofon 14 - Kungsgatan XXX/Prinsgatan XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för ombyggnad av flerbostadshus samt 
fasadändring 2012-12-14, § 290 (11/18 dgr) avgift: 11 880 kr 
 
Dnr: 2012/1111 
Ernst 1 - Kungsgatan XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för uppsättning av 4 st skyltar på affärshus 
2012-12-19, § 291 (3/2 dgr) avgift: 5016 kr 
 
Dnr 2012/1080 
Flintan 1 - Runvägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat 
uterum 2012-12-19, § 292 (6/8 dgr) avgift: 2 640 kr 
 
Dnr:2012/1052 
Bredåkra 12:1 - Bredåkravägen XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av industrifastighet med 96.72 kvm 
2012-12-19, § 293 ( 5/21 dgr) avgift: 11880 kr. 
 
Dnr:2012/1030 
Vitsippan 2 - Trastvägen XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum samt 
takkupa. 
2012-12-20, § 294 ( 10/21 dgr) avgift 5 808 kr. 
 
Dnr: 2012/1072 
Leråkra 2:11 - Aspanvägen XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt mur. 
2012-12-20, § 295 (13/10 dgr) avgift 4 400 kr. 
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Dnr:2012/1077 
Bredåkra 2:2 - Eringsbodavägen XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av förvaltningslokal om 53,65 kvm. 
2012-12-21, § 296 ( 7/12 dgr) avgift 5 632 kr. 
 
Dnr: 2012/1104 
Ronneby 16:183 - Övre Brunnsvägen XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av plank/vindskydd till flerbostadshus. 
2012-12-27, § 297 (6/6 dgr) avgift 1840 kr. 
 
Dnr: 2012/1103 
Ronneby 16:183 - Övre Brunnsvägen XXX 
Kjell Sabel har beviljat Bygglov för nybyggnad av plank/vindskydd till flerbostadshus. 
2012-12-27, § 298 (6/6 dgr) avgift 1.840 kr. 
 
Dnr 2011/806 
Västra Hallen 1:144 - Myrstigen XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (växthus) 2013-
01-03, § 1. (-/201 dgr) avgift: 2.376 kr  
 
Dnr 2012/1094 
Spjälkö 2:37 - Steningavägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat 
uterum 2013-01-10, § 2 (6/8 dgr) avgift: 2 640 kr 
 
Dnr 2012/1073 
Äsketorp 9:4 - Norra Åsavägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt 
installation av öppen spis 2013-01-14, § 3 (12/33 dgr) avgift: 6 732 kr 
___________ 
 
Följande ärenden från ovanstående delegationslista redovisas: 
 
Dnr: 2012/1072 
Leråkra 2:11 - Aspanvägen XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt mur. 
2012-12-20, § 295 (13/10 dgr) avgift 4 400 kr. 
 
Dnr 2011/806 
Västra Hallen 1:144 - Myrstigen XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (växthus) 2013-
01-03, § 1. (-/201 dgr) avgift: 2.376 kr  
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda 
delegationsbesluten.   
___________ 
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Exp: 
Akten 
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2013/30 

§ 20  Delegationsärenden bygganmälan 2013 
 

Sammanfattning 
Delegation av fattade beslut om bygganmälan med stöd av miljö- och byggnadsnämndens 
beslut om delegering § 113/2012. 
 
  
Dnr 2012/1035 
Inspektoren 1 - Gadd väg XXX 
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i enbostadshus 2012-
11-30, BA § 70. avgift 1.100:-  
 
Dnr 2012/1060 
Hoby 19:12 - Blockvägen XXX 
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal i 
enbostadshus 2012-11-30, BA § 71. avgift 1.100:- 
 
Dnr 2012/1051 
Inägan 1 - Axvägen XXX 
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstäder i enbostadshus 2012-
11-30, BA § 72. avgift 1.100:-  
 
Dnr 2012/1067 
Skarup 7:2 - Övre Skarupsvägen XXX 
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal i 
komplementbyggnad (friggebod) 2012-12-05, BA § 73. avgift: 1.100:-  
 
