
  1(57) 
 Sammanträdesprotokoll 
 
 2013-05-23 
 
 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-16.15 
 
Beslutande 

Lena Karstensson (M) Ersättare 
Knut Svensson (C) Kjell Hedlund (M) Tjg.ers.  
Magnus Pettersson (S) Ulrik Lindqvist (S) Tjg.ers., §§ 85-99, 101-109  
Clas Lagerlund (M) Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers 
Jan Olofsson (C) Gudrun Johansson (SD) Tjg.ers 
Thomas Svensson (FP)  
Berth-Anders Svensson (RP)  
Margareta Yngveson (S)  
Gunnar Ferm (S)  

 

 
Övriga deltagare: 
Jan Moberg, förvaltningschef, Anita Karlsson, sekreterare 
 
Övriga deltagare, delvis: 
Kerstin Bertilsson, David Gillanders, Kenneth Gummesson, Kjell Sabel, Anja Jonsson, Kristina Eklund och Åke 
Johansson 
 
Utses att justera: 
Magnus Pettersson  
 
Justeringens plats och tid: Stadshuset 2013-05-30 
 
 
Sekreterare: Anita Karlsson Paragrafer: 85-109  
 
 
Ordförande: Lena Karstensson  
 
Justerande: Magnus Pettersson 
 

 
Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2013-05-23 
 
Datum för anslags uppsättande:  2013-05-31  
 
Datum för anslags nedtagande:  2013-06-24 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen 

 
Underskrift: Anita Karlsson 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(57) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-23 

Innehållsförteckning 
§ 85  Uppföljning 2013, tertial 1, Miljö- och byggnadsnämnden   4

Beslut   4

§ 86  Budget och mål 2014 och 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden   5

Beslut   5

§ 87  Remissyttrande om förslag till Folkhälsopolicy 2013-2016   6

Beslut   6

§ 88  Detaljplan för Släggan 1   8

Beslut   8

§ 89  Kv Hans – Ändring av detaljplan   9

Beslut   9

§ 90  Remiss - Översyn av strandskyddet för Ronnebys kust och skärgård   10

Beslut   13

§ 91  Torkö 1:3 -  Strandskyddsdispens för uppförd sjöbod – begäran om omprövning   14

Beslut   15

§ 92  Kuggeboda 1:8 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus   16

Beslut   17

§ 93  Trolleboda 1:43 – Yttrande till Mark- och miljödomstolen ang bygglov för om- och 
tillbyggnad av fritidshus   18

Beslut   19

§ 94  Smedgården 1:12 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnader   20

Beslut   21

§ 95  Tromtö 1:3 - Strandskyddsdispens för tillbyggnad och ändrad användning av del av 
garage/förråd till bostad   22

Beslut   23

§ 96  Svanevik 1:24 - Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus   24

Beslut   25

§ 97  Örnen 9 - Uppförande av plank   26

Beslut   26

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(57) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-23 

 § 98  Evaryd 13:1 - Strandskyddsdispens för informationstavla 27 

Beslut   28

§ 99  Yxnarum 21:1, del av  - Förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus   29

Beslut   30

§ 100  Mörtjuk 4:1, del av - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus   31

Beslut   32

§ 101  Kalleberga 1:26, 9:18 och 9:30 m.fl. - Ny detaljplan   34

Beslut   35

§ 102  Information   36

Beslut   36

§ 103  Meddelanden   37

Beslut   38

§ 104  Delegationsärenden bygglov   39

Beslut   44

§ 105  Delegationsärenden bygganmälan   45

Beslut   45

§ 106  Delegationsärenden brandfarlig vara   46

Beslut   46

§ 107  Delegationsärenden bostadsanpassning   47

Beslut   49

§ 108  Delegationsärenden ordförandebeslut   50

Beslut   50

§ 109  Delegationsärenden miljö- och hälsoskyddsenheten   50

Beslut   50



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(57) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-23 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/340 

§ 85  Uppföljning 2013, tertial 1, Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanfattning 
Delårsrapport avseende uppföljning av MBN:s resultaträkning, uppföljning av VP-mått 
och mål och direktiv ska lämnas till ekonomienheten. Av redovisningen framgår följande: 
kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag uppskattas bli 1 900 tkr högre än budget 6 000 
tkr, utifrån en jämförelse med år 2011 och år 2012. Taxeintäkterna från lov- och 
planavgifter antas bli 955 tkr lägre än budget. En stor del av de PBL-ärenden vi har rör sig 
om mindre om- och tillbyggnader. Nettokostnaden beräknas bli ca 790 tkr högre än budget. 
De budgeterade intäkterna enligt Miljöbalkstaxan m fl kommer inte att uppnås. 
Miljöbalkstaxan sattes på en lägre nivå än vad som räknats fram för att klara budget. 
Nämndens verksamhet (C100) kan komma att ge ett överskott på drygt 80 tkr. Nämndens 
totala underskott antas bli 2 852 tkr för år 2013. 

Bedömning 
Redovisningen bedöms kunna översändas till ekonomienheten som varande nämndens, 
utan vidare bearbetning. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningschefen att inlämna 
nämndens resultaträkning för tertial 1 år 2013 till ekonomienheten. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Lena Karstensson (M), Margareta Yngveson (S), Claes Lagerlund (M), Ulrik 
Lindkvist (S), Jan Olofsson (C), Thomas Svensson (FP) och Magnus Pettersson (S). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att inlämna nämndens 
resultaträkning för tertial 1 år 2013 till ekonomienheten. 
_____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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2013/341 

§ 86  Budget och mål för 2014 och 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanfattning 
Förslag på budget 2014-15 och budgetplan 2016-17 samt förslag på mål ska vara inlämnat 
till kommunledningen senast den 30 juni. Därför behöver nämnden uppdra åt förvaltnings-
chefen att lämna in dessa senast samma datum. Föreslagen budget och mål är bilagda till 
beslutsförslaget. 

Bedömning 
Förslag på budget och budgetplan samt förslag på mål bedöms kunna överlämnas till 
kommunledningen som varande nämndens, utan vidare bearbetning. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningschefen att inlämna 
förslag på budget och budgetplan, samt förslag på mål senast den 30 juni 2013. 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att inlämna förslag på budget 
och budgetplan samt förslag på mål senast den 30 juni 2013. 
_____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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2013/162 

§ 87  Remissyttrande om förslag till Folkhälsopolicy 2013-2016 

Sammanfattning 
Folkhälsosamordnaren har sänt ut en remiss till kommunens samtliga nämnder och bolag för ett 
utlåtande, med synpunkter om hur policyn ska genomföras i de delar som berör ifrågavarande 
remissinstans. De delar av policyn som berör miljö- och byggnadsnämndens verksamhet utgörs bl a 
av områdena tillsyn över efterlevnaden av hälsoskyddslagstiftning och tobakslagstiftning, samt 
hygien- och smittskyddsfrågor. Även vid bygglovshandläggning och platsbesök finns kontroller av 
om byggregler efterlevs, som har inverkan på inomhusmiljö. Nämndens verksamhet planeras och 
definieras i en verksamhetsplan, till vilken det också hör tillsynsplaner. Verksamhetsplanen följs 
upp tertialvis, och avrapporteras till nämnden. Den uppföljning som idag sker är anpassad till 
förvaltningens lednings- och administrationskapacitet. Någon ytterligare djupare avrapportering 
kring folkhälsoperspektivet bedöms för dagen inte möjlig, utan ett utökat ledningsstöd. 
Avrapporteringen rörande folkhälsoarbetet sker därför lämpligen som en kopia på det årsbokslut 
som lämnas till kommunledningen plus verksamhetens egen uppföljning av verksamhetsplanen. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås översända ovanstående, som sitt svar på 
folkhälsosamordnarens remiss. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Margareta Yngveson (S). 

Yrkande 
Margareta Yngveson (S) yrkar bifall till förslaget med ett uppdrag till förvaltningschefen att 
formulera ett tillägg om hur förvaltningen bidrar till en god folkhälsa genom att ta stor hänsyn till 
hälsofrågor vid samhällsplaneringen. Nämnden bifaller yrkandet. 

Tillägg 
Förvaltningschefen föreslår följande tillägg till sitt yttrande: 
 
Vid planläggning är en av utgångspunkterna att den tillkommande anläggningen/bebyggelsen ska 
bidra till att minska segregation i kommunen, exempelvis genom att skapa mötesplatser som bidrar 
till att större folkliv och rörelse kan åstadkommas under stora delar av dygnet och året. Dessutom 
tas hänsyn till tillgänglighet till grönytor och rekreationsområden för de som bor eller vistas i 
området. Vid planläggning av eller intill störande verksamheter tas särskild hänsyn till människors 
hälsa.  

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden översänder följande som sitt svar på folkhälsosamordnarens 
remiss: 
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Folkhälsosamordnaren har sänt ut en remiss till kommunens samtliga nämnder och bolag för ett 
utlåtande, med synpunkter om hur policyn ska genomföras i de delar som berör ifrågavarande 
remissinstans. De delar av policyn som berör miljö- och byggnadsnämndens verksamhet utgörs bl a 
av områdena tillsyn över efterlevnaden av hälsoskyddslagstiftning och tobakslagstiftning, samt 
hygien- och smittskyddsfrågor. Även vid bygglovshandläggning och platsbesök finns kontroller av 
om byggregler efterlevs, som har inverkan på inomhusmiljö. Vid planläggning är en av 
utgångspunkterna att den tillkommande anläggningen/bebyggelsen ska bidra till att minska 
segregation i kommunen, exempelvis genom att skapa mötesplatser som bidrar till att större folkliv 
och rörelse kan åstadkommas under stora delar av dygnet och året. Dessutom tas hänsyn till 
tillgänglighet till grönytor och rekreationsområden för de som bor eller vistas i området. Vid 
planläggning av eller intill störande verksamheter tas särskild hänsyn till människors hälsa.  
 
Nämndens verksamhet planeras och definieras i en verksamhetsplan, till vilken det också hör 
tillsynsplaner. Verksamhetsplanen följs upp tertialvis, och avrapporteras till nämnden. Den 
uppföljning som idag sker är anpassad till förvaltningens lednings- och administrationskapacitet. 
Någon ytterligare djupare avrapportering kring folkhälsoperspektivet bedöms för dagen inte möjlig, 
utan ett utökat ledningsstöd. Avrapporteringen rörande folkhälsoarbetet sker därför lämpligen som 
en kopia på det årsbokslut som lämnas till kommunledningen plus verksamhetens egen uppföljning 
av verksamhetsplanen. 
_____________________ 
Exp: 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder
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2013/234 

§ 88  Detaljplan för Släggan 1 

Sammanfattning 
Ett förslag finns att sälja av kommunens fastighet Släggan 1 (949 kvm). Avsikten är att 
skapa cirka 10-12 lägenheter i ett seniorboende på 4 våningar. Idag är fastigheten bebyggd 
med ett 2-planshus. 

Bedömning 
Gällande detaljplan tillåter endast 2 plan. Förslaget är att bygga ett hus med en 
byggnadsarea som uppgår till cirka 275 kvm. Bedömningen är att det går att bygga ett 
fyravåningshus utan att det stör omgivningen inte minst med hänsyn till solskugga. 
 
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 
Att Miljö- och Byggnadsnämnden ger planenheten i uppdrag att påbörja planarbetet och 
skicka ut detaljplanen på samråd. 
Att Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar att miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
upprättas.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Margareta Yngveson (S) och Lena Karstensson (M). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger planenheten i uppdrag att påbörja planarbetet och skicka 
ut detaljplanen på samråd. Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.  
________________
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2012/830 

§ 89  Kv Hans – Ändring av detaljplan 

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, exempelvis färg och formspråk. 
 
