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2013/107 

§ 112  Rapportering av ekonomiskt resultat mot budget 2013 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen Jan Moberg redovisar miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska läge 
t o m maj gentemot budget 2013. Kostnaderna följer budget i stort. Personalkostnader för 
planverksamhet är högre än budget, men de överskjutande kostnaderna kommer att 
ombokas och belasta exploateringsmedel i Kilenprojektet där mycket arbete kommer att 
ske till hösten. Kostnaderna för bostadsanpassning ligger inom budgeterade nivåer till följd 
av två månader med ovanligt låga kostnader. Dock kan enstaka ärenden med höga 
kostnader snabbt förändra läget. 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen 
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2013/341 

§ 113 Förslag till 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 senas den 30 juni. Därför behöver nämnden uppdra åt 
förvaltningschefen att lämna in dessa senast samma datum.  
 
Föreslagen budget och mål är bilagda till beslutsförslaget. 

Bedömning 
Vid majsammanträdet lades synpunkter fram om att finansieringen av läsplattor för 
nämnden inte ska läggas som investering utan som äskande om utökad ram.Vidare skulle 
förvaltningen undersöka hur stor del av anskaffningskostnaden som kan kompenseras av 
minskade kopierings- och portokostnader.  
 
Anskaffningskostnaden har lagts om från investering till äskande om utökad driftram.  
 
Undersökning visar att kostnaden för tryck och porto tas ut av den årliga abonne-
mangskostnad som varje platta är behäftad med. Merkostnaden blir då 115 000 vart tredje 
år, eller 38 333 kr per år. Dessa medel behöver äskas då förvaltningens budget inte är i 
balans. 
 
Målförslagen är redan inlämnade till kommunledningsförvaltningen. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningschefen att inlämna 
ett reviderat förslag på budget och budgetplan. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Margareta Yngveson (S), Clas Lagerlund (M), Knut Svensson (C) och Lena 
Karstensson (M).  

Yrkanden 
Clas Lagerlund (M) yrkar avslag till lagt förslag om att förvaltningen ska äska om utökad ram för 
finansiering av läsplattor till nämnden. 
 
Knut Svensson (C) och Margareta Yngveson (S) yrkar bifall till lagt förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Lena Karstensson (M) ställer proposition på lagt förslag och på framförda yrkanden och 
finner att nämnden har beslutat enligt lagt förslag.  
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att inlämna ett reviderat 
förslag på budget och budgetplan. 
_____________________ 
Exp: 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Ekonomienheten 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(51) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-06-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/355 

§ 114  Revisionsrapport granskning av kommunens organisation 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen inhämtar miljö- och byggnadsnämndens yttrande rörande revisions-
rapport – granskning av kommunens organisation. 

Bedömning 
Den tidpunkt som valts för granskning av kommunens omorganisation förefaller vara väl 
tidig, sett till att det gått mindre än ett år sedan de organisatoriska förändringarna ägde rum 
vid halvårsskiftet 2012 för miljö- och byggnadsnämnden. Ska granskningens övergripande 
syften kunna uppnås, d v s bedöma effekter, konsekvenser och resultat – behöver en längre 
tid än 9 månader förflyta för att bedöma ett utfall. 
 
De valbara svar som finns på de frågor som ställdes kan tolkas helt olika. Svaren på frågan 
huruvida omorganisationen bidragit till förbättrade samverkansmöjligheter kan ses på i vart 
fall två sätt. Det ena är att nära 80 % instämmer (helt eller till stor del eller i liten 
utsträckning) till att samverkansmöjligheterna förbättrats. Det andra sättet att nära 70 % 
bedömer omorganisationen som verkningslös, vilken är den tolkning revisorerna valde. En 
möjlighet till att nära 50 % svarade att de instämmer i liten utsträckning är kanske att det är 
lite tidigt att se de effekter som kan komma av omorganisationen? Är det då rimligt att slå 
samman alternativen instämmer i liten utsträckning med instämmer inte, och dra slutsatsen 
att 70 % bedömer omorganisationen som verkningslös? Frågan om vilka svar som kan/bör 
slås ihop är relevant för flera av de frågor som ställts. 
 
Hur kommunens tjänstemän uppfattar bemötandet från politiker är en arbetsmiljöfråga, 
som behöver tas på allvar. Ett gott samarbete och ett fungerande samspel förutsätter tydliga 
roller, ett ömsesidigt förtroende och ett empatiskt förhållningssätt. 
 
Det är inget oriktigt påstående att organisationsförändringen av respektive förvaltning skett 
isolerat eller med andra ord - stora möjligheter för ledningen att sätta sin prägel på 
organisationen. Emellertid kan organisatorisk förändring ses som en process, vilken kan 
fortskrida efter hand som mellanförvaltlig kommunikation och samverkan utvecklas. Ett 
exempel på det är de diskussioner som förts om var tillståndsgivning av brandfarlig och 
explosiv vara bör ske. Liggande förslag är att prövningen kommer att föras från miljö- och 
byggnadsnämnden till räddningstjänsten till hösten 2013. Det visar att förändringsarbetet 
fortgår. Om vi aktivt arbetar tillsammans med andra förvaltningar rörande gemensamma 
frågor kan vi optimera våra processer och förtydliga våra roller. Exempel på det är sam-
verkan med äldreförvaltningen rörande bostadsanpassningsbidragsfrågor och med tekniska 
förvaltningen rörande underhåll av privata bryggor på kommunal mark. Resultat av sådant 
arbete är bl a ömsesidigt lärande när frågor avhandlas som berör flera parter. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar vad som skrivits, under rubriken bedömning, som 
sitt yttrande till kommunstyrelsen. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Margareta Yngveson (S), Lena Karstensson (M), Nils-Erik Mattsson (MP) och 
Claes Lagerlund (M). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar vad som skrivits, under rubriken bedömning, som 
sitt yttrande till kommunstyrelsen. 
_____________________ 
Exp: 
KS
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2013/356 

§ 115  Revisionsrapport granskning av kommunens målstyrning 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen inhämtar miljö- och byggnadsnämndens yttrande rörande 
revisionsrapport – granskning av kommunens målstyrning. 

Bedömning 
Revisionsrapporten ger en tydlig och rättvisande bild av var kommunen står i 
målstyrningsarbetet, d v s att flera steg framåt tagits men att mycket förbättringsarbete 
ligger framför oss. En omständighet som bör noteras är de tunna ledningsstrukturer som är 
kännetecknande för Ronneby kommun. Ska arbetet med att planera, sätta mål och mått 
utvecklas snabbare och ska resultatuppföljningen bli påtagligt bättre och mer analytisk 
behöver förvaltningsledningarna mer stöd. Det skulle kunna ske genom bättre samordning 
via kommunledningsförvaltningen eller genom att det vid alla förvaltningar inrättas 
utredar-/utvecklartjänster. 
 
Beträffande de rekommendationer som ges bedöms de i allt väsentligt vara relevanta och 
väl värda att arbeta efter. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar vad som skrivits, under rubriken bedömning, som 
sitt yttrande till kommunstyrelsen. 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar vad som skrivits, under rubriken bedömning, som 
sitt yttrande till kommunstyrelsen. 
_____________________ 
Exp: 
KS 
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2013/452 

§ 116  Begäran om remissyttrande gällande Lupp-enkäten 2012, lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningens folkhälsosamordnare inhämtar miljö- och 
byggnadsnämndens yttrande rörande Lupp-enkäten 2012, lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken. 

Bedömning 
Kommentarer ges nedan för olika avsnitt, och där varje avsnitt har en kursiverad rubrik. 
Skola 
Hur barn och ungdomar upplever sin skolmiljö kan miljö- och byggnadsförvaltningen 
påverka genom fysisk planering och tillsyn över den miljö barnen vistas i. Förslagsvis kan 
tillsynen ske i samråd med elevråd och inspektörsnärvaro vid skyddsronder.  
Tillsynen över vad skolan gör för att minska barns och ungdomars rökande under 
skoldagar bör också kunna påverka hälsoläge och skolmiljö. Ambitionsnivån bör 
diskuteras inför 2014 års verksamhetsplan. 
 
Politik, samhälle inflytande 
Frågan var om man vill och kan vara med och påverka i frågor som rör kommunen där 
man bor.  Ungefär hälften av båda grupperna vill vara med att påverka, men endast 13 % 
resp 23 % anser sig ha möjlighet att göra det.  
I planarbete är information, konsultation och dialog med intressenter och olika målgrupper 
viktigt och till viss del lagstyrd enligt PBL. Ungdomar är en viktig målgrupp i projekt som 
direkt rör dem (planeringen av en skola, byggandet av en skatepark osv), men också 
stadsutvecklingsprojekt och översiktsplanering som rör mer generella frågor runt 
Ronnebys utveckling.  
Det stora stadsutvecklingsprojektet i dagsläget är Kilenområdet. Där har man inkluderat 
ungdomar i visionsarbetet genom att elever från estet-, samhälls- och elprogrammet på 
Knut Hahn fick ge sin vision av hur området ska se ut om tio år. Förvaltningen har i 
samarbete med Knut Hahn också genomfört kursen Miljöanpassad arkitektur, vilken gett 
eleverna god kunskap och insikt i förvaltningens arbete och hur man kan påverka det. 
Aktiviteter som de här kan inkorporeras även i andra projekt/planberedningar i framtiden. 
Utöver det kan förvaltningen i arbetet aktivt söka kommunikationskanaler som fångar upp 
ungdomarna. I Kilenprojektet och den kommande översiktplaneringen kan användandet av 
sociala medier, ex. kommunens nya Facebook-sida, vara ett sätt testa. Man kan också 
utöka samarbetet med skolor, fritidsgårdar m.m. och använda sig av fokusgrupper, 
workshops och andra metoder för att samla in information, konsultera och föra dialog runt 
planeringsfrågor.  Ett mål kan vara att ta fram kommunikationsplaner för varje projekt där 
ungdomar (och även andra målgrupper/intressenter) specifikt lyfts fram och strategier för 
hur, var, när osv kommunikationen ska ske. 
 