Dnr 2012/976 
Häggatorp 1:25 - Värperydsvägen XXX 
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i enbostadshus 2012-
12-18, BA § 74. avgift: 1.100:-  
 
Dnr 2012/1061 
Bredåkra 11:5 - F 17 
Kenneth Gummesson har bekräftat ändrad användning av personhiss till att enbart frakta 
varor 2012-12-18, BA § 75 (5/15dgr) avgift: 821 kr 
 
Dnr 2012/635 
Droppemåla 1:19 - Strandhemsvägen XXX 
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i befintlig rökkanal i 
fritidshus 2012-12-20, BA § 76. avgift: 1.100:-  
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Dnr 2012/1128 
Väby 5:75 - Väbynäsvägen XXX 
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal i 
fritidshus 2013-01-02, BA § 1. avgift: 1.100:-  
 
Dnr 2012/1096 
Hoby 6:63 - Folkets Husvägen XXX 
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i enbostadshus 2013-
01-02, BA § 2. avgift: 1.100:-   
 
Dnr 2013/6 
Rättaren 19 - Gadds väg XXX 
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal i 
enbostadshus 2013-01-07, BA § 3. avgift: 1.100:-  
 
Dnr 2012/1076 
Backaryd 1:55 - Götgatan XXX 
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av kassett till befintlig eldstad i 
enbostadshus 2013-01-07, BA § 4. avgift 1.100:-  
 
Dnr 2013/1 
Gunhild 8 - Gustav Arnolds gata XXX 
Kenneth Gummesson har bekräftat anmälan gällande stambyte för vatten och avlopp i hela 
fastigheten 2013-01-09, BA § 5 (17/2 dgr) avgift: 3 960 kr. 
____________ 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollsförda 
delegationsbesluten.  
_____________ 
 

 

Exp: 
Akten 
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2013/31 

§ 21 Delegationsärenden brandfarlig vara 2013 
 
Delegation av fattade beslut om tillstånd för brandfarliga varor med stöd av Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om delegering § 113/2012. 
 
Dnr 2007/110 
Fälgen 1 - Jem & Fix 
Kenneth Gummesson har i gällande tillstånd för brandfarlig vara lämnat godkännande av 
ny föreståndare och ställföreträdare, BV § 30, avgift 880 kr 
 
Dnr 2012/904 
Kalleberga 8:13 - VEWE IMPORTEN AB 
Kenneth Gummesson beviljat tillstånd för förvärv, förvaring och handel med pyrotekniska 
artiklar, BV § 31, avgift 6 600 kr 
 
Dnr 2012/757 
Bommerstorp 3:4 
Kenneth Gummesson har beviljat tillstånd för förvaring av brandfarlig vara, 45 000 liter 
klass 1 vätska och 65 000 liter klass 3 vätska, BV § 32, avgift 10 560 kr 
 
Dnr 2012/872 
Fälgen 1 - Jem & Fix 
Kenneth Gummesson har beviljat tillstånd för förvärv, förvaring och handel med 
pyrotekniska artiklar, BV § 33, avgift 6 600 kr  
 
Dnr 2012/939 
Loket 1 - Ronneby Miljö & Teknik AB 
Kenneth Gummesson har beviljat tillstånd för förvaring av 20 000 liter klass 3 vätska, BV 
§ 34, avgift 6 600 kr 
 

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

 

Exp: 
Akten
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2013/34 

§ 22  Delegationsärenden bostadsanpassning 2013 
 
Delegation av fattade beslut om bostadsanpassningar med stöd av miljö- och byggnadsnämndens 
beslut om delegering 2012-05-10 § 113. 
 