Planen har varit utsänd på granskning under tiden 8 april tom 6 maj 2013. Inkomna 
synpunkter finns redovisade i granskningsutlåtande. Inga erinringar har inkommit. 
Räddningstjänsten vill att servitut inrättas för att säkerställa utrymningsväg från byggnaden 
på Hans 10. Detta påverkar dock inte detaljplanen.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna planförslaget samt skicka detsamma 
vidare till kommunfullmäktige för antagande. 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner planförslaget och skicka det vidare till 
kommunfullmäktige för antagande. 
_____________________ 

Exp: 
Kommunstyrelsen
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2013/283 

§ 90  Remiss - Översyn av strandskyddet för Ronnebys kust och skärgård 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har genomfört en översyn av strandskyddet i Ronneby kust- och skärgård 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för människors tillgång till 
strandområden och för att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtlivet. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från 
strandlinjen, men kan utvidgas till högst 300 meter. 
De områden med utvidgat strandskydd vi har idag i Blekinge kom till under mitten av 
1900-talet. År 2009 fick länsstyrelsen i uppdrag av regeringen att se över det utvidgade 
strandskyddet för länet. Om inga nya beslut om utvidgat strandskydd fattas faller 
strandskyddet tillbaka på 100 meter för samtliga land- och vattenområden i och med 
utgången av 2014. 
 
Enligt punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2009:532) om ändring i miljöbalken gäller 
strandskydd efter den 31 december 2014 inom ett utvidgat område endast om utvidgningen har 
beslutats med stöd av 7 kap. 14 § i dess nya lydelse. Regeringen och Naturvårdsverket har genom 
propositionen 2008/09:99 respektive Handbok 2010:4 angivit att beslut om utvidgat strandskydd 
kan komma att avse: 
• områden som omfattas av annat områdesskydd, t.ex. naturreservat, som ibland inte innebär samma 
skydd för strandområden som bestämmelserna om strandskydd, 
• riksintresseområden enligt 3 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 2-8 §§ som är relevanta för 
strandskyddet, 
• kust- och skärgårdsområden som inte redan har förlorat i betydelse på grund av exploatering, 
• grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna, 
• välbesökta friluftsområden eller områden som har tydlig potential att bli det och som riskerar att 
gå förlorade utan ett nybyggnadsförbud, 
• tätortsnära strövområden, 
• ekologiskt känsliga områden som inte omfattas av annat områdesskydd. 
 
Även andra områden, än de ovanstående, kan komma att beröras av utvidgat strandskydd på platser 
där det är viktigt att värna kvarvarande tillgänglighet till strandområden och/eller värna växt- och 
djurlivet. 
 
Nu har länsstyrelsen tagit fram ett förslag till beslut om utvidgat strandskydd för 34 
områden i Ronneby kommuns kust och skärgård. 
 
Hela materialet kan man se på www.lansstyrelsen.se. Skriv i sökrutan på Blekinge läns 
hemsida Översyn av strandskydd. Där finns en 110-sidig rapport med kartor över de 34 
områdena. 

Bedömning 
Hela materialet är väldigt omfattande och inom den korta remisstiden är det svårt att kolla 
alla detaljer. Länsstyrelsen har haft församråd med kommunen om remissmaterialet och 
kommunen framförde synpunkten att redan bebyggda fastigheter inte skall omfattas av 

http://www.lansstyrelsen.se/�
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strandskydd. Detta har länsstyrelsen beaktat till stor del men det finns fortfarande en hel 
del bebyggda fastigheter som kommer att hamna inom det utvidgade strandskyddet. Inom 
sådana fastigheter kan man konstatera att man påför fastighetsägaren en onödig byråkrati 
och en onödig kostnad då man måste söka strandskydd för åtgärder inom en redan 
ianspråktagen tomt. Kommunens inställning är att redan bebyggda fastigheter/tomter dvs 
sådana som i strandskyddssammanhang kallas ”ianspråktagna tomter” inte skall omfattas 
av det utvidgade strandskyddet. 
 
Generellt skall det utvidgade strandskyddet inte vara mer än 300 meter. I Svalemåla/Gyö 
(karta 2) tycks länsstyrelsen tänja dessa 300 meter till det yttersta genom att kombinera 300 
meter från kusten med 300 meter från en liten göl. Detta kan knappast vara syftet med 
strandskyddet. I detta område finns ett starkt exploateringsintresse som blir en 
komplettering till befintlig bebyggelse och som även kan utgöra ett viktigt underlag för att 
kunna få en vettig ekonomi i en nödvändig framtagning av vatten- och avloppssystem. 
 
Spjälkö (karta 10). Här har kommunen haft flera diskussioner om tomter inom området och 
bedömer att det är lämpligt med flera tomter under förutsättning att vatten och avlopp 
anordnas på ett tillfredställande sätt. Här menar kommunen att strandskyddet skall vara 
generellt. 
 
Karta 8 – det verkar ytterst konstruerat att vidhålla strandskydd i ett smalt stråk mellan Trolleboda 
Södra och Norra. Även om kommunen inte har något exploateringsintresse här synes det svårt att 
hävda strandskyddsintresset här.  
 
Karta 16 – längs Brunnsviksvägen har nämnden beviljat förhandsbesked för två nya tomter. Dessa 
bör ligga utanför det utvidgade strandskyddet.  
 
Karta 20 – ytterligare ett tillfälle där man använt en liten göl för att utöka det utvidgade 
strandskyddet mer än synes motiverat. Här borde det utvidgade strandskyddet följa kustlinjen. 
 
Karta 30 – delar av detaljplanelagda områden med redan bebyggda tomter hamnar inom det 
utvidgade strandskyddet. Bebyggda tomter utanför detaljplanen hamnar också inom strandskyddet, 
exempelvis Jordö 3:2. Motivering ” Områdets mycket höga natur-, kultur- och friluftsvärden 
motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i vattnet” kan knappast stämma inom ianspråktagna 
tomter. Kartan är svår att tolka omkring bebyggelsen vid Almö golfklubb men kommunen utgår 
ifrån att den bebyggelse som finns utanför det generella strandskyddet hamnar även utanför det 
utvidgade strandskyddet. 

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden översänder ovanstående synpunkter till 
kommunstyrelsen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Lena Karstensson (M), Knut Svensson (C), Jan Olofsson (C), Ulrik Svensson (S), 
Magnus Pettersson (S), Claes Lagerlund (M) och Margareta Yngveson (S). 
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Yrkanden 
Knut Svensson (C) yrkar bifall till liggande förslag med tillägg enligt följande:  
 
”Att inom Ronneby kommuns relativt korta kuststräcka ange 34 områden med strandskydd som 
omfattar 300 meter förefaller överambitiöst med hänsyn till att vi redan har det obligatoriska 100-
metersskyddet. Floran mm, som beskrivs i de flesta texterna i remissutgåvan, är inte specifik för de 
kustnära områdena. Liknande florabeskrivningar med de arter som beskrivs kan man finna långt 
från kusten in i landet. Vissa marginella brukningsmarker återfinns i beskrivningarna. Dessa löper 
stor risk att inom snar framtid inte bli föremål för odling eller betning. Att då innefatta sådant 
område i det utökade strandskyddet får enbart negativa effekter, ty då har man strandskyddat ett 
område som omvandlas till ett förbuskat område utan naturvärden. 
Därför bör en betydande minskning av de angivna 300-metersområdena komma till stånd. 
Det blir stora områden som man lägger en död hand över vilket knappast är till gagn för någon. 
För att nämna några av de 34 utpekade områdena som borde klara sig med 100-metersskyddet eller 
endast marginellt utökas är: Garnanäs, Mörtströmmen, Bökevik-Trolleboda, Kuggeboda, Fällö, 
Stenaby och Äspenäs. Men det finns ytterligare områden. 
 
Ronneby kommun har tappat innevånare under en följd av år. Vi har saknat färdigställda attraktiva 
kustnära områden, vilket bosättare eftertraktar med förkärlek till hav och kust. 
Då avloppsfrågorna efterhand blir lösta kan det kustnära boendet bli en uppfyllelse av det nationella 
miljömålet "God bebyggd miljö". Ett utökat strandskydd kan stå i konflikt med uppfyllelse av detta 
miljömål.” 
 
Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till liggande förslag, utan Knut Svenssons (C) tillägg, då detta 
enligt Magnus Pettersson är för vagt formulerat. Margareta Yngveson (S) yrkar bifall till Magnus 
Petterssons yrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande Lena Karstensson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 
nämnden bifaller Knut Svenssons (C) yrkande. 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
 
Ja-röst för Knut Svenssons (C) yrkande om bifall till liggande förslag med tilläggsyrkande. 
Nej-röst för Magnus Petterssons (S) yrkande om bifall till liggande förslag utan tilläggsyrkande. 

Omröstningsresultat 
 
Beslutande   Ja Nej 
Lena Karstensson  X 
Kjell Hedlund  X 
Claes Lagerlund  X 
Knut Svensson  X 
Jan Olofsson   X 
Thomas Svensson  X 
Bert Anders Svensson  X 
Magnus Pettersson   X 
Margareta Yngveson   X 
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Gunnar Ferm    X 
Tommy Arvidsson   X 
Ulrik Lindkvist   X 
Gudrun Johansson  X 
 
Omröstningsresultatet blir 8 ja-röster och 5 nej-röster. 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden översänder förvaltningens synpunkter till kommunstyrelsen 
med följande tillägg: 
 
Att inom Ronneby kommuns relativt korta kuststräcka ange 34 områden med strandskydd som 
omfattar 300 meter förefaller överambitiöst med hänsyn till att vi redan har det obligatoriska 100-
metersskyddet. Floran mm, som beskrivs i de flesta texterna i remissutgåvan, är inte specifik för de 
kustnära områdena. Liknande florabeskrivningar med de arter som beskrivs kan man finna långt 
från kusten in i landet. Vissa marginella brukningsmarker återfinns i beskrivningarna. Dessa löper 
stor risk att inom snar framtid inte bli föremål för odling eller betning. Att då innefatta sådant 
område i det utökade strandskyddet får enbart negativa effekter, ty då har man strandskyddat ett 
område som omvandlas till ett förbuskat område utan naturvärden. 
Därför bör en betydande minskning av de angivna 300-metersområdena komma till stånd. 
Det blir stora områden som man lägger en död hand över vilket knappast är till gagn för någon. 
För att nämna några av de 34 utpekade områdena som borde klara sig med 100-metersskyddet eller 
endast marginellt utökas är: Garnanäs, Mörtströmmen, Bökevik-Trolleboda, Kuggeboda, Fällö, 
Stenaby och Äspenäs. Men det finns ytterligare områden. 
 
Ronneby kommun har tappat innevånare under en följd av år. Vi har saknat färdigställda attraktiva 
kustnära områden, vilket bosättare eftertraktar med förkärlek till hav och kust. 
Då avloppsfrågorna efterhand blir lösta kan det kustnära boendet bli en uppfyllelse av det nationella 
miljömålet "God bebyggd miljö". Ett utökat strandskydd kan stå i konflikt med uppfyllelse av detta 
miljömål. 
____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
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2012/540 

§ 91  Torkö 1:3 -  Strandskyddsdispens för uppförd sjöbod – begäran om 
omprövning  

Sammanfattning 
XXX 
 
XXX har den 14 mars 2013 inkommit till länsstyrelsen med ett överklagande av Miljö- och 
byggnadsnämnden beslut den 24 januari, § 7. Samtidigt begärde han omprövning av 
nämndens januaribeslut en gång till. 
 
Bakgrund 
2012-04-12 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden § 99/2012 att bevilja 
strandskyddsdispens för redan uppförd sjöbod.  
 
2012-06-07 inkom en begäran från XXX om omprövning av Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens § 99/2012. XXX 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. 
 
Efter kommunikation med ägaren till sjöboden beslutade Miljö- och byggnadsnämnden 
den 24 januari 2013, § 7, att vidhålla tidigare beslut och bevilja strandskyddsdispens för 
ersättningsbod. 
 
I sitt brev den 14 mars 2013 underkänner XXX bevis som ägaren till sjöboden har 
inkommit med. Dessutom menar han att nämnden feltolkat de till ärendet inlämnade 
flygbilderna. 
 