Fritid och Arbete 
Vid beredning av fysisk planering kan förvaltningen underlätta för ungdomar att på egen 
hand ta sig till fritidsaktiviteter genom gena och trygga gång- och cykelvägar. Även i 
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kollektivtrafikplanering är det viktigt att uppmärksamma ungdomars synpunkter. Dessa 
frågor kommer att vägas in i arbetet med kommunens översiktsplan. 
 
Framtid 
Beträffande frågan - Vad tror du skulle kunna få dig att flytta tillbaka till Ronneby?’ finns 
intressanta ingångspunkter till kommande översiktplanering, t ex att man anser att 
Ronneby erbjuder en bra miljö för barn att växa upp i och tillgängligheten till jobb är 
viktiga faktorer. En stor del av det arbete förvaltningen bedriver syftar till att tillförsäkra 
att olika aktörer i samhället agerar så att en hållbar utveckling och en god miljökvalitet 
tillförsäkras nuvarande och kommande generationer. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att lämna vad som skrivits, under rubriken 
bedömning, som sitt yttrande till kommunledningsförvaltningen. 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar vad som skrivits, under rubriken bedömning, som 
sitt yttrande till kommunledningsförvaltningen. 
_____________________ 
Exp: 

Folkhälsosamordnare 
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2013/405 

§ 117  Hjorten  

Sammanfattning 
Sökande har önskemål om att det anordnas en duschplats i nuvarande badrum.                   
Arbetsterapeut menar att sökanden först bör pröva de badkarshjälpmedel som 
arbetsterapeut visat men detta har den sökande inte gått med på. Därmed är möjligheterna 
att tillgodose den sökandes behov med hjälp av badkarshjälpmedel för att göra bostaden 
ändamålsenlig inte uttömd. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bostadsanpassningsbidrag för 
anordnande av duschplats, då de åtgärder för vilka bidrag söks inte bedöms nödvändiga för 
att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Beslutet fattas 
med stöd av 6 § lag om bostadsanpassningsbidrag (SFS 1992: 1574). 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bostadsanpassningsbidrag för 
anordnande av duschplats, då de åtgärder för vilka bidrag söks inte bedöms nödvändiga för 
att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Beslutet fattas 
med stöd av 6 § lag om bostadsanpassningsbidrag (SFS 1992: 1574). 
 
Upplysning: 
Miljö- och byggnadsnämnden kan komma att fatta ett annat beslut om möjligheterna att göra 
bostaden ändamålsenlig, genom badkarshjälpmedel, är prövade och uttömda samt att 
anpassningsbehov då bedöms föreligga enligt intyg från arbetsterapeut. 
____________________ 
Exp: 
Sökande 
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2013/411 

§ 118  Mjölnaren  

Sammanfattning 
Sökanden är en man född 1946 som har drabbats av en stroke med vänstersidig förlamning 
som följd. Sökande bor i villa med 6 trappsteg in i denna samt en liten toalett på första plan 
där det inte går att köra in med rullstol. 
För att sökande ska kunna leva ett självständigt liv så måste en del åtgärder göras enl. 
arbetsterapeuten. Sökande bedöms som färdigbehandlad på lasarettet. 
 För att komma in i bostaden bör man montera en Step On-hiss, då en ramp inte får plats 
utan blir för lång och ryms inte på ytan framför entrèn. Toaletten går inte att bygga om då 
den ligger i anslutning till entrèn och köket, lösningen blir att docka en hygienmodul. 
Trösklar och stödhandtag behöver också åtgärdas. 

Bedömning 
Intyg och åtgärdsförslag finns från arbetsterapin i Karlskrona och från arbetsterapeut i 
kommunen, de har gjort hembesök hos den sökande. Handläggaren har även varit på plats. 
Kostnaden beräknas till ca.390 000 kronor. 

Förslag till beslut 
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar, med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag 
1992:1574 §§ 6 och 6.4, att bevilja medel som motsvarar kostnaden för de åtgärder som 
bidragsansökan avser. 

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

Beslut 
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar, med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag 
1992:1574 §§ 6 och 6.4, att bevilja medel som motsvarar kostnaden för de åtgärder som 
bidragsansökan avser. 
_____________________ 
Exp: 
Sökande 
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2013/36 

§ 119  Tematiskt tillägg till Översiktsplanen LIS 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till Tematiskt tillägg för översiktplanen med 
inriktning på LIS-områden i Ronneby kommun, Blekinge län. LIS-områden syftar till 
områden i strandnära läge som bör kunna bebyggas om de främjar landsbygdens 
utveckling. Planen pekar således ut sjöar och vattendrag där en lättnad på strandskyddet 
skulle kunna vara möjlig enligt Ronneby kommun. Ett utpekande av LIS- område innebär 
dock inte ett automatiskt Ja till en strandskyddsdispens. 
Det tematiska tillägget för LIS ställs ut under tiden 2013-05-20  t.o.m. 2013-07-14. 
Handlingarna finns tillgängliga på följande platser: Samhällsbyggnadsenhetens expedition 
och biblioteken/utlåningsstationerna i Ronneby, Backaryd, Bräkne-Hoby, Eringsboda, 
Hallabro, Johannishus, Listerby samt Kallinge. Planförslaget finns även på kommunens 
hemsida, www.ronneby.se/LIS. Remissinstanser som ansetts vara berörda har tillsänts 
förslaget, varav Miljö- och Byggnadsnämnden är en av dem. Under samrådet av planen, 
som ägde rum mellan 2011-11-18 och 2012-01-13, inkom Miljö- och byggnadsnämnden 
med ett yttrande: "Att de granskande myndigheterna tar ställning till frågor styrks. 
Kommunen tar ställning till frågor." (s 2 i förordet) 
"Att det ska stå ganska stor påverkan på miljön istället för liten påverkan på s 35 (Stora 
Blanken samt Ljusterhövden) och på s 49 (Årsjön)" 
" Att man borde se över möjligheterna att ta med fler sjöar i LIS-planen samt att det borde 
vara mer än 5 km till närmaste tätort för att uppfylla kriteriet LIS-områden" 

Bedömning 
Kommunstyrelsen har beaktat MBN:s yttrande varpå Stora Blanken och Årsjön har 
åtgärdats vad gäller påverkan enligt MBN förslag. Ljusterhövden är borttagen i 
utställningshandlingen av andra anledningar. 
Fler sjöar har inventerats i LIS-planen och planförslaget innehåller 6 stycken nya sjöar. 
Dock har ett flertal sjöar fallit bort från samrådshandlingen av andra faktorer, vilket gjort 
att det istället är något färre sjöar som föreslås i planens utställning.  

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden inte har något att erinra mot förslaget. 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden har inte något att erinra mot förslaget. 
____________________ 

Exp: 

Planarkitekt Kristina Eklund
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2013/253 

§ 120  Detaljplan för Kv Kilen 

Sammanfattning 
Detaljplaneprogrammet för kv Kilen har varit utställt på samråd under tiden 1 maj till den 
26 maj 2013. Under samrådstiden inkom synpunkter från Räddningstjänsten Östra 
Blekinge, Lantmäteriet, Skannova Telia Sonera, Region Blekinge, Miljöteknik, E.ON, 
Trafikverket, Per och Jessica Petersson (vallmon 4), Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen, 
Naturskyddsföreningen i Ronneby och Miljö- och hälsoskyddsenheten. 
Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter.  
 

• Länsstyrelsen anser att det krävs ytterligare underlag för att kunna bedöma hälso- och 
säkerhetsaspekter och påverkan på riksintresset för kommunikation.  

• Hänsyn krävs till järnvägen som är ett riksintresse enligt 3 kap 8 § MB. Inget farligt gods 
transporteras på järnvägen idag, men det kan inte uteslutas att det kommer att ske i 
framtiden. Närmare analys gällande riskavstånd krävs.   

• Försvarsmakten har inget att erinra så länge bebyggelsen blir lägre än 45 meter. 

• Hänsyn ska tas till ny bebyggelse för bostäder kontra de verksamheter som pågår i området 
idag. Kommunen bör närmare studera ev risker för de boendes och övrigas hälsa liksom ev 
begränsningar för verksamheterna. 

• Vidare utredningar gällande vibrationer från järnväg krävs för att säkerställa att ny 
byggnation inte innebär risk eller olägenhet för människors hälsa och säkerhet.  

• Gång- och cykeltrafikanters rörelsemönster till och från den nya stadsdelen behöver studeras 
och hur den planskilda korsningen är tänkt att lösas bör redovisas. 

• En omvandling till bostadsområde kommer att medföra krav på efterbehandling av marken 
så att kraven för KM (känslig markanvändning) uppnås. Fler undersökningar för att 
avgränsa och åtgärda de förorenade massorna krävs.  