Dnr 2013/3 
Ågården 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende befintligt elrullstolsgarage 
(bedömd kostnad 0 kronor) 2013-01-02.(1 dagar) 
Dnr 2013/2 
Påfågeln 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende befintligt stoltrapphiss (bedömd 
kostnad 1 000 kronor) 2013-01-03.(1 dagar) 
Dnr 2013/10 
Älgen 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende trösklar (bedömd kostnad 3 000 
kronor) 2013-01-04.(1 dagar) 
Dnr 2013/11 
Saxemara 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende tröskelkilar (bedömd kostnad 2 
000 kronor) 2013-01-04.(1 dagar) 
Dnr 2013/12 
Hoby 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende tröskelkilar (bedömd kostnad 4 
000 kronor) 2013-01-07.(1 dagar) 
Dnr 2013/13 
Gunhild 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende rullatorgarage (bedömd kostnad 
11 000 kronor) 2013-01-07.(1 dagar) 
Dnr 2013/22 
Ågården 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation hiss (kostnad 1 309 
kronor) 2013-01-10.(1 dagar) 
Dnr 2013/23 
Hoby 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation hiss (kostnad 1 160 
kronor) 2013-01-10.(1 dagar) 
Dnr 2013/35 
Ida 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende rullatorgarage (bedömd kostnad 
4 000 kronor) 2013-01-10.(1 dagar) 
Dnr 2013/26 
Stora Silpinge 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering ramp (bedömd 
kostnad 22 000 kronor) 2013-01-11.(1 dagar) 
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Dnr 2013/46 
Elsa 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende spisvakt (bedömd kostnad 7 000 
kronor) 2013-01-15.(1 dagar) 
Dnr 2013/44 
Djurtorp 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende rullatorgarage (bedömd kostnad 
11 000 kronor) 2013-01-15.(1 dagar) 
Dnr 2013/43 
Djurtorp 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende rullatorgarage (bedömd kostnad 
11 000 kronor) 2013-01-15.(1 dagar) 
Dnr 2013/42 
Kalleberga 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende spisvakt (bedömd kostnad 7 000 
kronor) 2013-01-15.(1 dagar) 
Dnr 2012/774 
Älgen 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende trösklar stödhandtag (bedömd 
kostnad 3 000 kronor) 2013-01-16.(1 dagar) 
Dnr 2013/49 
Idrotten 1 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende stödhandtag (bedömd kostnad 2 
000 kronor) 2013-01-16.(1 dagar) 
Dnr 2013/52 
Bredåkra 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende stödhandtag (bedömd kostnad 1 
000 kronor) 2013-01-21.(1 dagar) 
Dnr 2013/58 
Bredåkra 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återtagning av hiss (bedömd 
kostnad 7 000 kronor) 2013-01-21.(1 dagar) 
Dnr 2013/41 
Inspektorn 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende duschplats (bedömd kostnad 89 
000 kronor) 2013-01-22.(1 dagar) 
 

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

 

Exp: 
Akten 
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§ 23 Delegationsärenden – Yttranden från MBN  
 
Delegation av yttranden med stöd av Miljö- och byggnadsnämndens beslut om delegering § 
113/2012. 
 
Dnr 2013/9 
Trolleboda 1:47 – Trollebodavägen XXX 
Jan Moberg har i remissyttrande till länsstyrelsen tillstyrkt anläggande av brygga enligt anmälan om 
vattenverksamhet, 2013-01-07, § 1. 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av det protokollförda 
delegationsyttrandet. 
________________ 
 

 

Exp: 
Akten 
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§ 24  Delegationslista 2012-11-22 – 2013-01-14 Miljö- och hälsoskyddsenheten 
 
Delegation av fattade beslut från miljö- och hälsoskyddsenheten med stöd av Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om delegering § 113/2012. 
  