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.   
 
Nämnden anser att XXX inte har inkommit med något som innebär att nämnden skall 
ompröva sitt januaribeslut.  
 

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller tidigare beslut att bevilja strandskyddsdispens 
för ersättningsbod. 
Beslutet fattas enligt Miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 1.  
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Magnus Pettersson (S) och Margareta Yngveson (S). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller tidigare beslut att bevilja strandskyddsdispens för 
ersättningsbod. 
 
Beslutet fattas enligt Miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 1.  
_____________________ 
Exp: 
XXX+ delgivningskvitto och besvärshänvisning 
XXX för kännedom 
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2013/19 

§ 92  Kuggeboda 1:8 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus 

Sammanfattning 
XXX 
 
XXX 
 
PBL 9 kap 31 §. 
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, naturskydd: jordbruksmark samt ekologiskt 
känsliga områden. Riksintresse kustzon. 
 
Ansökan avser förhandsbesked för att uppföra 3 stycken fritidshus inom Kuggeboda 1:8. 
Tomterna avses ansluta till Östra Köpevägen via servitut över Kuggeboda 1:16 strax norr 
om Kuggeboda 1:53. Tomterna ansluts till det kommunala va-nätet. Dagvattendamm för de 
tre nya tomterna samt för Kuggeboda 1:16, 1:49, 1:50, 1:51, 1:52, 1:53 ordnas på 1:8 strax 
söder om 1:49. 
 
Berörda sakägare har getts möjlighet att inkomma med synpunkter. Inga synpunkter har 
inkommit. 

Bedömning 
Bedömningen är att tomterna utgör en komplettering av befintlig fritidshusbebyggelse och 
inte strider mot riksintresset kustzon. Tomterna skall anslutas till det kommunala VA-nätet. 
VA-ledningen löper norr om den tänkta bebyggelsen. Dagvatten skall tas om hand lokalt 
via en gemensam dagvattendamm. I samband med fastighetsförrättningen bör en 
gemensamhetsanläggning för dagvattenledning- resp damm inrättas. Servitut för anslutning 
till Östra Köpevägen bör anordnas över Kuggeboda 1:16.  

Förslag till beslut 
Att positivt förhandsbesked för 3 stycken fritidstomter beviljas inom Kuggeboda 1:8 med 
villkor att gemensamhetsanläggning för dagvattendamm inrättas. 
 
Att avgift tas ut med 4.450:- enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012 (faktureras 
separat).  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Gudrun Johansson (SD), Berth Anders Svensson (RP) och 
Lena Karstensson (M). 

Yrkanden 
Magnus Pettersson (S) yrkar avslag till liggande förslag och yrkar istället att en detaljplan för 
området först ska tas fram. 
 
Lena Karstensson (M) yrkar bifall till liggande förslag. 
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Propositionsordning 
Ordförande Lena Karstensson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 
nämnden bifaller Lena Karstensson (M) yrkande. 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
 
Ja-röst för Lena Karstensson (M) yrkande om bifall till liggande förslag 
Nej-röst för Magnus Petterssons (S) yrkande om att en detaljplan för området först ska tas fram. 

Omröstningsresultat 
 
Beslutande   Ja Nej 
Lena Karstensson  X 
Kjell Hedlund  X 
Claes Lagerlund  X 
Knut Svensson  X 
Jan Olofsson   X 
Thomas Svensson  X 
Bert Anders Svensson  X 
Magnus Pettersson   X 
Margareta Yngveson   X 
Gunnar Ferm    X 
Tommy Arvidsson   X 
Ulrik Lindkvist   X 
Gudrun Johansson  X 
 
Omröstningsresultatet blir 8 ja-röster och 5 nej-röster. 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar positivt förhandsbesked för 3 stycken fritidstomter 
inom Kuggeboda 1:8 med villkor att gemensamhetsanläggning för dagvattendamm 
inrättas. 
 
Avgift tas ut med 4.450:- enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012 (faktureras separat).  
_____________________ 
Exp: 
XXX 
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2012/275 

§ 93  Trolleboda 1:43 – Yttrande till Mark- och miljödomstolen ang bygglov för om- 
och tillbyggnad av fritidshus 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 september 2012, § 221, att bevilja bygglov 
för att bygga till huvudbyggnaden på Trolleboda 1:43 så att BYA efter bygglov uppgår till 
253 kvm i enlighet med ritningarna instämplade 2012-08-15. Nämndens beslut 
överklagades till länsstyrelsen som upphävde nämndens beslut avseende om- och 
tillbyggnad av huvudbyggnaden och avslog överklagandet från XXX, Trolleboda 1:44, 
avseende garage och gäststuga. Sökanden, XXX, samt XXX har överklagat länsstyrelsens 
beslut till Mark- och miljödomstolen som har begärt att nämnden yttrar sig över inkomna 
synpunkter. 
 
XXX menar att länsstyrelsens avslagsbeslut bygger på felaktiga beräkningar av inlämnade 
ritningar. XXX menar att den del av huvudbyggnaden som finns på prickmark är i själva 
verket endast 2 % (eller i högsta fall 6 %) och att detta skall betraktas som en mindre 
avvikelse. 
 
XXX menar att länsstyrelsens beslut att godkänna bygglovet avseende garage och 
gäststuga skall upphävas. Han menar bl.a. att byggnaderna förläggs på en del av tomten 
som regelbundet står under vatten vid högvatten och pålandsvind. Dessutom menar han att 
det råder osäkerhet kring kommunens inställning att byggnader skall grundläggas så att 
underkant bottenplattan skall vara minst 2,2 meter över medelvattennivå (RH70). Han 
resonerar även att om kommunen skulle frångå sin praxis och tillåta uthusbyggnader med 
en byggnadsarea som inte bara överstiga 30 kvm utan de facto är större än 
huvudbyggnadens byggnadsarea skulle det innebära att övriga fastighetsägare effektivt kan 
kringgå planbestämmelser genom att kalla byggnaden uthusbyggnad. 

Bedömning 
Kompletterande mätningar från Metria visar att endast en mindre del av huvudbyggnaden 
hamnar på prickmark. Ritningsunderlaget ritning ”A rev. Av bygglov 12020809 PF” är 
således missledande. Kommunens beräkning är att 2,35 kvm av befintlig huvudbyggnad 
samt 9,19 kvm av tillbyggnaden ligger på prickmark. I sitt septemberbeslut har inte 
nämnden förtydligat sitt ställningstagande avseende den mindre avvikelse som byggande 
på prickmark innebär. Med hänsyn till att nämnden beslutade redan 2005 att bevilja lov till 
tillbyggnad av förstuga ca 8,5 m2 på prickmark (se bilaga) är bedömningen att bygglov för 
ytterligare 0,74 kvm skall betraktas som en mindre avvikelse inte minst med hänsyn till att 
den delen av byggnaden vetter mot en allmänning samt att vatten- och 
avloppsanläggningen ansluter till huset här. 
 
Angående synpunkterna kring framtida höjning av havet har XXX missuppfattat 
kommunens praxis. Detta är i sig inte konstigt då såväl Ronneby kommun, 
grannkommuner som länsstyrelsen anger olika mått i olika höjdsystem. Kommunens praxis 
är, som framgår av bygglovsbeslutet, att byggnader skall grundläggas så att underkant 
bottenplattan skall vara minst 2,2 meter över medelvattennivå som definieras som 0,0 
meter över havet i höjdsystemet RH00. Detta motsvarar cirka 2,60 meter vid färdigt golv. 
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Vad gäller befintlig bebyggelse måste kommunen ha en något mer pragmatisk policy. Det 
är exempelvis olämpligt att förelägga att en tillbyggnad skall grundläggas vid 2,2 meter om 
befintlig huvudbyggnad endast ligger på 1,5 meter. Kommunen har också en policy att 
mindre byggnader kan grundläggas lägre än 2,2 meter om det bedöms att huset grundläggs 
så att det kan flyttas vid behov. Den bedömningen har kommunen gjort vad gäller den 
aktuella gäststugan. Samma resonemang har kommunen fört vid detaljplaner längs kusten i 
Droppemåla (laga kraft 2010), Aspan (laga kraft 2013) samt Svanevik (pågående 
planärende). Policyn i Karlshamn är att grundläggningshöjd skall vara på 2,50 meter 
(RH00). För konstruktion som genom särskild grundläggningsteknik inte riskerar att 
skadas av vatten kan undantag medges i Karlshamn. 
 
XXX resonemang angående kommunens praxis för bygglov för uthus mm inom 
Trollebodaområdet är svår att förstå då kommunen inte har någon annan praxis än att följa 
gällande detaljplan. I sammanhanget kan också sägas att nämnden har beslutat att påbörja 
en ändring av detaljplanen för området. 
 

Förslag till beslut 
Att Miljö- och Byggnadsnämnden meddelar Mark- och miljödomstolen att kommunens 
inställning är att länsstyrelsens beslut angående huvudbyggnaden på prickmark skall 
upphävas samt att XXX överklagande skall avslås. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Knut Svensson (C) och Bert Anders Svensson (RP). 
 

Beslut 
Miljö- och Byggnadsnämnden meddelar Mark- och miljödomstolen att kommunens 
inställning är att länsstyrelsens beslut, angående huvudbyggnaden på prickmark, skall 
upphävas samt att XXX överklagande skall avslås. 
_____________________ 
Exp: 
Mark- och miljödomstolen
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2013/258 

§ 94  Smedgården 1:12 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnader 

Sammanfattning 
XXX 
 
PBL 9:30-32 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse 
VA-verksamhet, Område lägre än 3 möh, Riksintresse - friluftsliv, Strandskyddsområde 
 
Nuvarande byggnader utgörs av enbostadshus uppfört 1938 samt sex förrådsbodar om 
totalt ca 49 kvm. Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av 
gäststuga 30 kvm samt nytt förråd 15,5 kvm. Avstånd till fastighetsgräns mot strandlinje 
10-15 m. Befintliga bodar rivs. Tomtplatsavgränsning har inlämnats.  

Bedömning 
Enligt Miljöbalken (MB) 7 kap 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya byggnader 
uppföras eller anläggningen och anordningar utföras som hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, eller som 
väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Kommunen får enligt MB 7 kap 
§ 18 b-c i det enskilda fallet, ge dispens från nyssnämnda förbud om det finns särskilda 
skäl.  Som sådant särskilt skäl får man beakta endast om det område som dispensen avser 
1  redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte 
2  genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen 
3  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och inte kan 
tillgodoses utanför området 
4  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området 
5  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 
6  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Nybyggnation sker inom en sedan länge ianspråktagen och avgränsad fastighet. 
Tomtplatsavgränsning utgör ca 2.500 kvm. Allmänhetens tillträde till strandområdet 
påverkas inte och förslaget bedöms inte heller förändra livsvillkoren för djur- och växtliv.  
Strandskyddsdispens kan därmed lämnas.   

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd 
och gäststuga. 
Tomtplatsavgränsning skall markeras med staket, häck eller dylikt.  Beslutet fattas med 
stöd av Miljöbalken kap 7 § 18c pkt 1.  
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Att avgift tas ut med 5.340:- enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012.  Faktura skickas 
separat.  
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd och 
gäststuga. Tomtplatsavgränsning skall markeras med staket, häck eller dylikt.  Beslutet 
fattas med stöd av Miljöbalken kap 7 § 18c pkt 1.  
 
Avgift tas ut med 5.340:- enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012.  Faktura skickas 
separat.  
 
Upplysning:  
Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.  
 
Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva 
detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från den dag kommunens 
dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen. 
_____________________ 
Exp: 
XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
Länsstyrelsen + samtliga handlingar 
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2013/241 

§ 95  Tromtö 1:3 - Strandskyddsdispens för tillbyggnad och ändrad användning av 
del av garage/förråd till bostad 

Sammanfattning 
XXX  
XXX 
 
PBL 9:30-32 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse 
Kustnära enskilda avlopp, Riksintresse – naturvård och kulturminnesvård, Område lägre än 
3 möh, Strandskyddsområde, Natura 2000, Våtmark 
 
Befintliga byggnader utgörs av fritidshus och garage/förråd. Fastigheten gränsar till 
strandlinje och omgärdas av Tromtö naturreservat. Ansökan avser dispens från 
strandskyddsbestämmelser för tillbyggnad och ändrad användning av förråd till bostad och 
därmed ny huvudbyggnad.  Tomtplatsavgränsning har inlämnats.  

Bedömning 
Enligt Miljöbalken 7 kap 15 § får inte, inom strandskyddsområde, byggnader eller 
byggnaders användning ändras om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda 
ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar 
livsvillkoren för djur- och växtarter. 
Kommunen får, enligt samma balk 7 kap § 18 b-c, medge dispens från nämnda 
bestämmelser om det finns särskilda skäl.  Som sådant särskilt skäl får man beakta endast 
om det område som dispensen avser; 
1.  redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syfte, 
2.  genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen, 
3.  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och inte kan 
tillgodoses utanför området, 
4.  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området, 
5.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 
6.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Fastigheten Tromtö 1:3 bildades 2008 genom avstyckning från Tromtö 1:2.  På 1:2 har bl a 
bedrivits båtbyggeriverksamhet med flertal bostadshus, verksamhetsbyggnader och uthus. 
Befintliga byggnader på Tromtö 1:3 består av fritidshus uppfört ca 1700 samt 
garage/förråd uppfört 2010 på samma plats och med samma exteriör som äldre 
ladubyggnad. Övriga Tromtö utgörs av naturreservat. Från naturreservatets parkering utgår 
enskild tillfartsväg till båda fastigheterna. Från vägs ände på Tromtö 1:3 fortsätter en stig 
längs strandlinjen och vidare inom naturreservatet.   
Bostadshus och komplementbyggnad utgör en sammanhållen enhet inom en ianspråktagen 
fastighet. Föreslagen tomtplatsavgränsning omfattar ca 1.500 kvm. Fri passage lämnas 
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längs stranden. Den utvidgning av tomtplatsen mot söder som följer av att 
komplementbyggnaden delvis ändras till bostadshus ansluter till befintlig tomt och anses 
därför ha liten betydelse för allmänhetens friluftsliv.  Rastplatser och stigar inom 
omgivande naturreservat erbjuder dessutom rik tillgång till andra strandnära miljöer.  Djur- 
och växtliv påverkas inte heller av förslaget.  Strandskyddsdispens kan därmed lämnas.  

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad och ändrad 
användning av förråd till bostad med villkor att 
- tomtplatsavgränsning markeras med staket, häck, stenmur eller dylikt.  
Beslutet fattas med stöd av MB 7 kap § 18c pkt 1.  
 
Att avgift tas ut med 5.340:- enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012 (faktureras).   

Deltar i debatten 
I debatten deltar Bert Anders Svensson (RP). 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad och ändrad 
användning av förråd till bostad med villkor att 
- tomtplatsavgränsning markeras med staket, häck, stenmur eller dylikt.  
Beslutet fattas med stöd av MB 7 kap § 18c pkt 1.  
 
Avgift tas ut med 5.340:- enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012 (faktureras).   
 
Upplysning 
Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.  
 
Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva 
detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från den dag kommunens 
dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 
_____________________ 
Exp: 
XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
Länsstyrelsen + samtliga handlingar 
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2013/318 

§ 96  Svanevik 1:24 - Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus 

Sammanfattning 
XXX 
XXX 
 
PBL 9:30-32 
Sammanhållen bebyggelse, Kustnära enskilda avlopp, Strandskyddsområde 
 
Befintliga byggnader består av fritidshus, övernattningsbod och uthus placerade på 
bergsplatå med utsikt över Risanäsviken. Ansökan avser dispens från 
strandskyddsbestämmelser för tillbyggnad av fritidshuset med 41 kvm till totalt 92 kvm. 
Avstånd till fastighetsgräns mot strandlinje ca 60 m. Tomtplatsavgränsning har inlämnats 
för del av fastigheten.   

Bedömning 
Enligt Miljöbalken 7 kap 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya byggnader uppföras 
eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar 
livsvillkoren för djur- och växtarter. 
Kommunen får, enligt samma balk 7 kap § 18 b-c, medge dispens från nämnda 
bestämmelser om det finns särskilda skäl.  Som sådant särskilt skäl får man beakta endast 
om det område som dispensen avser; 
1.  redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syfte, 
2.  genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen, 
3.  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och inte kan 
tillgodoses utanför området, 
4.  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området, 
5.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 
6.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Befintliga byggnader utgör en sammanhållen enhet inom avgränsad och ianspråktagen 
fastighet. Brant sluttning utgör en naturlig avskärmning mot strandlinjen.  Föreslagen 
tomtplatsavgränsning omfattar ca 2.500 kvm. Fri passage lämnas längs stranden. Dispens 
kan beviljas enligt Miljöbalken 7 kap § 18c pkt 1.    

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus.  
Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken kap 7 § 18 c pkt 1. 
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Att avgift tas ut med 5.340:- enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012 (faktureras).  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Lena Karstensson (M) och Bert Anders Svensson (RP). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus.  
Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken kap 7 § 18 c pkt 1. 
 
Avgift tas ut med 5.340:- enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012 (faktureras).  
 
Upplysning:  
Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.  
Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva 
detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från den dag kommunens 
dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 
_____________________ 
Exp: 
XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
Länsstyrelsen + samtliga handlingar 
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2013/233 

§ 97  Örnen 9 - Uppförande av plank 

Sammanfattning 
XXX 
 
PBL 9:30-32 
För fastigheten gäller detaljplan / Områdesbestämmelser /,  plan 334 laga kraft 98-07-13. 
VA-verksamhet, Riksintresse – kulturminnesvård 
 
Ansökan avser uppförande av plank 4,5 m långt, 1,8 m högt i anslutning till uteplats.  
Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande enligt PBL 9 kap 25 §. Ingen erinran har 
inlämnats. 
 

Bedömning 
Åtgärden överensstämmer med för fastigheten gällande detaljplan. Bygglov kan lämnas 
med stöd av PBL 9:30-32.  

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppförande av plank.  
Att avgift tas ut med 2.047:- enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Margareta Yngveson (S) och Magnus Pettersson (S). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppförande av plank.  
Avgift tas ut med 2.047:- enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012. 
 
Dokument som tillhör beslutet:  
situationsplan, fasad- och konstruktionsritning stämplade 2013-03-26. 
Startbesked lämnas med stöd av PBL 10 kap 23 §. Med startbeskedet beslutar Miljö- och 
byggnadsnämnden att av sökanden inlämnad kontrollplan godkänns och fastställs. 
Anmälan om påbörjad och avslutad åtgärd skall göras till 0457-61 82 19 eller e-post 
mbf@ronneby.se  
 
Upplysningar 
Sökaden upplyses om att kontakta sin elleverantör för kabelvisning innan byggstart.  
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år 
från dagen när beslutet vinner laga kraft (PBL 9 kap 43 §).  
Slutbesked skall ha meddelats innan anläggningen får tas i bruk (PBL 10 kap 4 §).  
_____________________ 

Exp: 

XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
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2013/339 

§ 98  Evaryd 13:1 - Strandskyddsdispens för informationstavla 

Sammanfattning 
Evaryds kvarn  
Bräkne Hoby Bygd i Samverkan ideell förening, Svenstorpsvägen 2A, 372 61 Bräkne 
Hoby 
 
PBL 9:30-32 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse 
Riksintresse - naturvård, Strandskyddsområde 
 
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för uppförande av 
informationstavla 2,4 m lång, 3,0 m hög. Tavlan placeras vid Evaryds kvarnruin och i 
anslutning till och gång- och cykelväg över Bräkneån. Avstånd till strandlinjen ca 15 m. 
Fastighetsägaren (Ronneby kommun) har godkänt förslaget.  
 
Sökanden har begärt befrielse från dispensavgiften. Som skäl anges att informationstavlan 
har ett allmänt syfte för kommunens invånare och besökare, att Bygd i Samverkan är en 
ideell förening samt att avgiftsbefrielse skall ingå som en del av Ronneby kommuns åtagna 
medfinansiering av projektet "På Bräknecykel i Sveriges Trädgård". 

Bedömning 
Enligt Miljöbalken (MB) 7 kap § 15 får inte, inom strandskyddsområde, nya byggnader 
uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten 
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, eller som väsentligen 
försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. 
Kommunen får, enligt samma balk 7 kap § 18 b-c, medge dispens från nämnda 
bestämmelser om det finns särskilda skäl.  Som sådant särskilt skäl får man beakta endast 
om det område som dispensen avser; 
1.  redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syfte, 
2.  genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen, 
3.  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och inte kan 
tillgodoses utanför området, 
4.  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området, 
5.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 
6.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Det aktuella området är redan idag tillgängligt för allmänheten genom parkeringsplats och 
gång/cykelväg över Bräkneån. Informationstavlan upplyser om kvarnmiljöns historia, samt de 
vandringsleder som genomkorsar området. Förslaget underlättar därmed allmänhetens tillträde till 
platsen. Strandskyddsdispens kan därför lämnas.   
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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 byggnads-
nämnden 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 avgifts-
ändring anges och motiveras.  Det är oklart huruvida det finns särskilda skäl för avgiftsnedsättning i 
detta fall. Förvaltningen överlåter därför åt nämnden att avgöra om befrielse från dispensavgift är 
möjlig. 
 

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande av 
informationstavla. Endast det markområde som anläggningen upptar får tas i anspråk.  
Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 5.  
 
Att avgift skall erläggas med 3 560:- enligt taxa antagen av fullmäktige §82/2012. Faktura 
skickas separat.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Knut Svensson (C) och Magnus Pettersson (S). 

Yrkande 
Knut Svensson (C) yrkar att ingen avgift för handläggningen av strandskyddsdispensen ska tas ut 
eftersom den ideella föreningen utfört en tjänst av allmänintresse på kommunalt ägd mark. Magnus 
Pettersson (S) tillstyrker yrkandet. Nämnden bifaller yrkandet. 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande av informationstavla. 
Endast det markområde som anläggningen upptar får tas i anspråk. Beslutet fattas med stöd av 
Miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 5.  

Ingen avgift för handläggningen av strandskyddsdispensen tas ut eftersom den ideella föreningen 
utfört en tjänst av allmänintresse på kommunalt ägd 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 beslutat 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 
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2013/204 

§ 99  Yxnarum 21:1, del av  - Förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus 

Sammanfattning 
Adress: XXX 
XXX 
 
PBL 9:31 
Fastigheten ligger innanför samlad bebyggelse, inom riksintresse geografiska 
bestämmelser MB 4:4 och inom område som är utpekat av Länsstyrelsen för 
bevarandeplan för odlingslandskapet.  I den tänkta tomtgränsen mot söder finns ett område 
med ledningsrätt.  
Den tänkta platsen för bebyggelse utgörs idag av en barrskog som i söder gränsar till 
åkermark och i väster till tomtmark. Område sluttar lätt mot söder. I direkt anslutning till 
aktuell plats finns bostadsbebyggelse.  
Miljö- och hälsoskyddsenheten ställer sig 2013-04-24 positiva till ansökan. Marken 
bedöms inte omfattas av något skydd som hindrar bebyggelsen. Sökande torde vara 
medveten om att närhet till åkermark tidvis kan ge upphov till buller vid jordbearbetning 
mm och lukter om stallgödsel används.  
Ledningar för kommunalt vatten och avlopp passerar i den tänkta tomtgränsen och det 
förutsätts att den nya fastigheten ansluts dit. Garagets golv bör i första hand göras tätt med 
betong, asfaltering e d för uppsamling av oljespill o d. Om garaget ska förses med 
golvbrunn krävs att oljeavskiljare installeras. 
Tillfartsvägen passerar fem bostadshus, men etablering av huset bör inte ge någon påtagligt 
ökat vägtrafikbuller eller andra störningar.  
Miljöteknik meddelar att det åvilar byggherren att beakta ev U-område eller servitut/ 
ledningsrätt. Kabelvisning erfordras innan rivning och byggnation. Optokablar visas på 
plats.  
Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande jml plan och bygglagen (PBL) 9 kap 25 
§. Ingen erinran har inkommit.  