• Tillkommande bebyggelse måste förhålla sig till Blekanområdet vilket är intresse för 
kulturminnesvården enligt 3 kap. 6 § MB.  

• Situationer med hög vattenföring i Ronnebyån i kombination med högt vattenstånd i havet 
bör analyseras inför beslut om lägsta grundläggningsnivå.  

• Eftersom järnvägen utgör en barriär mellan exploateringsområdet och resecentrum samt 
övriga centrala delar ställer dessa förutsättningar stora krav på planeringen av 
markanvändningen, inte bara med hänsyn till barriäreffekten, utan också då järnvägen kan 
ge upphov till buller- och vibrationsstörningar.  

• Trafikbullerutredningen bör kompletteras med scenariot att godstrafik trafikerar spåren i 
framtiden. Godstrafik på järnväg kan också innebära transporter av farligt gods, något man 
bör ta hänsyn till i det fortsatta planarbetet.  

• Prognostiserade trafikflöden 20 år fram i tiden bör utgöra underlag för beräkning och 
bedömning av eventuella bullerskyddsåtgärder. 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

• Vibrationsmätningar måste utföras för att få ett underlag till om det är möjligt att bygga, 
alternativt om det är möjligt att vidtaga åtgärder för att klara vibrationsnivån för nybyggnad.   

• Grannar önskar att fastigheterna Ronneby 26:5 samt 26:11 bebyggs med lägre bebyggelse.  
 
Avsikten med planerna på nyexploateringen av Kilenområdet är huvudsakligen att ge ett 
centralt beläget fd industriområde en möjlighet att bli en levande stadsdel igen. Hörnstenen 
i kommunens satsning mot ett hållbart samhälle är att bygga tätare i närheten av 
järnvägsstationen/resecentrat. Dels med hänsyn till befintliga verksamheter/kontor mm i 
området dels mot fakta att Ronneby har stor in- och utpendling till bland annat Karlskrona 
och Karlshamn/Kristianstad. Detta intresse är betydligt starkare än Trafikverkets intresse 
att kunna trafikera farligt gods på spåren anser kommunen. Realiteten i ett samhälle av 
Ronnebys storlek är att möjligheten att exploatera ett område som Kilen vilar på flexibilitet 
dvs att kunna ha en mix av verksamheter, bostäder, kommunal service m.m. där bostäder är 
en mycket viktig del av mixen. En skyddszon på minst 70 meter påverkar cirka 60 % av 
Kilenområdet och innebär att flexibiliteten i den fortsatta planeringen av området minskas 
avsevärt.  
 
Självklart kan kommunen ta fram en riskanalys men förutsättningen för detta är att den 
bebyggelsefria zonen måste ligga snarare vid 30 meter än 70 meter.  

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden begär ett förnyat samråd med länsstyrelsen och Trafikverket på 
plats i Ronneby i augusti för att klargöra förutsättningarna för att fortsätta planarbetet.  

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden begär ett förnyat samråd med länsstyrelsen och Trafikverket på plats 
i Ronneby i augusti för att klargöra förutsättningarna för att fortsätta planarbetet.  
_____________________ 
Exp: 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Trafikverket 
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2012/993 

§ 121  Millegarne 2:54 - Tillbyggnad av fritidshus 

Sammanfattning 
För fastigheten gäller detaljplan 160, laga kraft 1985-11-21. På tomt som omfattar F 
betecknat område får endast en huvudbyggnad och erforderliga uthus eller andra 
gårdsbyggnader uppföras. Byggnadssätt skall vara fristående bostadshus i högst en våning. 
Byggnadshöjden får inte överstiga 3,5 m och uthus eller annan gårdsbyggnad får inte 
uppföras till större höjd än 3,0 m. Huvudbyggnad får inte uppta större yta än 80 m² (+ 15 
% = 92 m²). Uthus eller andra gårdsbyggnader får ej uppta större sammanlagd yta än 30 m² 
(+ 15 % = 34,5 m²).  
 
Ansökan gäller tillbyggnad av fritidshus med 13,86 m² för att erhålla en bättre anpassad 
entré och hygienutrymme. Utförandet beskrivs som en åtgärd för att underlätta eventuella 
framtida tillgänglighetsproblem. På fastigheten finns idag ett fritidshus på 94,9 m² och 3 st 
uthus på 30 m². Efter tillbyggnad blir huvudbyggnaden 108,76 m2 (överskridande med  
36 %). 
 
Berörda sakägare har givits möjlighet att inkomma med synpunkter. Inga synpunkter har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-02-21 att ärendet ska återremitteras till 
förvaltningen med uppdrag att ta reda på om andra fastighetsägare i området har fått göra 
tillbyggnader av sina hus. 

Bedömning 
Efter granskning av arkiverade handlingar i nämndens arkiv konstaterades att 10 av 24 
fastigheter som ligger inom gällande plan för området har överskridit byggrätten med 
mellan några % upp till 81 %. 
 
Frågan om hur en Miljö- och byggnadsnämnd skall hantera mindre avvikelser och inte 
minst hur man skall ställa sig till förhållandet att andra närliggande fastigheter har fått 
avvikelser som med dagens lagstiftning inte kan betraktas som mindre har behandlats i ett 
domslut från Mark- och miljödomstolen 2013-02-20 - målnr P2903-12 - angående bygglov 
för nybyggnad av ett enbostadshus inom Svanevik 1:45. I det aktuella fallet var avvikelsen 
från gällande plan cirka 50 % och nämnden godkände detta med hänvisning till tidigare 
beslut i ett planområde där huvuddelen av fastigheterna hade erhållit stora avvikelser från 
planen. Mark- och miljödomstolen underkände såväl kommunens som länsstyrelsens 
motivering. Man menade bl.a. följande: en sådan avvikelse kan enligt mark- och 
miljödomstolen inte betraktas som en liten avvikelse. Att bygglov tidigare beviljats på 
andra fastigheter inom planområdet för en byggarea som överstiger den i detaljplanen 
fastställda största tillåtna byggnadsarean ändrar inte den bedömningen. 
Nämnden skall alltid göra en samlad bedömning av de faktiska omständigheterna kring en 
ansökan om bygglov. De faktiska omständigheterna i det aktuella fallet är att avvikelsen 
inte kan betraktas som mindre. Bygglovet skall därför avvisas enligt PBL 9 kap §§ 30 samt 
31b. För att bevilja byggnadslov bör kommunen först ändra alternativt upphäva gällande 
detaljplan för området. 
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Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta om avslag av tillbyggnaden. 
Beslutet fattas med stöd av PBL 9 kap §§ 30 och 31b. 
 
Avgift tas ut med 2 464:- (tre timmars handläggning á 821:-) enligt taxa antagen av 
kommunfullmäktige 2011-06-16, § 159, och reviderad 2012-03-29, § 82/2012.  

Deltar i debatten  
I debatten deltar Knut Svensson (C), Margareta Yngveson (S), Curt Piculell (M),  
Lena Karstensson (M), Nils-Erik Mattsson (MP) och Stefan Kullman (SD). 

Yrkanden 
Margareta Yngveson (S) yrkar att nämnden ska ge plan- och byggenheten i uppdrag att ändra 
gällande detaljplan för området och att nämnden ska bevilja bygglov. 
 
Knut Svensson (C) yrkar bifall till Margareta Yngvessons (S) förslag. 
 
Nämnden bifaller yrkandet. 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge plan- och byggenheten i uppdrag att ändra 
gällande detaljplan för området. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnaden av Millegarne 
2:54 enligt ritningarna upprättade 20 november 2012. Beslutet fattas med stöd av PBL 9 
kap §§ 30 och 31b. 
 
Avgift tas ut med 3 204:- enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16, § 159, 
och reviderad 2012-03-29, § 82/2012.  
____________________ 
Exp: 
XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
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2012/741 

§ 122  Ansökan om planändring för Kalleberga 3:4 

Sammanfattning 
Miljö- och Byggnadsnämnden har gett planenheten i uppdrag att ändra detaljplan för 
Kalleberga 3:4 då kommunen har sålt tomten. Köpet förutsatte att bostad kunde inredas i 
de befintliga lokalerna. Befintlig plan tillåter inte detta.  
 
Vektura har tagit fram ett förslag till plan för fastigheten. Planen ändrar användningsbestämmelsen 
från A Allmänt ändamål till kvartersmark BDKRS – vilket möjliggör för bostäder, vård, kontor, 
kultur och fritid samt skola. Planen upprättas enligt enkelt planförfarande. Detaljplanen ställdes ut 
för granskning under tiden 1 maj till den 26 maj 2013. Inkomna synpunkter sammanfattas och 
kommenteras i granskningsutlåtande. Med anledning av synpunkterna från MiljöTeknik AB samt 
Lantmäteriet föreslås mindre ändringar i planbeskrivningen avseende beskrivningen av 
fastighetsrättsliga och ekonomiska frågor. Ändringarna bedöms inte vara av sådan art att 
planförslaget skall ställas ut igen enligt PBL 5 kap 25 §. 

Förslag till beslut 
Att Miljö- och Byggnadsnämnden antar det reviderade planförslaget i enlighet med 
delegation från kommunfullmäktige.  

Beslut 
Miljö- och Byggnadsnämnden antar det reviderade planförslaget i enlighet med delegation 
från kommunfullmäktige.  
_____________________ 
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2013/234 

§ 123  Detaljplan för Släggan 1 

Sammanfattning 
Förslag finns att sälja av kommunens fastighet Släggan 1 (949 kvm). Avsikten är att skapa 
cirka 12-13 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. Planförslag har upprättats den 18 april 2013 
och reviderades den 23 maj. Syftet med planen är att medge byggnation av ett 
fyravåningshus. 
 