DIARIENR DATUM BESLUTHANDL. 
ÄRENDERUBRIK 
HÄNDELSERUBRIK 
KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN 

 2012-000174 2012-12-06 DBM § 257Leif Abrahamsson             
Klagomål på dammning 
BESLUT § 257, 0 kr 
 Objekt: STENA TECHNOWORLD AB, SVENSTORPSVÄGEN 2A, SVENSTORP 15:6 

 

 2012-000687 2012-12-03 DBM § 349Eva-Marie Lundberg    
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 349, omregistrering 763 kr/år 
 Objekt: Landtlif, RÖDBY 6:1 

 

 2012-000703 2012-12-13 DBM § 355Eva-Marie Lundberg    
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 355, 763 kr + 3052 kr/år (3A) 
 Objekt: Indisk Restaurang Taj, Kungsgatan 14, Lars 5 

 

 2013-000001 2013-01-08 DBM 1 Anders Börjeson     
Ansökan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 1, avgift 4944 kr 
Objekt: XXX , Hakarp 1:15 

 

 2012-000219 2012-11-28 DBM 187Yona Ella      
Miljörapport 2011 
Delegationsbeslut § 187 
 Objekt: Miljöteknik Bräkne-Hoby värmeverk, Östra industriområdet, SVENSTORP 21:5 
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 2013-000008 2013-01-10 DBM 2Leif Abrahamsson             
Remiss Ansökan om radonbidrag 
Delegationsbeslut § 2 
Objekt: XXX, XXX,  Muggeboda 1:16 

 

 2012-000396 2013-01-10 DBM 3 Leif Abrahamsson             
Föreläggande om egenkontroll 
Delegationsbeslut § 3, 5341 kr  
Objekt: Brunnsbadet, Ronneby kommun, KARLSTORP 2:3 

  

2012-000650 2012-11-26 DBM 344Anders Börjeson     
Ansökan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 344, avgift 4926 kr 
Objekt: XXX, Vambåsa 1:52 

 

 2012-000659 2012-11-26 DBM 345Anders Börjeson    
Ansökan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 345, avgift 4 926 kr 
Objekt: XXX , STORA SILPINGE 3:7 

 

 2012-000655 2012-11-29 DBM 346Annelie Elf  
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 346, 411 kr 
Objekt: XXX , Mölleskog 1:28 

  

 2011-000306 2012-11-30 DBM 347Leif Abrahamsson             
Klagomål på brott mot strandskyddsbestämmelserna 
Delegationsbeslut § 347, 0kr 
 Objekt: VARVSVÄGEN 4, SAXEMARA 1:96 
Objekt: XXX , Saxemara 1:144 
 

 2012-000684 2012-11-30 DBM 348Yona Ella   
Remiss ansökan om tillstånd till transport av avfall och/eller farligt avfall 
Delegationsbeslut § 348 
 Objekt: Fröjdadals Åkeri AB, FRÖJDADALSVÄGEN 23, FRÖJDADAL 1:24 
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 2010-000293 2012-12-19 DBM 350 Leif Abrahamsson             
Klagomål på buller 
Delegationsbeslut nya bullermätningen § 350 
 Objekt: STENA TECHNOWORLD AB, SVENSTORPSVÄGEN 2A, SVENSTORP 15:6 

 

 2012-000680 2012-12-04 DBM 351 Annelie Elf  
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 351, 411 kr 
Objekt: XXX , Johannishus 8:2 

 

 2012-000685 2012-12-04 DBM 352 Annelie Elf     
Ansökan om hel befrielse vid fritidshus från sophämtning för egen transport hem till  
permanentbostad 
Delegationsbeslut § 352, 411 kr 
 

 2012-000535 2012-12-06 DBM 353Leif Abrahamsson             
Klagomål på arbetstider 
Delegationsbeslut § 353 
 Objekt: STENA TECHNOWORLD AB, SVENSTORPSVÄGEN 2A, SVENSTORP 15:6 

 

 2008-000134 2012-12-10 DBM 354Yona Ella    
Undersökning av föroreningsskador enligt MIFO fas 2 
Delegationsbeslut § 354 
 Objekt: Riflex Film AB, BOKSTIGEN 9, SEGELBÅTEN 2 

 

 2012-000689 2012-12-14 DBM 356Annelie Elf  
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 356, 410 kr 
Objekt: XXX , Mjuamåla 1:16 