Bedömning 
Förslaget bedöms som lämpligt.  
Bevarandeplan för odlingslandskapet bedöms inte vara aktuellt på platsen eftersom det 
idag utgörs av barrskog och inte någon produktiv jordbruksmark.  
Enligt 4 kap § 4 får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till 
befintlig bebyggelse. I detta fall är det ett permanenthus som ska uppföras.  

Förslag till beslut 
Att Miljö- och Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus med villkor att en godtagbar avloppslösning redovisas.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Knut Svensson (C). 
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Beslut 
Miljö- och Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus med villkor att en godtagbar avloppslösning redovisas. 
 
Avgift tas ut med 4 450 kr enligt taxa antagen av kommunfullmäktige § 82/2012.  
 
Upplysning: 
Förhandsbesked gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vinner laga kraft och skall 
följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. 
Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet.  
 
Om fornlämning påträffas ska detta omedelbart anmälas till länsstyrelsen enligt 2 kap 10 § 
lagen (1988:950) KLM. 
_____________________ 
Exp: 
XXX (med mottagningsbevis och besvärshänvisning) 
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2013/164 

§ 100  Mörtjuk 4:1, del av - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Sammanfattning 
Adress: XXX 
XXX 
 
PBL 9:31 
Fastigheten ligger inom naturintresse jordbruksmark, inom ängs- och betesmark, 
bevarandeplan för odlingslandskapet samt inom intresse för vindkraft. Den tänkta platsen 
för bebyggelse används idag för bete, delvis bevuxen med lövträd och enbuskar och med 
stenar/stenblock. Området omgärdas av stenmurar. Området gränsar till den sk Kongslijden 
som är en gammal färdväg vilken är klassad som fornlämning. Den tänkta tomtplatsen 
ligger i direkt anslutning till Mörtjuksvägen.  
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten yttrande sig 2013-04-03 att positivt förhandsbesked 
tillstyrks. Marken bedöms inte ha sådant skyddsvärde att det är hinder för bebyggelse. 
Platsen bedöms inte heller vara utsatt för störande buller från vare sig biltrafik (E22), 
vindkraftverk eller flyg och inte heller för skuggor från vindkraftverk. Sökande bor i dag i 
området och är medveten om förutsättningarna på platsen, även om det finns risk för höga 
fluoridhalter vid djupborrning av brunn. Sökandes förslag på avloppslösning (slamav-
skiljare med efterföljande infiltration) bedöms vara genomförbart utan att det blir en 
åverkan på grundvatten mm.  
Miljöteknik har yttrat att området ej ligger inom VA-verksamhetsområde eller inom deras 
eldistributionsområde. Det åvilar byggherre att beakta ev. U-område eller 
servitut/ledningsrätt.  
 
Tekniska förvaltningen har inget att erinra.  
 
Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande jml plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 25 
§. Ingen erinran har inkommit.  
 
Länsstyrelsen har yttrat sig i egenskap av samrådspart och rådgivare till kommunen samt 
myndighet som har till uppgift att bevaka riksintressen och vissa allmänna intressen som 
bör beaktas vid handläggning av bla förhandsbesked. Med anledning av de natur- och 
kulturvärden som anges nedan rekommenderar länsstyrelsen att i första hand bevara 
platsen för natur- och kulturändamål. Om kommunen väljer att gå vidare med den avsedda 
platsen bör nedanstående beaktas. 
Vid den avsedda tomtplatsens södra sträckning löper den så kallade Kongslijden som är 
rester av den gamla färdvägen längs kusten genom Blekinge, Bräkne-Hoby 314 i 
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister. Tomtens avgränsning bör anpassas så att 
vägen med intilliggande stenmurar ligger kvar på stamfastigheten Mörtjuk 4:1.  
Länsstyrelsen noterar att området utgörs av naturbetesmark som med stor sannolikt har 
brukats under lång tid. Området hyser en flora som är opåverkad av gödsling eller annan 
fysisk påverkan och kan därför antas hysa betydande naturvärden. I området finns flera 
större träd, bland annat en grov ek, som sannolikt är värdefull för många växt- och 
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djurarter. Naturbetesmarken tillsammans med den gamla färdvägen bildar en samlad helhet 
i kulturlandskapet.    
Med anledning av vad som anges ovan avseende områdets natur- och kulturvärden krävs 
enligt Miljöbalkens 12 kap. 6§ skyldighet att göra en samrådsanmälan till länsstyrelsen. 
Lämpligen bör detta ske parallellt med eventuell bygglovsansökan. 
Länsstyrelsen vill också upplysa om att stenmurar i odlingslandskap omfattas av det 
generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken och bilaga 1 i förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt Miljöbalken. Om det finns särskilda skäl får 
länsstyrelsen medge undantag från biotopskyddet i de biotoper som omfattas av det 
generella skyddet.  
Det berörda området ligger inom försvarets intresse om hinderfritt flyg för Ronneby 
flygflottilj. Länsstyrelsen har haft samråd med Försvarsmakten i frågan och meddelar att 
de inget har att erinra i ärendet. 
Den avsedda tomtplatsen där enbostadshuset är tänkt att uppföras ligger inom mark där 
jordbruksstöd för 2013 är sökt. Länsstyrelsen vill upplysa om att marken ej kan tas i 
anspråk för bebyggelse innan åtagandet har löpt ut dvs. ej innan utgången av 2013 annars 
krävs återbetalning av stödet enligt landsbygdsförordningen. 

Bedömning 
Förslaget bedöms som lämpligt. I området finns ett antal natur- och kulturvärden, men 
dessa anses inte vara av sådan art att exploatering av området bör hindras. Området är idag 
bebyggt med bostadshus på den östra sidan om Mörtjuksvägen och den tillkommande 
bebyggelsen kan anses som ett komplement till denna bebyggelsegrupp. Landskapets 
karaktär medför att ett nytt bostadshus kan smälta in väl i omgivningen.  
Kulturvärdena anses dessutom till stor del kunna bevaras eftersom tänkt exploatering inte 
berör sträckningen av Kongslijden samt att den gamla fägatan som ligger utanför den 
tänkta tomtens södra del kommer att bevaras orörd, då denna föreslås ligga kvar på 
stamfastigheten Mörtjuk 4:1.  
Områdets naturvärden kommer att påverkas vid en exploatering av området men dess 
värde kan inte anses som skäl att hindra exploateringen.  

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus med villkor att en godtagbar avloppslösning redovisas.  
Tomtens avgränsning ska anpassas så att vägen med intilliggande stenmurar ligger kvar på 
stamfastigheten Mörtjuk 4:1. 
 
Jäv 
Ulrik Lindkvist (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Lena Karstensson (M) och Bert Anders Svensson (RP). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus med villkor att en godtagbar avloppslösning redovisas.  
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Tomtens avgränsning ska anpassas så att vägen med intilliggande stenmurar ligger kvar på 
stamfastigheten Mörtjuk 4:1. 
 
Avgift tas ut med 4 450 kr enligt taxa antagen av kommunfullmäktige § 82/2012.  
 
Upplysning: 
Förhandsbesked gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vinner laga kraft och skall 
följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. 
Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet.  
Samråd ska ske med länsstyrelsen om åtgärder/verksamhet enligt 12 kap 6 § Miljöbalken 
ska genomföras på platsen.  
Om fornlämning påträffas ska detta omedelbart anmälas till länsstyrelsen enligt 2 kap 10 § 
lagen (1988:950) KLM. 
_____________________ 
Exp: 
XXX (med besvärshänvisning och delgivning)  



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 34(57) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-23 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2008/938 

§ 101  Kalleberga 1:26, 9:18 och 9:30 m.fl. - Ny detaljplan 

Sammanfattning 
Detaljplanen omfattar ett område i den nordvästra delen av Kallinge samhälle. Området 
begränsas i stort av Värperydsvägen i väster, Flottiljvägen och Strömmaslättsvägen i norr, 
Brantaforsvägen i öster och Fanjunkarevägen i söder. 
Planens syfte är att ersätta befintliga detaljplaner samt detaljplanelägga tidigare ej 
planlagda områden för bostadsändamål. De nya bestämmelserna ska svara mot dagens 
behov gällande byggrätt och uppförande, men även bidra till att vidmakthålla befintlig 
bebyggelsekaraktär inom homogena bebyggelsegrupper. Den nya detaljplanen ersätter 9 
äldre detaljplaner (upprättade mellan åren 1963 och 1970) samtidigt som ca 60 befintliga 
fastigheter i samhället planläggs. 
Byggnadsnämnden beslutade 2006-11-16 § 245 att ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag 
att upprätta ett programförslag för den norra delen av Kallinge. Ett planprogram med syfte 
att hitta ett lämpligt sätt att hantera inaktuella detaljplaner upprättades och var föremål för 
samråd under sommaren 2008. Efter samrådet föreslogs att programområdet skulle delas 
upp i mindre delar för att kunna hanteras enligt olika principer. Byggnadsnämnden 
beslutade 2008-09-05 § 240 att ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att fortsätta 
detaljplanearbetet och att planområdet skulle delas upp och hanteras enligt de föreslagna 
principerna. 2009-05-14 § 105 beslutade Byggnadsnämnden om att skicka ut förslag till 
detaljplan på samråd. Samråd skedde under sommaren 2009. Ett utställningsförslag har 
ställts ut under tiden 2013-04-08 t.o.m 2013-05-06. Under utställningen inkom synpunkter 
som föranlett mindre revideringar av planförslaget.  
 
Till planprogrammet upprättades även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med tonvikt 
på buller både från väg- och flygplanstrafik på F17. I den nu aktuella detaljplanen har inte 
MKB:n reviderats eftersom inga nya tomter för bostäder föreslås i området med tanke på 
flygbullersituationen. Detaljplanen anses inte innebära en betydande miljöpåverkan.  

Bedömning 
Detaljplaneförslaget har reviderats gällande skrivning av bestämmelserna 
Utnyttjandegrad/Fastighetsindelning för bestämmelsen e1, e4 och e6 gällande 
tomt/fastighet/område.  
B-området öster om Kalleberga 1:59 undantas från detaljplanen, då detta markområde 
regleras i den för området gällande detaljplanen.  
Under utställningstiden inkom synpunkter från ägaren till fastigheten Kalleberga 9:85 att 
man vill utöka sin fastighet ytterligare tre meter norrut. Aktuellt område utgör NATUR i 
planförslaget. En utökning av fastigheten Kalleberga 9:85 med ytterligare tre meter innebär 
ändring av denna yta från allmän platsmark till kvartersmark vilket inte kan anses som en 
mindre förändring. Detta skulle medföra att detaljplanen skulle behövas ställas ut på nytt. 
En ytterligare utställning endast med hänsyn till detta kan inte anses rimlig då hänsyn har 
tagits till tidigare inlämnat önskemål.  
I planbeskrivningen har skrivningen gällande flytt av förskolan reviderats under rubriken 
Arbetsplatser och bebyggelse. I genomförandebeskrivningen har, under rubriken 
Fastighetsbildning, del av fastigheterna Kalleberga 1:27,6:8, 6:250 och 6:251 förts in och 
Kalleberga 9:30 tagits bort.  
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Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att miljökonsekvensbeskrivning ej behöver 
upprättas.  
 
Att Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den reviderade detaljplanen och 
skickar vidare till Kommunfullmäktige för antagande.  

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner den reviderade detaljplanen och skickar den 
vidare till Kommunfullmäktige för antagande.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att miljökonsekvensbeskrivning ej behöver 
upprättas.  
____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 36(57) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-23 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/27 

§ 102  Information  
 
Information om utfall rörande handläggningstider och överprövningar av ärenden inom 
Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet.  
 