Planen har varit utsänd på granskning under tiden 28 maj tom 18 juni 2013. Inkomna 
synpunkter finns redovisade i granskningsutlåtande. Bland annat har XXX, ägare till 
Bollen XXX, inkommit med synpunkten att hans planerade solanläggning påverkas 
negativt av ett nytt hus i fyra våningar. Erinringar bedöms dock inte föranleda någon 
ändring av planen. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna planförslaget upprättat den 18 april 
2013, reviderat den 23 maj 2013, och skicka det vidare till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Nils-Erik Mattsson (MP), Lena Karstensson (M) och Stefan Kullman (SD). 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna planförslaget upprättat den 18 april 
2013, reviderat den 23 maj 2013, och skicka det vidare till kommunfullmäktige för 
antagande. 
____________________ 
Exp: 
Kommunfullmäktige 
XXX + besvärshänvisning 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(51) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-06-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/238 

§ 124  Remiss gällande medborgarförslag att anordna en kombinerad lek- och 
motionspark på Snäckebacken 

Sammanfattning 
XXX har i ett medborgarförslag föreslagit en ny lek- och motionsplats på Snäckebacken. 
Kommunledningskontoret vill ha nämndens synpunkter. 

Bedömning 
Området omfattas av detaljplan 59. Enligt detaljplanen kan området användas som park. 
En lek- och motionsplats kan rymmas inom gällande planbestämmelser.  
 
Storleken på lek- och motionsparken har inte diskuterats men bedömningen är att en lek- 
och motionsplats kan uppföras utan att inkräkta på andra krav på Snäckebacken. 
 
Det bör påpekas att planer på bebyggelse på Snäckebacken har funnits för inte så länge 
sedan. Projektet är inte aktuellt just idag men eventuella planer på en lek- och motionsplats 
bör inte inkräkta på detta. 

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar ovanstående synpunkter till 
kommunledningskontoret. 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar ovanstående synpunkter till 
kommunledningskontoret. 
_____________________ 
Exp: 
Kommunledningskontoret 
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2012/275 

§ 125  Trolleboda 1:43 - Om- och tillbyggnad av fritidshus 

Sammanfattning 
XXX 
 
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, XXX, avseende 
garage och gäststuga. Nämnden har lämnat synpunkter till domstolen, 2013-05-23 § 93. 
XXX samt XXX har inkommit med ytterligare var sin skrivelse till Mark- och 
miljödomstolen som har begärt att nämnden yttrar sig över inkomna synpunkter. 
 
Kommentarer till XXX skrivelse: 

• Som framgår av nämndens beslut 2013-05-23 är kommunens bedömning att länsstyrelsens 
beräkning inte stämmer då ritningsunderlaget var felaktigt. Kompletterande mätningar 
gjordes av Metrias mätningsingenjör XXX, som även gjort inmätningar av höjder. 

 
• Kopia av bygglovet 2005 bifogades nämnden beslut 2013-05-23. 

 

Kommentar till XXX skrivelse: 
• Kommunen har inte gjort någon utredning av antalet permanentboende i området men anser 

att detta inte påverkar bedömningen av bygglovet. 

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. 
 

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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2013/445 

§ 126  Remiss gällande revidering av Länsstyrelsens beslut mot uppförande av 
byggnad mm 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen håller på med en revidering av föreskrifter angående bebyggelsefritt avstånd 
till vägområde. E22 föreslås få ett byggnadsfritt område på 50 meter, övriga regionala 
vägar, bl.a. väg 27, 30 meter, övriga allmänna vägar 12 meter. 

Bedömning 
Enligt 47 § väglagen får inte, utan länsstyrelsens tillstånd, uppföras byggnader, göras 
tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder som kan 
inverka menligt på trafiksäkerheten inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde. 
Länsstyrelsen kan, om det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att 
avståndet ökas, dock högst till 50 meter. 
 
Föreslagen revidering anses rimlig. I första hand är det bygglovsenheten som behöver 
uppmärksamma ändringarna. 

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden meddelar länsstyrelsen att man inte har något att erinra 
mot de nya föreskrifterna. 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelar länsstyrelsen att man inte har något att erinra mot 
de nya föreskrifterna. 
_____________________ 
Exp: 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
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2013/441 

§ 127  Tjurkhult 1:40 - Nybyggnad av häststall till lantbruksfastighet 

Sammanfattning 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelser. 
Ansökan avser nybyggnad av häststall till travhästar om 282 m² 

Bedömning 
För fastigheten gäller att avståndet till närmaste byggnaden för jord- och skogsbruk är 40 
m och till bostadshus 50 m. 
 
Bya är 282 m² inklusive nio st boxar, en st spolspilta, foderkammare, sadelkammare, tvätt- 
och torkrum, WC, personalrum samt ett skärmtak. 
 
Ytterväggar bekläds med trä. Yttertak monteras med plåt. WC ansluts till eget befintligt 
vatten och avlopp.  

Förslag till beslut 
Att Miljö och byggnadsnämnden beviljar bygglov för häststall om 282 m². Beslutet fattas 
med stöd av 9 kap 31 § PBL. 
 
Att avgift skall erläggas med 5 696 kr enligt taxa fastställd av fullmäktige § 159/2011 och 
§ 82/2012. Faktura skickas separat. 
 

Beslut 
Miljö och byggnadsnämnden beviljar bygglov för häststall om 282 m². Beslutet fattas med 
stöd av 9 kap 31 § PBL. 
 
Avgift skall erläggas med 5 696 kr enligt taxa fastställd av fullmäktige § 159/2011 och § 
82/2012. Faktura skickas separat. 
 
Upplysningar: 
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö och Byggnadsnämnden har lämnat startbesked 
(enligt PBL kap 10 § 23). Kontrollplan skall redovisas och fastställas samt tekniskt samråd 
skall hållas innan startbesked kan utfärdas. Kontakta byggnadsinspektören tel 0457-
618221. 
_____________________ 
Exp: 
XXX
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2013/157 

§ 128  Ändring av Detaljplan för Väbynäsområdet 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden gav 2004-08-19 Plan- och byggenheten i uppdrag att påbörja en ändring av 
gällande detaljplan nr 202 för Väbynäs så att planbestämmelsen om högsta byggnadsarea likställdes 
med angränsande detaljplan. Under våren 2013 slöts ett planavtal mellan Väbynäs 
Tomtägarförening och Ronneby kommun varpå planarbetet startade. Under våren har ett 
planprogram med utgångspunkter och diskussionsfrågor för planarbetet tagits fram. 

Viktiga frågor är en utökning av byggnadsarean, anpassning till dagens energikrav på byggnader, 
anpassning till kommande havsnivåhöjning, lokalisering av båtverksamhet samt om planområdet 
ska omfatta även fastigheterna på Kalvövägen och norra delen av Väbynäsvägen. 
Bebyggelse 
En inventering visar att 79 % av fastigheterna i det detaljplanelagda området har större 
byggnadsareor än vad som anges i planerna. Detaljplanelagda och icke detaljplanelagda områden 
har ungefär lika stora byggnadsareor på fastigheterna, dock finns i icke detaljplanelagda områden 
större fastigheter. 

På tomtägarföreningens område samt Kalvövägen har fastigheterna liknande storlekar. Inriktningen 
förelås här vara en exploateringsgrad runt 150-200 kvm alt. ett procenttal mellan 10-15 %. 
Fastigheterna längs Väbynäsvägen samt Väby 5:8 är större och har olika storlek. Inriktning föreslås 
här vara en exploateringsgrad mellan 10-15 % med en övre begränsning runt 175-250 kvm. 
Kommunen föreslås också ställa sig positiv till styckning av större fastigheter, ca 2 200 kvm och 
uppåt, undantaget fastigheter i låga områden som hotas av höjda havsnivåer. 

Bestämmelser om höjder på byggnader anpassas till energihushållningskraven. Byggnadshöjden 
föreslås sättas till 3,9 m och en ev. nockhöjd till ca 7 m. Då landskapet är kuperat är ambitionen att 
tillåta sutteränghus, vilket höjderna måste relatera till. 
 
Havsnivåhöjning 
En beräknad högvattenyta för Blekinge år 2100 hamnar på 164 – 266 cm. Av områdets 92 
bostadsfastigheter blir 22 stycken påverkade av en havsnivåhöjning på 3 m (del av fastigheten 
ligger under vatten). Av dem ser kommunen att sju stycken påverkas omfattande. 

Förslaget är att man inte tillåter byggnation under +1,35 m (den högsta vattennivå som har 
observerats) samt att man mellan +1,35-3 m ska grundlägga bebyggelse med hänsyn till 
översvämningsrisk. Kravet om grundläggning bör inte gälla för komplementbyggnader (maximalt 
40 m2) som går att flytta. Nybyggnation av huvudbyggnad föreslås grundläggas så att underkant 
platta är på minst + 2,2 m. 
Båtverksamhet 
Tomtföreningen har idag båtverksamhet vid tre bryggområden (område A, B och C). Ett fjärde har 
sedan 2007 inte varit i bruk pga. av en tvist (område D). Utgångspunkten är att planen bör innehålla 
anvisningar om lokalisering av verksamheten. Förtöjning bedöms kunna fortsätta vid område A, B 
och C. För de 16 båtar som man önskar förtöja utöver det presenteras olika alternativ. De kan 
förtöjas vid område D, på någon/några av de andra förtöjningsplatserna eller utanför planområdet. 
För båtuppläggning presenteras tre alternativ – område A, område D och bollplanen mitt i området. 
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Detaljplaner ska miljökonsekvensbedömas om kommunen vid en behovsbedömning 
kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till betydande miljöpåverkan. 
Behovsbedömning har utförts. Den pekar på att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
enligt plan- och bygglagen (PBL) 4:34 ej erfordras. 
2011 kom det en ny Plan- och bygglag. Arbetet med planen började först 2013 och förslaget är 
därför att arbetet utförs enligt nya PBL. 