 

 2012-000678 2012-12-14 DBM 357Annelie Elf     
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 357, 410 kr 
Objekt: XXX , Lövkojan 2 
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 2012-000682 2012-12-14 DBM 358Yona Ella   
Beslut om avgift 
Delegationsbeslut § 358 
 Objekt: Bräkne-Hoby Jaktskytteklubb, TARARPS BYVÄG 3, TARARP 1:8  
 

 2012-000681 2012-12-14 DBM 359Yona Ella       
Beslut om avgift 
Delegationsbeslut § 359 
 Objekt: RONNEBY JAKT OCH SPORTSKYTTEKL, JOHAN ANDERSSONS VÄG 2, VAMBÅSA 1:4 

 

 2012-000674 2012-12-14 DBM 360Yona Ella   
Beslut om avgift 
Delegationsbeslut § 360 Objekt: Ronneby Pistolskytteklubb , Fornanäs 1:3 

 

 2012-000672 2012-12-14 DBM 361Yona Ella       
Beslut om avgift 
Delegationsbeslut §361 
 Objekt: Johannishus Pistolskytteklubb, Tolsebodavägen 2, Vambåsa 31:1 

 

 2012-000700 2012-12-17 DBM 362Jan Moberg      
Remiss Tvätt och avspolning av flygplan hos de civila flygklubbarna på Ronneby flygplats 
Delegationsbeslut § 362, 0 kr 
 Objekt: BLEKINGE FLYGFLOTTILJ F 17, BREDÅKRAVÄGEN 26, Bredåkra 11:5 

 

 2012-000705 2012-12-18 DBM 363Jan Moberg      
Remiss Anmälan om vattenverksamhet för nedläggning av ledning till ön Flintholmen 
Delegationsbeslut § 363, 0 kr 
 Objekt: Flintholmsvägen 19, Bökevik 1:22 

 

 2012-000709 2012-12-21 DBM 364Leif Abrahamsson             
Remiss Ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall 
Delegationsbeslut § 364, 0 kr 
 Objekt: ARBETSCENTER, GRÅALSVÄGEN 23, KALLEBERGA 18:8 
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 2013-000009 2013-01-11 DBM 4Leif Abrahamsson             
Remiss Ansökan om radonbidrag 
Delegationsbeslut § 4 
 Objekt: NORRA SÄVSJÖMÅLAVÄGEN 18, SÄVSJÖMÅLA 1:30 

 

 2013-000005 2013-01-11 DBM 5 Magnus Olofsson    
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 5/1.648:- 
Objekt: XXX , Skärvgöl 1:37 

 

 2013-000010 2013-01-11 DBM 6Magnus Olofsson              
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 6/1.648:- 
Objekt: XXX , Boahaga 1:22 

_________________ 
 
 
Följande ärenden från ovanstående delegationslista redovisas: 
 

2012-000396 2013-01-10 DBM 3 Leif Abrahamsson             
Föreläggande om egenkontroll 
Delegationsbeslut § 3, 5341 kr  
Objekt: Brunnsbadet, Ronneby kommun, KARLSTORP 2:3 
 

2012-000682 2012-12-14 DBM 358Yona Ella   
Beslut om avgift 
Delegationsbeslut § 358 
Objekt: Bräkne-Hoby Jaktskytteklubb, TARARPS BYVÄG 3, TARARP 1:8  
 

2012-000681 2012-12-14 DBM 359Yona Ella       
Beslut om avgift 
Delegationsbeslut § 359 
Objekt: RONNEBY JAKT OCH SPORTSKYTTEKL, JOHAN ANDERSSONS VÄG 2, VAMBÅSA 1:4 

 

2012-000674 2012-12-14 DBM 360Yona Ella   
Beslut om avgift 
Delegationsbeslut § 360  
Objekt: Ronneby Pistolskytteklubb , Fornanäs 1:3 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Knut Svensson (C) och Alexandra Forslund (FP). 
 

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

 

Exp: 
Akten 
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