Reviderad delegationsordning för Miljö- och byggnadsnämnden.  

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 
_______________ 
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2013/28 

§ 103  Meddelanden 
 
 
1. Winess 2012/276 
Länsstyrelsens beslut 2013-03-18: Beslut att inte förelägga Ronneby kommun att utöka 
verksamhetsområdet för spillvatten för att innefatta Norrkåsa i Ronneby kommun. 
 
2. Länsstyrelsens beslut 2013-04-03: Angående anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken om husbehovstäkt på fastigheterna Stora Silpinge 6:10 och 5:17. LST har ur 
miljösynpunkt inget att erinra. 
 
3. Winess 2012/540 
Torkö 1:3, Beslut om strandskyddsdispens för redan uppförd sjöbod. 
Lst:s beslut 2013-04-04. LST avvisar överklagandet. 
 
4. Länsstyrelsens beslut 2013-04-08: Tillstånd för fångst av fladdermöss i naturskyddade 
områden i Blekinge län. LST medger tillstånd. 
 
5.  Winess 2013/7 
Biskopsmåla 1:27. Beslut om tillstånd för uppförande av fritidshus. 
Lst:s beslut 2013-04-23. LST avslår ansökan. 
 
6. Länsstyrelsens beslut 2013-04-24: Tillstånd till fiske med elektrisk ström samt undantag 
från reglerna för minimått för fisk. LST beviljar tillstånd. 
 
7. Länsstyrelsen beslut 2013-04-29: Beslut om avskrivning av ärendet gällande 
omprövning av Kockumshallens klassning som farlig verksamhet enligt lag om skydd mot 
olyckor. 
 
8. Winess 2011/1062 
Väby 5:74. Bygglov för ändring av friggebod till huvudbyggnad; nu fråga om 
prövningstillstånd. 
Svea Hovrätt, MMÖD:s protokoll. MMÖD meddelar inte prövningstillstånd. MMD:s dom 
står därför fast. 
 
9. Winess 2011/489 
Väby 5:75. Anmälan om olovligt uppförande av en friggebod; nu fråga om 
prövningstillstånd. 
Svea Hovrätt, MMÖD:s protokoll. MMÖD meddelar inte prövningstillstånd. MMD:s dom 
står därför fast. 
 
10. Länsstyrelsens beslut 2013-05-03: Bidrag till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid 
vård av Direktörsvillan inom byggnadsminnet Ronneby brunnspark. 
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11. Winess 2010/384 
Droppemåla 1:110. Bygglov för fritidshus. 
MMD meddelar SLUTLIGT BESLUT 2013-05-06. MMD upphäver underinstansernas 
beslut och återförvisar målet till MBN för erforderlig handläggning och nytt 
ställningstagande i fråga om bygglov kan beviljas. 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar meddelandena till protokollet. 
_____________________
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2013/29 

§ 104  Delegationsärenden bygglov 
 
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: 2012/1106 
Hantverkaren 2 – Ställverksvägen XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för uppsättning av två st skyltar till industriområde 2013-04-10, § 
48 (6/69 dgr) avgift 3025 kr. 
 
Dnr:2013/152 
Ronneby 25:40 – Softcenter 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för ändrad användning av kontor till förskola 2013-04-10, § 49 
(12/28 dgr) avgift 5.340 kr 
 
Dnr 2012/956 
Ronneby 27:1 – Östra kajen 
Kenneth Gummesson har beviljat tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad 2013-04-
10, § 50 (6/5dgr) avgift 3 560 kr. 
 
Dnr:2012/950 
Lars 7 – Drottninggatan XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nya utrymningsvägar i flerbostadshus 2013-04-10, § 51 
(9/35dgr) avgift 3.296 kr 
 
Dnr 2013/175 
Kalleberga 6:86 – Kallebergavägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum 
2013-04-11, § 52 (6/31dgr) avgift 2 670 kr. 
 
Dnr 2013/72 
Droppemåla 1:24 – Strandhemsvägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av garage kopplat till huvudbyggnad 
2013-04-11, § 53 (10/68 dgr) avgift 5 696 kr. 
 
Dnr: 2013/60 
Kärragården 2:5 – Kärragårdsvägen XXX  
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av Leråkra vattenverk 2013-04-11 § 54 (2/70 dgr)  
avgift 5.696 
 
Dnr 2013/187 
Droppemåla 1:298 – Sjöborrevägen XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum 2013-04-
11, § 55 (10/23 dgr).  avgift: 2.670 kr.  
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Dnr: 2013/85 
Ronneby 25:24 – Metallgatan XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för till byggnad av industri med an-komstskyl om 40.80 kvm 2013-
04-12 § 56 (5/70 dgr) avgift 4.450 kr 
 
Dnr: 2013/118 
Häggatorp 2:149 – Mandelblomsvägen XXX. 
Kjell Sabel har beviljat rivningslov för demontering av flerbostads-hus om 16 lägenheter 2013-04-
12, § 57 ( 5/54 dgr) avgift 8.900 kr. 
 
Dnr:2013/119 
Häggatorp 22:1 – Mandelblomsvägen XXX. 
Kjell Sabel har beviljat rivningslov för demontering av flerbostadshus om 36 lägenheter 2013-04-
12, § 58 ( 5/54dgr) avgift 8.900 kr. 
 
Dnr 2013/188 
Leråkra 2:21, del av – Solvägen XXX  
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus med inglasat uterum 2013-04-15, § 
59 (10/33 dgr) avgift 2.670 kr.  
 
Dnr 2012/1134 
Leråkra 2:21 – N Nabbevägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt 
2013-04-15, § 60 (13/28 dgr) avgift 13 884 kr. 
 
Dnr 2013/202 
Kuggeboda 3:49 – Ångbåtsvägen XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus med inglasat uterum 2013-04-16, § 
61 (10/31 dgr). avgift 2.670 kr.  
 
Dnr: 2013/115. 
Kalleberga 4:97 – Halsjövägen XXX. 
Kjell Sabel har beviljat tidsbegränsat bygglov för förskola om 292,80 kvm 2013-04-16  § 62 (7/36 
dgr) avgift 14.685 kr 
 
Dnr: 2013/134. 
Telefonen 1 – Fridhemsvägen XXX. 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för inhägnad av förvaringsutrymme till industri om 86 kvm 2013-
04-17, § 63 (10/10 dgr) avgift 5.162 kr. 
 
Dnr:2013/251 
Heimdal 3 – Lindalsvägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat rivningslov för rivning av uterum samt balkong på bostadshuset 
2013-04-17, § 64 ( 5/13dgr) avgift 2 225 kr. 
 
Dnr 2013/249 
Broddamåla 1:28 – Broddamålavägen XXX  
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av 
kamin 2013-04-18, § 65 (13/28 dgr) avgift 12 015 kr. 
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Dnr: 2013/219 
Listerby 16:5 – Abergavägen XXX. 
Lena Karstensson har beviljat bygglov för nybyggnad av förskola om 1261,44 kvm 2013-04-18, § 
66 ( 5/1 dgr) avgift 83.304 kr  MAKULERAD se särskild delegationslista 
 
Dnr: 2013/128. 
Äsketorp 13:7 – Äsketorpsvägen XXX. 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation om 2,65 kvm 2013-04-18, § 
67 ( 10/52dgr) avgift 4.806 kr. 
 
Dnr: 2013/129. 
Äsketorp  13:7 – XXX. 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation om 2,65 kvm 2013-04-18, § 
68 (10/52 dgr) avgift 4.806 kr. 
 
Dnr: 2013/130. 
Tromtesunda 4:1 – Tromtesunda XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation om 2,65 kvm 2013-04-18, § 
69 (10/52 dgr) avgift 4.806 kr. 
 
Dnr: 2013/131 
Tromtesunda 4:1 – Tromtesundavägen XXX. 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation om 2,65 kvm 2013-04-18, § 
70 (10/52 dgr) avgift 4.806 kr. 
 
Dnr 2013/159 
Jägmästaren 13 – Kornvägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum 
2013-04-19, § 71 (1/9 dgr) avgift 2 670 kr. 
 
Dnr: 2013/208 
Hulta 2:115 – Gölstigen. 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för fördröjningsmagasin till dagvatten om ca 660 kvm 2013-04-22, 
§ 72 (10/4 dgr) avgift 2.472 kr. 
 
Dnr:2012/407. 
Kalleberga 8:204 – Almvägen XXX. 
Kjell Sabel har beviljat rivningslov för rivning av tre st flerbostadshus om ca 5700 kvm BTA 2013-
04-22, § 73(2/33 dgr) avgift 8.900 kr. 
 
Dnr 2013/197 
Spjälkö 2:92 – Steningavägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus inklusive garage och 
carport 2013-04-22, § 74 (4/3 dgr) avgift 18 512 kr. 
 
Dnr:2013/160. 
Hjorten 1 – Lindblomsvägen XXX. 
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Kjell Sabel har beviljat tidsbegränsat bygglov för installation av hissplatta 2013-04-23, § 75 (12/43 
dgr) avgift 1.236 kr. 
 
Dnr 2013/226 
Ängsjömåla 2:3 – Hjortseryd XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och ändrad takkonstruktion på 
enbostadshus och garage 2013-04-23, § 76 (10/31 dgr) avgift: 8.500 kr.  
 
Dnr: 2013/114. 
Listerby 16:5 – Abergavägen  
Kjell Sabel har beviljat rivningslov för rivning av förskola om 682,62 kvm 2013-04-24, § 77 
(5/6dgr) avgift 4.450 kr 
 
Dnr: 2013/289. 
Plankan 2 – Plankgatan XXX. 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för montering av sex st skyltar på industribyggnad 2013-04-24, § 
78 (8/2 dgr) avgift 7.741 kr 
 
Dnr:2013/88 
Ängeln 8 – Tingsgatan XXX. 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet 2013-04-24, § 79 (4/30 
dgr) avgift 6.542 kr 
 
Dnr:2013/180. 
Älgen 5 – Älgbacken XXX. 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för utvändig målning av fasad på panncentral till flerbostadshus, 
2013-04-25, § 80 (4/46 dgr) avgift 2.803 kr 
 
Dnr:2012/670. 
Hjälmsa 2:7 – Hjälmsavägen XXX. 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus om 22.50 kvm 2013-04-25, § 81 
(3/46 dgr) avgift 5.696 kr 
 
Dnr:2013/181 
Gärestad 1:61 – Koltrastvägen XXX. 
Kjell Sabel har beviljat rivningslov för rivning av FD vattenverk 2013-04-26, § 82 (5/39 dgr) avgift 
2.225 kr 
 
Dnr 2013/186 
Gärestad 1:89 – Rödhakevägen XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan 2013-04-26, 
§ 83 (12/34 dgr) avgift 2.670 kr  
 
Dnr 2013/143 
Bredåkra 9:39 – Ellebäcksvägen XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2013-04-30, § 84 (13/68 dgr) 
avgift 5.696 kr 
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Dnr 2013/183 
Stigbygeln 5 – Södra Rönningevägen XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 2013-05-02, § 85 (4/7 
dgr). avgift: 2.670 kr 
 
Dnr:2013/292 
Telefonen 3 – Fridhemsvägen XXX. 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av industribyggnad  med uteplats och vindskydd till 
restaurang om 43,23 kvm 2013-05-03, § 86 (13/4 dgr) avgift 7.120 kr 
 
Dnr 2013/261 
Skönevik 12:5 – Sköneviksvägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum 
2013-05-03, § 87 (9/18 dgr) avgift 2 670 kr. 
 
Dnr 2013/248 
Droppemåla 1:301 – Sjöborrevägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum 
2013-05-03, § 88 (1/18 dgr) avgift 2 670 kr. 
 