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden ger Plan- och byggenheten i uppdrag att skicka ut planen på 
programsamråd. 

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

Att Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att planarbetet ska ske enligt nya PBL. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Lena Karstensson (M) och Kurt Piculell (M). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger Plan- och byggenheten i uppdrag att skicka ut planen på 
programsamråd. 

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

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att planarbetet ska ske enligt nya PBL. 

____________________



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 27(51) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-06-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2011/42 

§ 129  Heaby 4:8 - Tillbyggnad av komplementbyggnad 

Sammanfattning 
XXX 
 
ÄPBL 8:11  
För fastigheten gäller detaljplan 401, laga kraft 2013-02-18.   
 
Ansökan avser tillbyggnad av garage/förråd med carport 17,5 kvm. Befintlig byggnadsarea 
257,9 kvm utgörs av enbostadshus 168 kvm, två garage/förråd 45 respektive 29 kvm samt 
gäststuga 15,9 kvm. Byggnadsarea efter tillbyggnad 275,4 kvm. Avvikelse + 10,2 %. 
 
Inga sakägare anses vara berörda.  
 
Vid tidpunkt för bygglovsansökan var ny detaljplan för fastigheten under antagande. Miljö- 
och byggnadsnämnden beslutade därför i § 82/2011om anstånd med att pröva frågan om 
bygglov enligt ÄPBL 8 kap 23 §. 
  
Sökanden anger i yttrande 2013-05-13 att föreslagen tillbyggnad behövs för torkning och 
förvaring av trä som används i snickeriverksamhet och yrkar att bygglov beviljas. Som skäl 
anges att det vid tidpunkt för ansökan inte förelåg något hinder att bevilja bygglov 
eftersom den då gällande områdesplanen inte begränsade byggnaders storlek på 
fastigheten. Därför, menar sökande, borde ansökan ha bifallits redan vid tidigare prövning. 

Bedömning 
Enligt ÄPBL 8 kap 11 § skall bygglov lämnas för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan om den åtgärd eller det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med 
detaljplanen eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag.  
 
Fastigheten utgör permanentbostad och omfattades inte av tidigare planbestämmelser. 
Fastigheten har därför kunnat bebyggas utan begränsning gällande byggnadsarea.  Ny 
detaljplan antogs 2011-06-16 och har nu vunnit laga kraft. Sammanlagd byggnadsarea för 
Heaby 4:8 får därmed uppgå till högst 250 kvm. Såväl befintlig byggnadsarea 257,9 kvm 
som byggnadsarea efter tillbyggnad 275,4 strider mot gällande planbestämmelser.   
Bedömningen är att avvikelse från nyligen laga-kraftvunnen detaljplan inte bör medges 
och att bygglov därmed inte kan lämnas.   

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden avslår bygglovsansökan.  
Beslutet fattas med stöd av ÄPBL 8 kap 11 § pkt 1.  
 
Att avgift tas ut med 1 506:- (två timmars handläggning á 753 kr, enligt gällande taxa).   
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Willy Persson (KD), Lena Karstensson (M), Knut Svensson (C), Margareta 
Yngveson (S) och Oscar Revoledo (S). 

Yrkanden 
Willy Persson (KD) yrkar avslag till lagt förslag och bifall till sökandens ansökan. 
 
Margareta Yngveson (S) yrkar bifall till lagt förslag med tillägget att den sökande ska ges en 
upplysning om de regler som gäller för uppförande av fristående friggebodar. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner att Miljö- och byggnadsnämnden 
har beslutat enligt Margareta Yngvesons (S) yrkande. 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden avslår bygglovsansökan. Beslutet fattas med stöd av ÄPBL 
8 kap 11 § pkt 1.  
 
Avgift tas ut med 1 506:- (två timmars handläggning á 753 kr, enligt gällande taxa).   
 
Upplysning: 
I bostadshusets närhet får utan bygglov uppföras en eller flera fristående friggebodar. Den 
sammanlagda byggnadsarean av dessa får vara högst 15 kvm. Väggar krävs inte. Takutsprång max 
0,5 m ingår inte i byggnadsarean.  Kontakta plan- och byggenheten för ytterligare information.  
 
 
Reservation 
Willy Persson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
_________________ 
Exp: 
XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
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2013-306.812 

§ 130  Måns 2 – Anmälan om upphörd verksamhet samt ansökan om att få slippa 
delar av faktura 

Sammanfattning 
Livsmedelsföretaget XXX, org nr XXX, har genom XXX meddelat att man önskar slippa betala 
faktura för del av år 2013. XXX sålde restaurangen från den 1 maj 2013. Därför önskar företaget 
betala bara del av fakturan, fram till den 30 april 2013. Om man delar upp den årliga avgiften per 
månad och multiplicerar med antal månader fram till dess att restaurangen såldes blir summan 1052 
kr. Livsmedelsföretaget vill alltså ha sin avgift för 2013 sänkt från 3156 kr ned till 1052 kr.  

Anläggningen är avförd från registret och kommer inte att debiteras nästa år.  

Den årliga kontrollavgiften för den här livsmedelsanläggningen är beslutad till 4 timmar per år. 
Årliga avgiften för år 2013 är 3156 kr.  

Livsmedelsanläggningen är registrerad för försäljning av mat lagad från grunden till allmänheten, á 
la carte, pizza etc. För år 2013 har de betalda 4 timmarna redan ägnats åt kontroll av anläggningen.  

Enligt Ronneby kommuns taxa för livsmedelskontroll skall den som driver en livsmedelsanläggning 
vid kalenderårets början betala den årliga kontrollavgiften. Enligt vårt register den 1 januari 2013 
fanns den här anläggningen. Den 26 april 2013 har företaget inkommit med en anmälan om att 
anläggningen har upphört.  

Om det finns särskilda skäl får miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att avgift enligt denna taxa 
ska sättas ned eller efterges.  

Ett negativt förslag till beslut har kommunicerats med sökanden vid tillfället för begäran om sänkt 
avgift.  

Bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden har enligt taxan rätt att få ut den beslutade avgiften på 3156 kr.  

Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att sätta ned avgiften eller efterge den helt.  

Förslag till beslut 
Miljö- och hälsoskyddsenheten föreslår att den beslutade årliga avgiften på 3156 kr för år 2013 ska 
tas ut.  

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

Yrkande 
Lena Karstensson (M) yrkar att Miljö- och byggnadsnämnden ska halvera avgiften.  
Nämnden bifaller yrkandet. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut hälften av den årliga avgiften (3 156 kr) för år 2013.  

_________________ 
Exp: 
XXX 
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2013-381.817 

§ 131  Johannishus 1:2 m fl - Förslag till anläggning som kan utgöra riksintresse för 
dricksvattenförsörjning i Blekinge län – remiss från länsstyrelsen 

Sammanfattning 
Länsstyrelserna har fått i uppdrag att lämna underlag till Havs- och vattenmyndigheten när det 
gäller anläggningar som kan utgöra riksintresse för dricksvattenförsörjning. Havs- och 
vattenmyndigheten har tidigare beslutat om vilka kriterier som ska gälla för att en anläggning ska 
bli bedömd som riksintresse. Kriterierna är bland annat att anläggningen ska utnyttjas eller kan 
komma att utnyttjas av minst 50 000 personer, att den har stor kapacitet och vatten av god kvalitet 
och att realistiska alternativ saknas. 

Länsstyrelsen i Blekinge län har nu kommit fram till att enbart en anläggning i Blekinge uppfyller 
kriterierna. Det är Karlskrona vattenverk och dess infiltrationsanläggning vid Johannishusåsen. 
Länsstyrelsen menar att även råvattentäkten bör ingå i riksintresset och har därför föreslagit att 
Lyckebyåns avrinningsområde bör ingå i det influensområde som ska redovisas. 

Bedömning 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har deltagit i samråd som har föregått förslaget till riksintresse. 
Förvaltningen har då framfört synpunkten att hela Johannishusåsen bör ses som ett riksintresse. Det 
skulle i så fall inkludera även Ronneby kommuns vattenverksamhet längre söderut i åsen. 
Karlskrona resp. Sölvesborgs kommun har i samrådsskedet förordat att även anläggningar som 
försörjer färre än 50 000 personer bör kunna omfattas av riksintresse, vilket är i linje med det 
resonemanget också.  

Länsstyrelsen har framfört kommunernas synpunkter till Havs- och vattenmyndigheten som dock 
inte har ändrat direktiven. Därför har länsstyrelsen valt att inte ta med Ronneby kommuns 
vattenverksamhet som en del i riksintresset.  

Det finns inget skäl att klandra länsstyrelsen i detta ställningstagande eftersom den utgår från 
gällande kriterier. Sett ur detta perspektiv görs bedömningen att länsstyrelsen för ett rimligt 
resonemang i sakfrågan. Förslaget att utse Karlskrona vattenverk till riksintresse bör därför 
tillstyrkas, även i yrkandet att Lyckebyån som råvattentäkt bör ingå i riksintresset.  

