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 Sammanträdesprotokoll 
 
 2013-06-19 
 
 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 
 
Beslutande 

Lena Karstensson (M) Ersättare: 
Knut Svensson (C) 
Clas Lagerlund (M) 
Thomas Svensson (FP) 
Margareta Yngveson (S) 
Gunnar Ferm (S) 
Nils-Erik Mattsson (MP) 

Curt Piculell (M) Tjg.ers. 
Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. 
Willy Persson (KD) Tjg.ers. 
Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. 
Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. 

Stefan Kullman (SD)  
  
  

Övriga deltagare: 
Jan Moberg, förvaltningschef, Anita Karlsson, sekreterare 
 
Övriga deltagare, delvis: Kristina Eklund 
 
Utses att justera: Gunnar Ferm 
 
Justeringens plats och tid: 
Stadshuset 2013-06-19 Omedelbart justerat 
 
 
 
Sekreterare: Anita Karlsson Paragrafer: 110-111   
 
 
Ordförande: Lena Karstensson  
 
 
Justerande: Gunnar Ferm 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Anslag/Bevis 
Protokollet är omedelbart justerat.  
 
Organ:  Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2013-06-19 
 
Datum för anslags uppsättande:  2013-06-20  
 
Datum för anslags nedtagande:  2013-07-11 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen 

 
Underskrift: Anita Karlsson 
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2011/14 

§ 110  Vambåsa 1:47 - Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus 

Sammanfattning 
Ronneby kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, har förelagts att svara på överklagande 
av Länsstyrelsen i Blekinges beslut 2013-03-19, 403-63-2013 ang förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus, Vambåsa 1:47, Ronneby.  
 
2012-11-08 meddelade Miljö- och Byggnadsnämnden positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus med villkor för hus A att åtgärder redovisas för att uppnå 
riktvärden enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 som utgår från dagens trafikflöden 
senast i samband med bygglov samt att erforderliga bulleråtgärder, 1,5 meter hög och 40 
meter lång bullervall/plank, ska uppföras i samband med byggnation.  
 
Beslutet överklagades både av sökande XXX och av Trafikverket till Länsstyrelsen. 
Sökande överklagade (2013-01-04) de villkor som förknippades med förhandsbeskedet för 
hus A och begärde att villkoret ska sättas till de krav som framgår av den inlämnade 
bullerutredningen avseende dagens förhållande, dvs en bullervall/plank som är 30 meter 
och 1,5 meter högt på ett avstånd av 20 meter får närmsta vägg på det uppförda huset. 
Trafikverket överklagade (2013-01-07) beslutet och tycker att hänsyn ska tas till 
prognostiserad trafikmängd 20 år framåt i tiden.  
 
2013-03-19  beslutade Länsstyrelsen att avvisa Trafikverkets överklagan och avslå XXX 
överklagan. Länsstyrelsen ansåg att Trafikverkets överklagan inkom i rätt tid men inte att 
Trafikverket är klagoberättigade i fallet. XXX överklagan avslogs i den del som avser 
längden på bullerplanket. Länsstyrelsen fann, i likhet med miljö- och byggnadsnämnden, 
att framtida bullersituation är alltför oviss och att utgångspunkten således ska vara dagens 
bullersituation.  
 
Både Trafikverket och XXX har överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och 
miljödomstolen. Trafikverket anför i huvudsak att verket är klagoberättigat såsom sakägare 
enligt 13 kap. ÄPBL och att Länsstyrelsens beslut därför ska undanröjas och målet 
återförvisas för ny handläggning och prövning av Trafikverkets överklagande i sak. XXX, 
begär i huvudsak att Länsstyrelsens beslut att avslå hans eget överklagande upphävs och att 
hans medgivande om ett 1,5 meter högt och 30 meter långt bullerskydd på ett avstånd om 
ca 20 meter från närmsta fasad, ska fastställas. Han begär också att Trafikverkets 
överklagande ska avvisas även på den grund att överklagandet inkommit för sent.  

Bedömning 
I de uppgifter som framkommer av överklagan finns inga omständigheter som medför att 
nämnden skulle ändra sitt beslut.  

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller det tidigare beslutet.  
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Knut Svensson (C). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller det tidigare beslutet.  
_____________________ 
Exp: 
Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö 
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2012-350.811 

§ 111  Jordö 2:37 - Ansökan om att hålla djur inom detaljplanelagt område. 
Överklagande från berörda 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden har den 18 april tagit beslut i ansökningsärendet gällande 
hållande av djur inom detaljplan. Beslutet har delgivits sökanden och berörda parter. 
Ett överklagande undertecknat av XXX har inkommit den 27 maj 2013. Nämnda part har 
tagit emot nämndens beslut 2013-05-17.  
I överklagandet yrkar man på följande:  
 

- att nämndens beslut överklagas 

- att länsstyrelsen fattar beslut om inhibition 

- att nämnda sakägare beviljas anstånd med utvecklandet av talan och grunderna för denna 
t.o.m. den 23 juli 2013 

 
Nämndens beslut samt till ärendet hörande handlingar kommer att vidarebefordras till 
länsstyrelsen.  

Bedömning 
Överklagandet har inkommit 10 dagar efter delfåendet av beslutet. Svarstiden är tre veckor. 
Alltså bedöms överklagandet ha inkommit i rätt tid. Beslutet bör vara att överklagandet 
inkommit i rätt tid.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att nämnden tar förvaltningens bedömning och 
beslut som sitt eget.  
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tar förvaltningens bedömning och beslut som sitt eget.  
_____________________ 
Exp: 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
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