Dnr:2013/194 
Ronneby 25:37 – Folkparksvägen XXX. 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus  med balkonger samt ändrad 
användning om 286 kvm 2013-05-06, § 89 (5/43 dgr) avgift 17.577 kr 
 
Dnr 2013/269 
Leråkra 2:21 – Norra Nabbevägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt 
inklusive 2 komplementbyggnader 2013-05-08, § 90 (6/20 dgr) avgift 13 884 kr. 
 
Dnr 2013/245 
Listerby 8:8 - Östranäsvägen 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 2013-05-08, § 91 (6/35 
dgr). avgift: 2.670 kr.  
 
Dnr 2013/276 
Risanäs 7:16 – Gräsandsvägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum 
2013-05-14, § 92 (13/21 dgr) avgift 2 670 kr. 
_________________ 
 
Följande ärenden från ovanstående lista redovisas: 
 
Dnr:2012/670. 
Hjälmsa 2:7 – Hjälmsavägen XXX. 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus om 22.50 kvm 2013-04-25, § 81 
(3/46 dgr) avgift 5.696 kr 
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Dnr 2013/261 
Skönevik 12:5 – Sköneviksvägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum 
2013-05-03, § 87 (9/18 dgr) avgift 2 670 kr. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Knut Svensson (C) och Magnus Pettersson (S). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollsförda 
delegationsärendena. 
_____________
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2013/30 

§ 105  Delegationsärenden bygganmälan  
 
Delegation av fattade beslut om bygganmälan med stöd av miljö- och byggnadsnämndens beslut om 
delegering § 113/2012. 
 
Dnr 2013/248 
Rödby 4:4 – Lilla Röabyvägen XXX 
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal i fritidshus 2013-
04-15,  BA § 26. avgift: 1.113:-  
 
Dnr 2013/221 
Tjustorp 1:22 – Listerbyvägen XXX 
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus 
2013-04-15, BA § 27. avgift 1.113:-  

 
Dnr 2013/196 
Kontrollen 2 – Kontrollvägen XXX 
Kenneth Gummesson har bekräftat bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat 
uterum 2013-04-17, BA § 28. avgift 1 648:- 
 
Dnr 2013/75 
Klubban 7 – Bandyvägen XXX 
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för tillbyggnad av samt installation av eldstad och 
rökkanal i enbostadshus 2013-04-29, BA § 29. avgift. 1.648:-  
 
Dnr 2013/244 
Kalleberga 8:177 – Idegransvägen XXX 
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus 
2013-04-30, BA § 30. avgift 1.113:-  
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollsförda 
delegationsärendena. 
_____________________
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2013/31 

§ 106  Delegationsärenden brandfarlig vara 
 
Delegation av fattade beslut om tillstånd för brandfarliga varor med stöd av Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om delegering § 113/2012. 

 
Dnr 2012/956 
Ronneby 27:1 – P A Lindgrens oljor & energi AB 
Kenneth Gummesson har beviljat tillstånd för förvaring och försäljning av 2300 liter acetylen, 800 
liter gasol och 800 liter vätgas (hydrogen). BV § 9, avgift 10 680 kr. 

 
Dnr 2013/156 
Svenstorp 15:6 – Stena Technoworld AB 
Kenneth Gummesson har beviljat tillstånd för förvaring och överföring av 30 st Airbags 1,4 B och 1 
kg pyroteknik 1,3 C. 
BV § 10, avgift 6 675 kr. 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollsförda 
delegationsärendena. 
_____________________ 
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2013/34 

§ 107  Delegationsärenden bostadsanpassning  
 
Delegation av fattade beslut om bostadsanpassningar med stöd av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om delegering 2012-05-10 § 113. 
 
Dnr 2013/272 
Hjortsberga 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.4 
(bedömd kostnad 3000 kronor) 2013-04-12.(1 dagar) 
Dnr 2013/274 
Skörje 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.4 
(kostnad 1372 kronor) 2013-04-15.(1 dagar) 
Dnr 2013/268 
Trolleboda 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimering av trösklar enl. § 6 
(bedömd kostnad 4 500 kronor) 2013-04-22.(1 dagar) 
Dnr 2013/301 
Bredåkra 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimering av trösklar, 
montering stödhandtag enl. § 6 (bedömd kostnad 3 000 kronor) 2013-04-22.(1 dagar) 
Dnr 2013/302 
Västra Hallen 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering 
stödhandtag/ramp/uteplats enl. § 6 (bedömd kostnad 15 000 kronor) 2013-04-22.(1 dagar) 
Dnr 2013/303 
Vesslan 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering ramp, dörröppnare, 
breddning dörrar m.m. enl. § 6 (offert kostnad 61 687 kronor) 2013-04-22.(1 dagar) 
Dnr 2013/198 
Evaryd 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering stödhandtag enl. § 6 
(kostnad 1546 kronor) 2013-04-23.(1 dagar) 
Dnr 2013/206 
Ågården 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende duschplats enl. § 6 (offert 
kostnad 4437,50 kronor) 2013-04-23.(1 dagar) 
Dnr 2013/264 
Gummagölsmåla 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende spisvakt enl. § 6 (bedömd 
kostnad 7 000 kronor) 2013-04-24.(1 dagar) 
Dnr 2013/228 
Gjutaren 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av tröskelkilar enl. § 6 
(kostnad 1 969,88 kronor) 2013-04-26.(1 dagar) 
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Dnr 2013/295 
Häggatorp 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimering av trösklar enl. § 6 
(bedömd kostnad 4 000 kronor) 2013-04-26.(1 dagar) 
Dnr 2013/279 
Påfågeln 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimering av trösklar, 
stödhandtag, tröskelkil enl. § 6 (bedömd kostnad 6 000 kronor) 2013-04-30.(1 dagar) 
Dnr 2013/184 
Påfågeln 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende duschmöjlighet enl. § 6 (bedömd 
kostnad 60 000 kronor) 2013-05-08.(1 dagar) 
Dnr 2013/296 
Norra Eringsboda 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende förstärkning av ramp enl. § 6 
(bedömd kostnad 2 000 kronor) 2013-05-08.(1 dagar) 
Dnr 2013/337 
Norra Eringsboda 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.4 
(bedömd kostnad 4 275 kronor) 2013-05-08.(1 dagar) 
Dnr 2013/320 
Elsa 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimering av trösklar enl. § 6 
(bedömd kostnad 3 000 kronor) 2013-05-08.(1 dagar) 
Dnr 2013/216 
Kalleberga 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimering av trösklar enl. § 6 
(bedömd kostnad 8 000 kronor) 2013-05-08.(1 dagar) 
Dnr 2013/205 
Hjorten 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av spisvakt enl. § 6 
(bedömd kostnad 7 000 kronor) 2013-05-08.(1 dagar) 
Dnr 2013/216 
Kalleberga 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimering av trösklar, montera 
ramp, bredda badrumsdörr m.m. enl. § 6 (bedömd kostnad 70 000 kronor) 2013-05-08.(1 
dagar) 
Dnr 2013/323 
Hjorten 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning enl. § 12.2 (bedömd 
kostnad 7 000 kronor) 2013-05-08.(1 dagar) 
Dnr 2013/342 
Påfågeln  
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.4 
(kostnad 3 300 kronor) 2013-05-13.(1 dagar) 
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Dnr 2013/310 
Kalleberga  
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av tröskelkil alt. 
höjning balkonggolv (bedömd kostnad 8 000 kronor) 2013-05-13.(1 dagar) 
Dnr 2013/278 
Björnen  
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av extrabelysning 
(bedömd kostnad 6 000 kronor) 2013-05-13.(1 dagar) 
Dnr 2013/352 
Kartaby  
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende duschmöjlighet m.m.(offert 27 
000 kronor) 2013-05-14.(1 dagar) 
____________ 
 
 
Följande ärenden från ovanstående lista redovisas: 
 
Dnr 2013/264 
Gummagölsmåla 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende spisvakt enl. § 6 (bedömd kostnad 7 000 
kronor) 2013-04-24.(1 dagar 
 
Dnr 2013/278 
Björnen  
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av extrabelysning 
(bedömd kostnad 6 000 kronor) 2013-05-13.(1 dagar) 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Margareta Yngveson (S) och Bert Anders Svensson (RP). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollsförda 
delegationsärendena. 
_____________________
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2013/33 

§ 108  Delegationsärenden ordförandebeslut  
 
Delegation av fattade beslut av ordföranden med stöd av miljö- och byggnadsnämndens beslut om 
delegering § 113/2012. 
 
Dnr:2013/219. 
Listerby 16:5 – Abergavägen 6. 
Lena Karstensson har beviljat bygglov för nybyggnad av förskola om 1261,44 kvm 2013-04-18, § 
O1 ( 5/1 dgr) avgift 83.304 kr 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Margareta Yngveson (S), Knut Svensson (C), Claes Lagerlund (M), Jan Olofsson 
(C) och Magnus Pettersson (S). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av det protokollsförda 
delegationsärendet.  
_____________________ 
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§ 109  Delegationsärenden miljö- och hälsoskyddsenheten 
 
Delegation av fattade beslut från miljö- och hälsoskyddsenheten med stöd av Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om delegering § 113/2012. 

DIARIENR DATUM BESLUT HANDL. 
ÄRENDERUBRIK 
HÄNDELSERUBRIK 
KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN 

 2013-000281 2013-04-29 DBM § 100 Natalie Karlsson               
Remiss i ärende rörande alkoholservering 
Delegationsbeslut § 100 
 Objekt: Via Venetto (pizzeria), Söder Bro 2, Vråken 1 

 2013-000321 2013-05-08 DBM § 111 Natalie Karlsson             
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 111 
 Objekt: Ron kongresshall, FRIDHEMSVÄGEN 6, RONNEBY 25:35 

 2013-000219 2013-04-10 DBM § 62 Eva-Marie Lundberg             
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 62 
 Objekt: Ronneby Vandrarhem o Bed & Breakfast AB, ÖVRE BRUNNSVÄGEN 54, RONNEBY 16:143 

 2013-000199 2013-04-22 DBM § 75 Natalie Karlsson                
Miljöårsredovisning 2012 
Delegationsbeslut § 75, 0 kr 
 Objekt: Miljöteknik Eringsboda avlrening, BLANKVÄGEN, SÖDRA ERINGSBODA 1:35 

 2013-000196 2013-04-22 DBM § 77 Natalie Karlsson                
Miljöårsredovisning 2012 
Delegationsbeslut § 77, 0 kr 
2013-000198    2013-04-22 DBM § 78 Natalie Karlsson               
Miljöårsredovisning 2012 
Delegationsbeslut § 78, 0 kr 
 Objekt: Miljöteknik Belganet avlreningsverk, BÄLGANET 2:79 

 2013-000200 2013-04-23 DBM § 81 Natalie Karlsson                
Miljöårsredovisning 2012 
Delegationsbeslut § 81, 0 kr 
 Objekt: Miljöteknik Galtsjön markbädd, Galtsjön 1, Bommerstorp 3:4 

 2013-000202 2013-04-23 DBM § 84 Natalie Karlsson              
Miljöårsredovisning 2012 
Delegationsbeslut § 84, 0 kr 
 Objekt: Miljöteknik Järnavik markbädd, JÄRNAVIKSVÄGEN, JÄRNAVIK 1:1 
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 2013-000201 2013-04-23 DBM § 85 Natalie Karlsson                
Miljöårsredovisning 2012 
Delegationsbeslut § 85, 0 kr 
 Objekt: Miljöteknik Skönevik markbädd, SKÖNEVIK 1:7 

 2013-000298 2013-04-26 DBM § 97 Eva-Marie Lundberg              
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 97, 789 kr + 3156 kr/år (3A) 
 Objekt: Borgmästargården, KARLSKRONAGATAN 38, Frida 1 

 2013-000291 2013-04-26 DBM § 98 Eva-Marie Lundberg              
Remiss i ärende rörande alkoholservering 
Delegationsbeslut § 98 
 Objekt: Indisk Restaurang Dilkush, Kungsgatan 14, Lars 5 