Frågan om vilka kriterier som ska gälla för att utse riksintressen för vattenförsörjning bör behandlas 
i ett särskilt ärende och eventuella förslag på förändringar bör då riktas direkt till Havs- och 
vattenmyndigheten. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget att Karlskrona vattenverk med 
infiltrationsanläggning vid Johannishusåsen ska utgöra riksintresse för anläggning för 
vattenförsörjning i Blekinge län, detta utifrån gällande direktiv från Havs- och vattenmyndigheten.  

Nämnden tillstyrker också att Lyckebyåns avrinningsområde bör ingå i riksintresset. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget att Karlskrona vattenverk med 
infiltrationsanläggning vid Johannishusåsen ska utgöra riksintresse för anläggning för 
vattenförsörjning i Blekinge län, detta utifrån gällande direktiv från Havs- och vattenmyndigheten.  

Nämnden tillstyrker också att Lyckebyåns avrinningsområde bör ingå i riksintresset. 

_________________ 
Exp: 
Länsstyrelsen i Blekinge län via e-post till kristina.stark@lansstyrelsen.se 

Miljöteknik för kännedom 

mailto:kristina.stark@lansstyrelsen.se�


 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 33(51) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-06-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/27 

§ 132  Information 2013 

Sammanfattning 
Inbjudan från Ronneby Miljö & Teknik AB att delta i styrgruppen med en representant i 
arbetet med att planera mål och åtgärder för kommunens avfallsplan. 
 
Nämnden ska utse en representant att delta i den politiska styrgruppen.  
 
Övriga i styrgruppen kommer att utses med en representant från kommunstyrelsen, miljö- 
och energirådet och Miljötekniks styrelse. 

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

Deltar i debatten 
I debatten deltar Lena Karstensson (M) och Claes Lagerlund (M). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden väljer Claes Lagerlund (M) som representant i den politiska 
styrgruppen för arbetet med att planera mål och åtgärder för kommunens avfallsplan. 
 _____________________ 
Exp: 
Ronneby Miljö & Teknik AB
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2013/28 

§ 133  Meddelanden 
 
1.Trafikverkets dokument 2013-03-19. Begäran om revidering av Länsstyrelsens beslut 
ang 47§ väglagen. 
 
2. Winess 2011/350 
Tararp 1:8. Förhandsbesked enligt PBL 1987:10 för uppförande av ett vindkraftverk på 
fastigheten. 
Regeringsbeslut 2013-04-25. Regeringen avslår överklagandet. 
 
3. Winess 2013/72 
Droppemåla 1:24. Överklagande av beviljat bygglov angående uppförande av garage. 
Fastighetsägare på motsatt sida vägen menar att de bör anses som grannar, men har inte 
blivit hörda vid handläggningen av ärendet. 
 
4. Winess, händelse 2013.2363 
Anmälan om vatenverksamhet, ansökan om strandskyddsdispens och ansökan om dispens 
från naturreservatets föreskrifter på Gö för nyanläggning av 12 kV högspänningskabel i 
Ronnebyfjärden. 
Länsstyrelsens beslut 2013-05-06 medger dispens i samtliga tre fall av anmäln. och 
ansökn. Anger att vidtaga försiktighetsmått vad gäller vattenverksamhet. 
 
5. Winess 2013/164 
Mörtjuk 4:1. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten. 
Länsstyrelsens i Blekinge län yttrande 2013-05-07 
 
6. Winess, händelse 2013.3083 
Dispens från biotopskyddsbestämelser för borttagande av del av stenmur på fastigheten 
Torp 15:1. 
Länsstyrelsens beslut 2013-05-21 medger dispens. 
 
7. Ecos 2012-350 
Jordö 2:37, Ansökan om att hålla djur inom detaljreglerat område. 
Överklagande av MBN:s beslut 
 
8. Winess 2012/540 
Torkö 1:3.  Klagorätt över beslut om strandskyddsdispens 
MMD:s dom 2013-05-30. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
 
9. Winess 2013/73.  
Leråkra 2:41. Anm. om vattenverksamhet för renovering av befintlig stenbrygga och 
stödmur samt återställande av erosionsskydd på fastigheten. 
Länsstyrelsens i Karlmar län beslut 2013-05-30. Lst ger dispens 
_____________ 
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Följande ärenden från ovanstående lista redovisas: 
 
3. Winess 2013/72 
Droppemåla 1:24. Överklagande av beviljat bygglov angående uppförande av garage. 
Fastighetsägare på motsatt sida vägen menar att de bör anses som grannar, men har inte 
blivit hörda vid handläggningen av ärendet. 
 
8. Winess 2012/540 
Torkö 1:3.  Klagorätt över beslut om strandskyddsdispens 
MMD:s dom 2013-05-30. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

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

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

§ 134  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: 2013/288. 
Knut 19- Kungsgatan XXX  
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av sophanterings-byggnad  med tvättstuga om 17,7 
kvm samt invändig ombyggnad och montering av hiss 2013-05-14 § 93 (11/2 dgr) avgift 13 795 kr. 
 
Dnr 2013/298 
Johannishus 1:50 – Åstorpsvägen XXX  
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 37 m² byggnadsyta 
i 1½ plan 2013-05-21, § 94 (12/21 dgr) avgift 5 696 kr. 
 
Dnr 2013/313 
Saxemara 18:6 – Svedalavägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 27 m² uterum 
2013-05-21, § 95 (10/15 dgr) avgift 2 670 kr. 
 
Dnr 2013/338 
Spjälkö 1:26 – Humlaviksvägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av 14 m² komplementbyggnad till 
enbostadshus 2013-05-21, § 96 (5/8 dgr) avgift 2 670 kr. 
 
Dnr 2013/240 
Fällö 2:19 – Gövägen XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 61,4 kvm 2013-05-21, § 97 
(7/49 dgr)  avgift: 12 015 kr.  
 
Dnr 2013/281 
Kalleberga 3:19 – Halsjövägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 48 m² i ett plan 
2013-05-22, § 98 (1/15 dgr) avgift 5 696 kr. 
 
Dnr 2013/252 
Leråkra 1:25 – Sandviksvägen XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 18,9  kvm 2013-05-22, § 99 
(5/43 dgr) avgift 5 696 kr.  
 
Dnr 2013/243 
Stora Silpinge 4:9 – Stora Silpingevägen XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med veranda under skärmtak 20 
kvm 2013-05-23, § 100 (7/51 dgr) avgift: 2 670 kr.  
 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 37(51) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-06-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Dnr 2013/286 
Dalian 8 – Nedre Brunnsvägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat rivningslov för 2 st komplementbyggnader till flerbostadshus 
2013-05-24, § 101 (8/25 dgr) avgift 2 225 kr. 
 
Dnr 2013/285 
Hasselstad 5:57 – Eringsbodavägen XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan 13,7 kvm 
2013-05-27, § 102 (11/45 dgr) avgift:  
2 670 kr.  
 
Dnr 2013/335 
Vambåsa 1:23 – Norra Åsavägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus 2013-05-30, § 103 (9/45 
dgr) avgift 23 140 kr. 
 
Dnr: 2013/314 
Yxnarum 19:124 – Mastvägen XXX. 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd 2013-05-31 § 
104 (13/25 dgr) avgift 18 512 kr. 
 
Dnr: 2013/267. 
Ronneby 25:1 – Karlskronagatan XXX. 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för uppsättning av företagsskylt 2013-05-31, § 105 (7/46 dgr) 
avgift 2 002 kr. 
 
Dnr 2013/328 
Kuggeboda 1:34 – Kuggebodavägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat rivningslov för gammal samlingslokal integrerad med mindre 
bostadslägenhet 2013-06-03, § 106 (1/13 dgr) avgift 4 450 kr. 
 
Dnr 2013/91 
Mölleskog 1:14 – Ådalsvägen 
Kenneth Gummesson har beviljat omföring av tidigare bygglov för skylt vid Evaryds kvarn till ny 
fakturamottagare 2013-06-04, § 107 (-/8 dgr) avgift 2 003 kr. 
 
Dnr: 2013/236 
Tuvelyckan 1 – Telegatan XXX. 
Kjell sabel har beviljat rivningslov för skärmtak om 73 m² 2013-06-04, § 108 (12/56 dgr) avgift 2 
225 kr. 
 
Dnr:2013/282 
Svarven 1- Angelskogsvägen XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för montering av utrymningstrappa till industribyggnad 
2013-06-05, § 109 (12/44 dgr) avgift 1 869 kr.  
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Dnr 2013/398 
Styrsvik 7:8 – Östra Köpevägen XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för fasadändring på enbostadshus 2013-06-07, § 110 (6/29 dgr) 
avgift 1 869 kr.  
Följande ärenden från ovanstående lista redovisas: 
 
Dnr 2013/313 
Saxemara 18:6 – Svedalavägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 27 m² uterum 
2013-05-21, § 95 (10/15 dgr) avgift 2 670 kr. 
 
Dnr 2013/286 
Dalian 8 – Nedre Brunnsvägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat rivningslov för 2 st komplementbyggnader till flerbostadshus 
2013-05-24, § 101 (8/25 dgr) avgift 2 225 kr. 
______________ 

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

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

§ 135  Delegationsärenden bygganmälan 2013 
 
Dnr 2013/299 
Karna 15 – Snäckegatan XXX 
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i enbostadshus 2013-06-07, BA 
§ 31. Avgift 1.113:-  
 
Dnr 2013/330 
Spjälkö 2:48 – Spjälköviksvägen XXX 
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i fritidshus 2013-06-07, BA § 
32. Avgift: 1.113:-   

 

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

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

 
Dnr 2012/33 
Ronneby 27:2, Fornanäs 1.21, 1:22 och 1:23 – Tarkett AB 
Kenneth Gummesson har beviljat förnyat tillstånd för förvaring och användning inom 
industriområdet av 1230 liter klass 1 vätska, 155 liter klass 2 vätska 149160 liter klass 3 vätska 
samt 683 liter gas. 
BV § 11, avgift 1 780 kr. 

 
Dnr 2013/311 
Hjälmsa 3:8 – XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat tillstånd för förvärv och återkommande överföring, till 
arbetsplats, av explosiva varor. 
BV § 12, avgift 6 675 kr. 

 
Dnr 2009/505 
Droppemåla 1:98 – XXX 
Kenneth Gummesson har återkallat tillstånd för förvaring av brandfarlig vara, 6000 l klass 1 vätska 
och 5000 l klass 3 vätska i cisterner ovan mark. 
BV § 13, avgift 0 kr. 
 
Dnr 2013/399 
Kättorp 1:5 – XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat tillstånd för förvärv, förvaring och överföring av explosiva varor. 
10 kg sprängämne och 30  sprängkapslar.BV § 14, avgift 6 675 kr. 
  
Dnr 2013/153 
Binga 6:5 – XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat tillstånd för förvaring av explosiva varor. 500 kg sprängämne och 
600  sprängkapslar. 
BV § 15, avgift 6 675 kr. 
 
Dnr 2013/334 
Sömmaren 3 – ICA MAXI 
Kenneth Gummesson har beviljat tillstånd för förvaring och försäljning av 1000 l gasol. BV § 16, 
avgift 6 675 kr.  
_______________ 
 
Följande ärende från ovanstående lista redovisas: 
 
Dnr 2013/399 
Kättorp 1:5 – XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat tillstånd för förvärv, förvaring och överföring av explosiva varor. 
10 kg sprängämne och 30  sprängkapslar.BV § 14, avgift 6 675 kr. 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 41(51) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-06-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

 

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

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

§ 137  Delegationsärenden bostadsanpassning 2013 
 
Delegation av fattade beslut om bostadsanpassningar med stöd av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om delegering 2012-05-10 § 113. 
 
Dnr 2013/322 
Elsa 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimera trösklar enl. § 6 
(bedömd kostnad 2 000 kronor) 2013-05-15.(1 dagar) 
Dnr 2013/362 
Duvan 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende ledstänger i trappor, stödhandtag 
enl. § 6 (bedömd kostnad 6 000 kronor) 2013-05-20.(1 dagar) 
Dnr 2013/335 
Påfågeln 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende ramp enl. § 6 (bedömd kostnad 8 
000 kronor) 2013-05-20.(1 dagar) 
Dnr 2013/364 
Runstenen 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning av ramp enl. § 12.2 
(bedömd kostnad 2 000 kronor) 2013-05-20.(1 dagar) 
Dnr 2013/280 
Ida 
Åke J har beviljat kontantbidrag för bostadsanpassning avseende duschplats enl. § 6 
(kostnad 25 000 kronor) 2013-05-20.(1 dagar) 
Dnr 2013/316 
Norra Eringsboda 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende ramp, breddning av dörrar enl. § 
6 (bedömd kostnad 21 000 kronor) 2013-05-20.(1 dagar) 
Dnr 2013/254 
Kalleberga 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende ramp, breddning av dörrar enl. § 
6 (bedömd kostnad 2 000 kronor) 2013-05-21.(1 dagar) 
Dnr 2013/354 
Rävsmåla 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende spisvakt enl. § 6 (bedömd 
kostnad 5 200 kronor) 2013-05-21.(1 dagar) 
Dnr 2013/273 
Grimman 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende ramp enl. § 6 (bedömd kostnad 
15 000 kronor) 2013-05-21.(1 dagar) 
Dnr 2013/401 
Bror 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende ramp enl. § 7.4 (kostnad 1 700 
kronor) 2013-05-22.(1 dagar) 
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Dnr 2013/361 
Bredåkra 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende ramp, grind enl. § 6 (bedömd 
kostnad 4 000 kronor) 2013-05-27.(1 dagar) 
Dnr 2013/379 
Styrsvik 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende ledstänger enl. § 6 (bedömd 
kostnad 3 000 kronor) 2013-05-27.(1 dagar) 
Dnr 2013/378 
Manegen 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende trösklar, stödhandtag enl. § 6 
(bedömd kostnad 3 000 kronor) 2013-05-27.(1 dagar) 
Dnr 2013/380 
Leråkra 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende trösklar enl. § 6 (bedömd kostnad 
5 000 kronor) 2013-05-28.(1 dagar) 
Dnr 2013/326 
Kalleberga 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende tröskelkil enl. § 6 (bedömd 
kostnad 2 000 kronor) 2013-05-29.(1 dagar) 
Dnr 2013/408 
Gertrud 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende ramp, trösklar, stödhandtag enl. § 
6 (bedömd kostnad 5 000 kronor) 2013-05-30.(1 dagar) 
Dnr 2013/336 
Tromtesunda 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende stödhandtag enl. § 6 (bedömd 
kostnad 3 000 kronor) 2013-05-31.(1 dagar) 
Dnr 2013/425 
Häggen 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.4 
(kostnad 706 kronor) 2013-06-03.(1 dagar) 
Dnr 2013/426 
Häggatorp 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.4 
(kostnad 12 188 kronor) 2013-06-03.(1 dagar) 
Dnr 2013/427 
Djurtorp 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.4 
(kostnad 13 025 kronor) 2013-06-03.(1 dagar) 
Dnr 2013/211 
Nåtlaren 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende spisvakt enl. § 6 (kostnad 6 124 
kronor) 2013-06-03.(1 dagar) 
Dnr 2013/242 
Hjorten 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende iordningställande av duschplats 
enl. § 6 (kostnad 37 500 kronor) 2013-06-03.(1 dagar) 
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Dnr 2013/444 
Gåsen 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning enl. § 12 (kostnad 2 
000 kronor) 2013-06-04.(1 dagar) 
Dnr 2013/410 
Gertrud 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning enl. § 6 (kostnad 3 
000 kronor) 2013-06-05.(1 dagar) 
Dnr 2013/375 
Spjälkö 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av stödhandtag/räcken 
enl. § 6 (kostnad 2 000 kronor) 2013-06-10.(1 dagar) 
Dnr 2013/412 
Luktärten 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av ramp enl. § 6 
(kostnad 4 000 kronor) 2013-06-10.(1 dagar) 
________________ 
 
Följande ärende från ovanstående lista redovisas: 
 
Dnr 2013/280 
Ida 
Åke J har beviljat kontantbidrag för bostadsanpassning avseende duschplats enl. § 6 
(kostnad 25 000 kronor) 2013-05-20.(1 dagar) 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollsförda 
delegationsärendena. 
__________________ 
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§ 138  Delegationsärenden miljö- och hälsoskyddsenheten 
 
Delegation av fattade beslut från miljö- och hälsoskyddsenheten med stöd av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om delegering 2012-05-10 § 113. 
 

DIARIENR DATUM BESLUT      HANDL. 
ÄRENDERUBRIK 
HÄNDELSERUBRIK 
KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN 

 2013-000324 2013-05-13 DBM § 122 Natalie Karlsson               
Remiss i ärende rörande alkoholservering 
Delegationsbeslut § 122 
 Objekt: Andra våningen, Östra Torggatan 8, Olov 5 

 

 2013-000325 2013-05-13 DBM § 123 Natalie Karlsson                
Remiss Ändring och tillbyggnad av lokal 
Delegationsbeslut § 123 
 Objekt: Pizzeria Valentino, Karlskronagatan 32, Yngve 3 

 

 2013-000315 2013-05-14 DBM § 124 Eva-Marie Lundberg              
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 124, 789 kr + 3156 kr/år (3A) 
 Objekt: Kings Dive (fd Jeky & Hyde), VÄSTRA TORGGATAN 3, Måns 2 

 

 2013-000305 2013-05-14 DBM § 125 Eva-Marie Lundberg              
Remiss i ärende rörande alkoholservering 
Delegationsbeslut § 125, 0 kr 
 Objekt: Kings Dive (fd Jeky & Hyde), VÄSTRA TORGGATAN 3, Måns 2 

 

 2013-000341 2013-05-17 DBM § 131 Eva-Marie Lundberg              
Remiss om tillfällig alkoholservering vid konsert med Gyllene tider den 2013-07-15 
Delegationsbeslut § 139 
 Objekt: Brunnsparken 2013, Karlstorp 2:1 

 

 2013-000348 2013-05-20 DBM § 132 Eva-Marie Lundberg             
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 132, 789 kr + 1578 kr 
 Objekt: Villa Wega, Gymnastikpromenaden 1, Karlstorp 2:1 
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 2013-000375 2013-05-27 DBM § 141 Eva-Marie Lundberg              
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 141, 789kr + 789kr/år (5A) 
 Objekt: Risanäs Handelsträdgård, Östra Varevägen 45, Risanäs 1:16 