 2013-000294  2013-04-26 DBM § 99 Natalie Karlsson                
Remiss i ärende rörande alkoholservering 
Delegationsbeslut § 99 
 Objekt: Ron kongresshall, FRIDHEMSVÄGEN 6, RONNEBY 25:35 

 2005-000555 2013-04-29 DBM 101 Yona Ella       
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 101, 0 kr 
 Objekt: , ÄNGSJÖMÅLA 5, ÄNGSJÖMÅLA 1:23 

 2013-000307 2013-04-29 DBM 102 Yona Ella        
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 102, 1 648 kr 
 Objekt: , Flensburgsgatan 18, Ronneby 25:41 

 2003-000884 2013-04-30 DBM 103 Yona Ella       
Ansökan om hel befrielse från slamtömning 
Delegationsbeslut § 103, 0 kr 
 Objekt: XXX, SKARUPSVÄGEN XXX, Skarup 1:3 
 Objekt: XXX, Skarupsvägen XXX, SKARUP 2:3 

 2013-000205 2013-05-02 DBM 104 Yona Ella       
Miljöårsredovisning 2012 
Delegationsbeslut § 104, 0 kr 
 Objekt: Miljöteknik Häggatorp fjärrvärmecentral, , Häggatorp 10:7 

 2012-000636 2013-05-02 DBM 105 Leif Abrahamsson             
Klagomål på buller från flisning 
Delegationsbeslut § 105, 4105 kr 
 Objekt: Miljöteknik Angelskogs avf anläggn, Heabyvägen 5, ANGELSKOG 1:1 
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 2013-000115 2013-05-02 DBM 106 Yona Ella      
Miljöårsredovisning 2012 
Delegationsbeslut § 106, 0 kr 
 Objekt: ARBETSCENTER, GRÅALSVÄGEN 23, KALLEBERGA 18:8 

 2013-000289 2013-05-02 DBM 107 Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 107, 4 944 kr 
 Objekt: , Sonekullavägen 11 (Kulleryd skola), STORA KULLERYD 2:13 

 2013-000278 2013-05-02 DBM 108 Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 108, 4 944 kr 
 Objekt: , LÅNGASJÖVÄGEN 21, STOCKHOLM 1:22 

 2012-000585 2013-05-03 DBM 109 Leif Abrahamsson             
Klagomål på utläckage av lakvatten 
Delegationsbeslut § 109 
 Objekt: Miljöteknik Angelskogs avf anläggn, Heabyvägen 5, ANGELSKOG 1:1 

 2012-000608 2013-05-06 DBM 110 Leif Abrahamsson             
Brand 
Delegationsbeslut § 110 
 Objekt: Miljöteknik Angelskogs avf anläggn, Heabyvägen 5, ANGELSKOG 1:1 

 2013-000275  2013-05-06 DBM 112 Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 112, 4 944 kr 
 Objekt: , HÅLABÄCKSVÄGEN 85, HÅLABÄCK 1:34 

 2013-000297 2013-05-06 DBM 113 Yona Ella      
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 113, 1 648 kr 
 Objekt: , BOKÖNVÄGEN 18, SÖDRA BYGGET 3:42 

 2013-000277 2013-05-07 DBM 114 Anders Börjeson               
Anmälan enl. 28§ FMVH om åtgärder 
Delegationsbeslut § 114 
 Objekt: Spimfab 16-2817, Sörbyvägen 6, Plankan 14 

 2013-000313 2013-05-08 DBM 115 Yona Ella       
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 115, 412 kr 
 Objekt: , GAMLA RIKSVÄGEN 84, EVARYD 2:21 
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 2013-000310 2013-05-08 DBM 116 Yona Ella       
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 116, 412 kr 
 Objekt: , ÖVRE BRUNNSVÄGEN 13, UGGLAN 21 

 2013-000311 2013-05-08 DBM 116 Yona Ella      
Ansökan om kvartalshämtning av brännbart avfall 
Delegationsbeslut § 116, 0 kr 
 Objekt: , ÖVRE BRUNNSVÄGEN 13, UGGLAN 21 

 2005-000685 2013-05-08 DBM 117 Yona Ella       
Ansökan om hel befrielse från slamtömning 
Delegationsbeslut § 117, 0 kr 
 Objekt: , HOBYKULLSVÄGEN 3, HOBY 4:9 

2011-000209 2013-04-10 DBM 59 Lena Karstensson               
Ansökan om nytt tillstånd, Angelskogs avfallsanläggning 
Delegationsbeslut § 59 
 Objekt: Miljöteknik Angelskogs avf anläggn, Heabyvägen 5, ANGELSKOG 1:1 
 Objekt: , HEABYVÄGEN 11, Angelskog 1:5 
 Fasth: Angelskog 1:5 
 Objekt: , , Anglemåla 1:3 
 Fasth: Anglemåla 1:3 

 2013-000146 2013-04-09 DBM 60 Eva Tullgren Carlsson           
Cistern tagen ur bruk 
Delegationsbeslut § 60, 0 kr 
 Objekt: Lantbruk XXX, Hjälmsavägen XXX, HJÄLMSA 1:11 

 2013-000245 2013-04-09 DBM 61 Maria Osgyani                 
Anmälan enl. 38§ FMVH om lokal för förskola 
Delegationsbeslut § 61, 3296 kr 
 Objekt: Förskolan Junibacken, Halsjövägen 3, KALLEBERGA 4:97 

 2013-000257 2013-04-11 DBM 63 Yona Ella       
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 63, 412 kr 
 Objekt: , STORA RÄVSMÅLAVÄGEN 21, RÄVSMÅLA 1:32 

 2013-000218 2013-04-12 DBM 64 Yona Ella       
Ansökan om hel befrielse från kommunal sophämtning 
Delegationsbeslut § 64, 412kr 
 Objekt: , Sköneviksvägen 5, Skönevik 12:1 

 2013-000247 2013-04-12 DBM 65 Yona Ella        
Ansökan om ändrad latrinhämtning, från abonnemang till budning 
Delegationsbeslut § 65, 415 kr 
 Objekt: , Väbyvägen 104, VÄBY 12:11 
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 2013-000246 2013-04-12 DBM 66 Yona Ella       
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 66, 412 kr 
 Objekt: , FÖRENINGSGATAN 33, FURAN 1 

 2013-000094 2013-04-09 DBM 67 Yona Ella       
Klagomål på buller från tvätthall 
Delegationsbeslut § 67 
 Objekt: Frendo i Kalllinge, Statoilmacken, Ronnebyvägen 57, Kalleberga 3:39 

 2013-000248 2013-04-15 DBM 68 Yona Ella       
Remiss Ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall 
Delegationsbeslut § 68 
 Objekt: , TJURKHULTSVÄGEN 34, TJURKHULT 1:44 

 2013-000261 2013-04-16 DBM 69 Yona Ella       
Remiss Ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall 
Delegationsbeslut § 69 
 Objekt: BengtMittiVägen AB, Smultronvägen 5, Ollonet 4 

 2013-000264 2013-04-17 DBM 70 Leif Abrahamsson             
Anmälan om PCB-sanering av fogmassor, Almvägen 8, 12 och 20 
Delegationsbeslut § 70, 1648 kr 
 Objekt: AB RONNEBYHUS, BOX 264, KALLEBERGA 8:204 

 2013-000265 2013-04-19 DBM 71 Yona Ella        
Ansökan om hel befrielse från latrinhämtning 
Delegationsbeslut § 71, 0 kr 
 Objekt: , Brunnsvägen 8, NORRA ERINGSBODA 1:9 

 2005-000377 2013-04-22 DBM 72 Yona Ella       
Ansökan om hel befrielse från latrinhämtning 
Delegationsbeslut § 72, 0 kr  
 Objekt: , MÖLJERYDSVÄGEN 113, LÅNGGÖL 1:30 

 2003-000355 2013-04-22 DBM 73 Yona Ella        
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 73, 0 kr 
 Objekt: , PÅTORPSBACKEN 23, KÖRSBÄRET 2 

 2013-000274 2013-04-22 DBM 74 Eva Tullgren Carlsson           
Cistern tagen ur bruk 
Delegationsbeslut § 74, 0 kr 
 Objekt: , FRIBERGS VÄG 14, ÄNGSBACKEN 1 
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 2004-000003 2013-04-22 DBM 76 Yona Ella      
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 76, 0 kr 
 Objekt: , ERINGSBODAVÄGEN 290, KOLSHULT 3:17 

 2011-000520 2013-04-22 DBM 79 Anders Börjeson                
Ansökan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 79, 3 052 kr 
 Objekt: , Norra Åsavägen 41, Vambåsa 1:53 

 2013-000150 2013-05-02 DBM 80 Anders Börjeson               
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 80, 4 944 kr 
 Objekt: , LÖVUDDSVÄGEN 12, MAKRILLA 2:2  

 2003-000987 2013-04-23 DBM 82 Yona Ella        
Ansökan om hel befrielse från slamtömning 
Delegationsbeslut § 82, 0 kr 
 Objekt: XXX, SONEKULLAVÄGEN XXX, SONEKULLA 3:10 

 2013-000197 2013-04-23 DBM 83 Natalie Karlsson              
Miljöårsredovisning 2012 
Delegationsbeslut § 83, 0 kr 
 Objekt: Miljöteknik Hallabro avlrening,  , ÖSTRA HALLEN 3:27 

 2013-000272 2013-04-24 DBM 86 Yona Ella       
Ansökan om hel befrielse vid fritidshus från sophämtning för egen transport hem till  
permanentbostad 
Delegationsbeslut § 86, 412 kr 
 Objekt: , EKENÄSVÄGEN 54, DROPPEMÅLA 1:76 

 2013-000273 2013-04-24 DBM 87 Yona Ella       
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut 87, 412 kr 
 Objekt: , BOMMERSTORPSVÄGEN 9, KÄTTORP 1:7 

 2011-000552 2013-04-24 DBM 88 Leif Abrahamsson             
Klagomål på höga ljudnivåer 
Delegationsbeslut § 88, 4120 kr 
 Objekt: Parkdala Förskola, FOLKPARKSVÄGEN 4, RONNEBY 25:20 

 2013-000271 2013-04-24 DBM 89 Yona Ella       
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 89, 412 kr 
 Objekt: , ORMASVÄGEN 2, HJORTSBERGA 4:35 
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 2012-000628 2013-04-24 DBM 90 Anders Börjeson               
Ansökan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 90, 4 944 kr 
 Objekt: , STRÖMSJÖVÄGEN 12, BÄLGANET 1:43 

 2013-000286 2013-04-24 DBM 91 Yona Ella        
Remiss Ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall 
Delegationsbeslut § 91 
 Objekt: XXX, BACKARYDSVÄGEN XXX, SVENSTORP 21:3 

 2013-000053 2013-04-24 DBM 92 Anders Börjeson                 
Ansökan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 92, 4 944 kr 
 Objekt: , Långasjövägen 55, Långsjöryd 1:5 

 2005-000451 2013-04-24 DBM 93 Yona Ella       
Ansökan om hel befrielse från slamtömning 
Delegationsbeslut § 93, 0 kr 
 Objekt: , ÖSTRA ULVASJÖVÄGEN 9, ULVASJÖMÅLA 1:5 

 2013-000260 2013-04-24 DBM 94 Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 94, 4 944 kr 
 Objekt: , Galtsjövägen 58, Bälganet 2:81 

 2013-000229 2013-04-24 DBM 95 Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 95, 4 944 kr 
 Objekt: , Norra Åsavägen 3, Vambåsa 1:22 

 2013-000226 2013-04-25 DBM 96 Leif Abrahamsson             
Anmälan enl. 21§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om utökad  
användning av lösningsmedel 
Delegationsbeslut § 96, 0 kr 
 Objekt: Södra Interiör AB Kallinge, VERKSTADSVÄGEN 1, HÄGGATORP 1:167 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollsförda 
delegationsärendena. 
_____________________ 
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