 

 2013-000382 2013-06-04 DBM § 153 Natalie Karlsson                
Livsmedelskontroll 2013 
Delegationsbeslut § 153 
 Objekt: ERINGSBODA BRUNN, BRUNNSVÄGEN 72, NORRA ERINGSBODA 1:107 

 

 2013-000363 2013-06-04 DBM § 154 Maria Osgyani                   
Anmälan enl. 38§ FMVH om lokal för medicinsk fotvård 
Delegationsbeslut § 154, 3296 kr 
 Objekt: Medicinsk fotvård, Kungsgatan 6, Ernst 1 

 

 2013-000404 2013-06-04 DBM § 155 Eva-Marie Lundberg   
            
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, ny riskklassificering 
Delegationsbeslut § 155, 789 kr/år (5A) 
 Objekt: Landtlif, RÖDBY 6:1 

 

 2013-000403 2013-06-04 DBM § 156 Eva-Marie Lundberg             
Remiss i ärende rörande alkoholservering - Sillarodden 
Delegationsbeslut § 156 
 Objekt: Restaurang Blekan (pizzeria), ÖVRE BRUNNSVÄGEN 28, SKYTTEN 3 
 Objekt: Ronneby Hamn, RONNEBY 27:1 
  

 2013-000405 2013-06-04 DBM § 157 Eva-Marie Lundberg              
Remiss i ärende rörande alkoholservering - utökad serveringsyta 
Delegationsbeslut § 157 
 Objekt: Restaurang Blekan (pizzeria), ÖVRE BRUNNSVÄGEN 28, SKYTTEN 3 

 

 2013-000387 2013-06-05 DBM § 158 Eva-Marie Lundberg              
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 158, 789 + 1578kr/år (4A) 
 Objekt: Pressbyrån Järnvägsstationen, Järnvägsgatan 4, Ronneby 26:12 
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2013-000401 2013-06-05 DBM § 160 Eva-Marie Lundberg              
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 160, 789kr + 3156kr/år (3A) 
 Objekt: Galtsjöns Wärdshus, E 22, 372 91 R-by, Bommerstorp 3:4 

 

 2013-000326 2013-05-13 DBM § 118 Yona Ella        
Remiss Transport av farligt avfall och övrigt avfall 
Delegationsbeslut § 118 
 Objekt: , Svarthövdaryd 48, Svarthövdaryd 1:3 

 
 
 2013-000332 2013-05-13 DBM § 119 Yona Ella       
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 119 
 Objekt: Torkövägen 7b, Kättilsäng 2:17 

 

 2013-000304 2013-05-13 DBM § 120 Leif Abrahamsson             
Ansökan om tillstånd att sprida kemiska bekämpningsmedel 
Delegationsbeslut § 120, 824 kr. 
 Objekt: Banverket/Trafikverket,   

 

 2013-000177 2013-05-13 DBM § 121 Leif Abrahamsson             
Anmälan enl. 21§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 121, 4944 kr 
 Objekt: Qstar Försäljning AB, BOX 3 VÄRENDSV.53, KALMARE 1:39 

  

2013-000333 2013-05-16 DBM § 126 Yona Ella      
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 126, 412 kr 
 Objekt: BÅTSMANSVÄGEN 22, KALLEBERGA 6:75 

 

 2013-000336 2013-05-15 DBM § 127 Lars Granbacka                 
Klagomål på gödselhantering. 
Delegationsbeslut § 127, 0 kr 
 Objekt: GAMLA LIATORPSVÄGEN 2, LIATORP 5:13 
 Fasth: LIATORP 5:13 
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 2013-000331 2013-05-16 DBM § 128 Yona Ella       
Ansökan om kvartalshämtning av brännbart avfall 
Delegationsbeslut § 128, 412 kr 
 Objekt: FÄLLÖVÄGEN 15, FÄLLÖ 2:16 

 

 2013-000327 2013-05-16 DBM 129 Yona Ella       
Ansökan om ändrad latrinhämtning, från abonnemang till budning 
Delegationsbeslut § 129, 412 kr 
 Objekt: KUGGEBODAVÄGEN 38, KULLAGÅRDEN 1:10 

 

 2013-000328 2013-05-16 DBM § 130 Yona Ella      
Ansökan om hel befrielse vid fritidshus från sophämtning för egen transport hem till  
permanentbostad 
Delegationsbeslut § 130, 412 kr 
 Objekt: KUGGEBODAVÄGEN 38, KULLAGÅRDEN 1:10 

 

 2013-000365 2013-05-22 DBM § 133 Eva Tullgren Carlsson           
Cistern tagen ur bruk 
Delegationsbeslut § 133, 0 kr 
 Objekt: Gymnasiesärskolan Sjöarpsskolan, Sjöarpsvägen 13, Sjöarp 2:3 

 

 2013-000366 2013-05-22 DBM § 134 Eva Tullgren Carlsson           
Cistern tagen ur bruk 
Delegationsbeslut § 134, 0 kr 
 Objekt: Naturbruksgymnasiet i Hoby, Gamla Riksvägen 61, Hoby 19:1 

  

 2013-000367 2013-05-22 DBM § 135 Eva Tullgren Carlsson          
Cistern tagen ur bruk 
Delegationsbeslut § 135, 0 kr 
 Objekt: Kockumsvägen 16, Kalleberga 6:36 

 

 2013-000368 2013-05-22 DBM § 136 Eva Tullgren Carlsson         
Cistern tagen ur bruk 
Delegationsbeslut § 136, 0 kr 
 Objekt: Naturbruksgymnasiet i Hoby, Gamla Riksvägen 61, Hoby 19:1 
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 2013-000364 2013-05-22 DBM § 137 Lena Karstensson               
Remiss Anmälan om vattenverksamhet 
Delegationsbeslut § 137 
 Objekt: ÖSTRA DRAGSNÄSVÄGEN 6, DRAGSNÄS 1:36 

 

 2005-000176 2013-05-23 DBM § 138 Yona Ella       
Ansökan om kvartalshämtning av brännbart avfall 
Delegationsbeslut § 138 
 Objekt: SKALLAVRAK 87, SKALLAVRAK 1:18 

 

 2013-000357 2013-05-24 DBM § 139 Leif Abrahamsson             
Anmälan om PCB-sanering av fogmassor 
Delegationsbeslut § 139, 1 236 kr 
 Objekt: TARKETT AB Fornanäsfabriken, FORNANÄSVÄGEN 28, FORNANÄS 1:21 

 

 2013-000377 2013-05-24 DBM § 140 Leif Abrahamsson             
Anmälan om PCB-sanering av fogmassor 
Delegationsbeslut § 140, 1236 kr 
 Objekt: TARKETT AB, RONNEBY HAMN, RONNEBY 27:2 

 

 2012-000559 2013-05-27 DBM § 142 Anders Börjeson                 
Ansökan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 142, 4 944 kr 
 Objekt: KVARNAHAGSVÄGEN 17, LÅNGKÄRRA 2:15 

 

 2013-000334 2013-05-27 DBM § 143 Anders Börjeson                
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 143, 4 944 kr 
 Objekt: GÖVÄGEN 11, Kartorp 2:5 

 

 2013-000276 2013-05-27 DBM § 144 Anders Börjeson              
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 144, 4 944 kr 
 Objekt: Stamsmålavägen 5, Stamsmåla 1:17 
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2013-000322 2013-05-27 DBM § 145 Anders Börjeson                
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 145, 4 944 kr 
 Objekt: Sundsjövägen 16, Bälganet 1:23 

 

 2013-000374 2013-05-27 DBM § 146 Anders Börjeson              
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 146, 4 944 kr 
 Objekt: Hjälmsavägen 47, Hjälmsa 3:8 

 

 2013-000335 2013-05-27 DBM § 147 Yona Ella        
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 147, 412kr 
 Objekt: GÄDDEGÖLSVÄGEN 5, NORRA ERINGSBODA 1:176 

 

 2013-000379 2013-05-29 DBM § 149 Yona Ella        
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 149, 1 648 kr 
 Objekt: GÄRESTADSVÄGEN 35, GÄRESTAD 1:33 

 

 2013-000393 2013-05-30 DBM § 150 Leif Abrahamsson             
Ansökan om tillstånd att sprida kemiska bekämpningsmedel 
Delegationsbeslut § 150, 412 kr 
 Objekt: SÖDERBRO 5, PÅFÅGELN 12 

 

 2013-000277 2013-06-04 DBM § 152 Anders Börjeson                 
Anmälan enl. 28§ FMVH om åtgärder 
Delegationsbeslut § 152, 0 kr 
 Objekt: Spimfab 16-2817, Sörbyvägen 6, Plankan 14 

 

 2013-000361 2013-06-05 DBM § 159 Yona Ella       
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 159, 412 kr 
 Objekt: Lotsvägen 2, Saxemara 13:1 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-06-19 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

 2013-000358 2013-06-05 DBM § 161 Yona Ella       
Ansökan om ändrad latrinhämtning, från abonnemang till budning 
Delegationsbeslut § 161, 412 kr 
 Objekt: SÖDRA ÅSAVÄGEN 19, VAMBÅSA 26:1 

______________________ 
 
Följande ärende från ovanstående lista redovisas: 
 

 2013-000335 2013-05-27 DBM § 147 Yona Ella        
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 147, 412kr 
 Objekt: GÄDDEGÖLSVÄGEN 5, NORRA ERINGSBODA 1:176 

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

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