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2013/340
§ 164 Uppföljning 2013 tertial 1-3 Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanfattning
Förvaltningen redovisar budgetuppföljning och utfallet av målstyrningen avseende Tertial 2, det vill
säga januari till och med augusti 2013.
Nämnden har tidigare uppdragit åt förvaltningschefen att inlämna redovisningen till
Ekonomienheten.
Av redovisningen framgår följande:
Nettokostnaden för miljö- och byggnadsnämnden förväntas bli 448 tkr högre än budget, framför allt
beroende på uteblivna intäkter från PBL-taxan (-733 tkr).
De uteblivna PBL-intäkterna balanseras delvis upp av lägre personalkostnader (132 tkr), men som
emellertid berott på att personal sagt upphandlare sig och tjänstledighet. Vakanser påverkar
möjligheterna att fullfölja den verksamhet som planerats. Vidare antas ett överskott på ca 68 tkr
också balansera upp intäktsbortfallet.
Bostadsanpassningsbidragskostnaderna har minskat till följd av drastiskt minskat antal
ansökningsärenden. Fortsätter trenden på nuvarande nivå kommer kostnaderna att rymmas inom
budgeterad nivå för bostadsanpassningen.
Uppföljningen av måluppfyllelsen rörande handläggningstider visar den att förbättringar har gjorts
jämfört med utfallet för 2012. Det förefaller vara lämpligt att höja ambitionsnivån på de föreslagna
verksamhetsmålen för 2014 och 2015.

Bedömning
Underskottet kan för närvarande bara balanseras genom reduktioner av personalstyrkan och
kostnader för densamma. Det alternativet bedöms inte möjligt utan att lagstadgad
myndighetsutövning riskerar blir lidande.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen och notera densamma till
protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Margareta Yngveson (S), Jan
Olofsson (C) och Bert Anders Svensson (RP).
Yrkanden
Margareta Yngveson (S) yrkar att nämnden i beslutet noterar att uppgifterna i tertialuppföljningen
gällande bostadsanpassning gör att nämnden ser att det finns en möjlighet att totalt sett klara sig
inom budget.
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Propositionsordning
Ordförande Lena Karstensson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och noterar densamma till
protokollet.
Nämnden noterar att uppgifterna i tertialuppföljningen gällande bostadsanpassning gör att nämnden
ser att det finns en möjlighet att nämnden totalt sett klarar sig inom budget.
_____________________
Exp:

Ekonomienheten
Akten
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2013/460
§ 165 Saxemara 19:1 - Rivning/Nybyggnad av enbostadshus, källardel behålls
Sammanfattning
För fastigheten gäller detaljplan 277, laga kraft 1984-02-21. På tomt som omfattar med F
betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus eller annan gårdsbyggnad icke uppta
större sammanlagd byggnadsyta än 180 m². Byggnadssätt skall vara fristående bostadshus i
högst en våning. Huvudbyggnad får icke uppföras till större höjd än 3,5 meter och uthus
eller annan gårdsbyggnad till större höjd än 2,5 meter.
Ansökan gäller rivning av befintligt bostadshus, 110 m² byggnadsyta, och ersätta det med
ett nytt på samma grund fast genom att anpassa entré, matplats och vinterträdgård ökas
ytan med 25 m². Byggnaden förses också med ett sammanhängande skärmtak vilket
innebär tillägg med 40 m² öppenarea. På fastigheten finns idag utöver bostadshuset ett
gårdshus på 47 m² och en carport på 16 m². Efter nybyggnad blir fastighetens
sammanlagda byggnadsyta 238 m² (överskridande med 32 %).
Fastighetsägarna till Saxemara 1:58 och 18:1 har lämnat godkännande.
Bedömning
Bedömningen är att man accepterar överskridanden om man håller sig inom de ytor som de
befintliga byggnaderna redan har. I detta fall bygger man på befintlig grund men dessutom
till ett skärmtak på 40 m² som räknas in i byggnadsarean. Överskridandet av byggrätten
blir betydande efter en sådan nyproduktion inklusive befintliga byggnader.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta om avslag av nyuppförandet.
Beslutet fattas med stöd av PBL 9 kap §§ 30 och 31b.
Avgift tas ut med 2 464 kr (tre timmars handläggning á 821 kr) enligt taxa antagen av
fullmäktige 2011-06-16, § 159, och reviderad 2012-03-29, § 82/2012.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Nils-Eriks Mattsson (MP) och Bert
Anders Svensson (RP).
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå nyuppförandet.
Beslutet fattas med stöd av PBL 9 kap §§ 30 och 31b.
Avgift tas ut med 2 464 kr (tre timmars handläggning á 821 kr) enligt taxa antagen av
fullmäktige 2011-06-16, § 159, och reviderad 2012-03-29, § 82/2012.
_____________________
Exp:

XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning
Akten
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2013/528
§ 166 Väby 14:4 - Anmälan om olovligt byggande
Sammanfattning
Med anledning av klagomål som inkom till miljö- och hälsa gällande utsläpp av spillvatten från en
stuga på fastigheten Väby 14:4 gjordes ett besök på platsen tillsammans med miljöinspektör Anders
Börjesson. Väl på plats kunde konstateras att det fanns byggnaderna uppförda i form av ombyggda
baracker samt en komplementbyggnad. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.
Fritidshuset med 51,7 m² byggnadsyta saknar bygglov och är således olovligt uppfört.
Fastighetsägaren kontaktades genom en skrivelse 2013-07-12 och har lämnat in ansökan om
bygglov samt följande förklaring till sitt agerande:
Efter att under hösten 2008 ha undersökt fastighetsmarknaden i Ronneby med omnejd hittades
Väby 14:3 och 14:4 vilka inköptes som en investering med tanke på framtida utnyttjande. Året efter
fick företaget där sökanden jobbar arbete innanför kommungränsen och i stället för att pendla sattes
en kontorsbod/byggbod upp på Väby 14:4. Boden var i gott skick det fanns ett trinettkök och två
kontorsrum men användes mest för tillfällig övernattning. Ombyggnad skedde efterhand, det
installerades en separerande toalett, dusch, utvändig ommålning och ett trädäck som nu också har
glasats in.
Eftersom det från början var tänkt som en tillfällig etablering blev det aldrig tal om eller ens tanke
på bygglov.
Bedömning
Enligt övergångsbestämmelser i PBL skall för överträdelser som har ägt rum före den 1 maj 2011
äldre bestämmelser tillämpas på prövningen i sak. Den nya lagen skall dock tillämpas, om den leder
till lindrigare påföljd. Tillämpning enligt PBL 2010:900 skulle leda till en strängare påföljd varför
saken prövas enligt ÄPBL.
Förslag till beslut
Enligt ÄPBL (Plan- och bygglagen (1987:10)) 10 kap 4 § tas en byggnadsavgift på fyra gånger
ordinarie bygglovsavgift + enligt 10 kap 7 § en tilläggsavgift med 500 kr/m² på det som är olovligt
uppfört. Avräkning ska ske med 10 m².
Ordinarie bygglovsavgift enligt taxa 2009 var 5040 kr. Byggnadsavgift blir 5 040 kr x 4 = 20 160 kr
+ tilläggsavgift 41 x 500 = 20 500 kr. Totala straffavgifter 40 660 kr

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M) och ledamot Margareta Yngveson (S).
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om total straffavgift om 40 660 kr avgift enligt nedan:
Beslutet fattas enligt ÄPBL och avgift har räknats ut enligt följande: Enligt Plan- och bygglagen
(1987:10) 10 kap 4 § tas en byggnadsavgift på fyra gånger ordinarie bygglovsavgift + enligt 10 kap
7 § en tilläggsavgift med 500 kr/m² på det som är olovligt uppfört. Avräkning ska ske med 10 m².
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Ordinarie bygglovsavgift enligt taxa 2009 var 5040 kr. Byggnadsavgift blir 5 040 kr x 4 = 20 160 kr
+ tilläggsavgift 41 x 500 = 20 500 kr. Totala straffavgifter 40 660 kr

Upplysning
Beslut om bygglov hanteras separat.
_____________________
Exp:

XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning
Akten
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2011/1036
§ 167 Upphävande av detaljplaner inom Backaryd tätort
Sammanfattning
Planen har varit utställd på samråd under tiden 2013-05-17 t.o.m. 2013-06-14. Inkomna
synpunkter redovisas i bifogad samrådsredogörelse. Backaryd tätort regleras idag av ett
antal detaljplaner, vilka vann laga kraft mellan år 1956 till 2003. Idag är större delen av de
planerade tomterna bebyggda men det finns fortfarande en del outnyttjade byggrätter.
Genom åren har man gjort ganska stora avsteg från planerna. I och med att det finns
detaljplaner för områdena finns det också särskilda bestämmelser. Bland annat finns
kvarter med beteckningen A, en beteckning som inte används idag. Det finns områden med
kvartersmark där genomförandetiden har löpt ut. Det finns många kvarter med mycket
prickmark.
Planbestämmelserna upplevs också som ganska begränsande. Detta gör att invånarna har
begränsade valmöjligheter vid nybyggnation eller vid förändring av befintliga byggnader.
Bedömning
Ronneby Kommuns översiktsplan (2006) anger som mål för Backaryd tätort att: "när det
gäller bebyggelse och fysisk planering är kommunen positiv till kompletteringsbebyggelse
både i och utanför samhället." Gällande detaljplanerna som finns i Backaryd idag har blivit
föråldrade och anses vara ett hinder för personer som vill bygga nytt eller göra
förändringar i befintlig bebyggelse. Plan- och byggenheten anser därför att detaljplanerna
bör kunna upphävas. Om - och tillbyggnader ska kunna regleras direkt i bygglov.
Plan- och byggenheten anser inte att fastighetsägare i området kommer att få sina
rättigheter inskränkta utan att det istället kommer att råda en större flexibilitet vid
nybyggnation. Upphävandet av detaljplanerna kan leda till att fastighetsägare får större
möjligheter till nybyggnation av bostäder och gårdsbyggnader. Det finns inte heller några
naturskyddsområden, riksintressen eller dylikt inom området som kommer att påverkas i
och med upphävandet av detaljplanerna.
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.
Beslutsförslag
Att plan- och byggenheten får i uppdrag att revidera planbeskrivningen och ställa ut
planförslaget för granskning.
Att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver
upprättas.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M).
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att Plan- och byggenheten får i uppdrag att revidera
planbeskrivningen och ställa ut planförslaget för granskning.
Miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.
_____________________
Exp:

Karin Svensson
Akten
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2011/454
§ 168 Ekenäs - Droppemåla - Planarbete
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsenheten fick i uppdrag från kommunfullmäktige, § 317/2010 att ta fram en
detaljplan för skogsområdet söder om Rustorpsvägen. Dessutom fanns ett uppdrag att inleda
översyn av detaljplaner i hela Droppemålaområdet, byggnadsnämnden § 218/2005. Därtill fanns
diskussioner gällande en östra väganslutning till Ekenäsvägen för det nya bostadsområdet i
Droppemåla, en södra entré till brunnsskogen samt anslutning till dess gång- och cykelvägar samt
risker med stigande havsnivåer i området. Detta arbete var tänkt att samordnas i ett samlat
planeringsarbete där de olika uppdragen förenas i en uppdatering av befintliga detaljplaner. En
södra entrén utreddes och resultatet blev att det inte var möjligt att bygga en väg med utfart på
Ekenäsvägen på grund av att marken är för kuperad och att kommunen inte äger marken.
Till grund för arbete ligger en landskapsanalys med fokus på Södra Brunnsskogen som utförts av
Roland Gustavsson 2010. Denna ger bl a förslag på lämplig sträckning av gång- och cykelvägar
genom området, föreslagen plats för parkering i området samt förslag på placering av nya tomter
intill den nya vägen. En östra väganslutning till bostadsområdet i Droppemåla föranleder en rad
ställningstagande bl a gällande att marken delvis är i privat ägo samt antalet nya tomter i området.
Planens syfte är att upprätta en detaljplan för del av Droppemåla 1:87 m.fl. Planen kommer att
ersätta två befintliga detaljplaner från 1962 och 1984. Syftet är att uppdatera omoderna
planbestämmelser och ge möjlighet att bygga ett tiotal nya bostadshus. Planen tar hänsyn till
stigande havsnivåer. Detaljplanen har varit utställd på samråd under tiden 2012-11-19 t o m 201212-16. Planförslaget presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott som återremitterade planen
med hänvisning till att en avstämning bör göras till pågående campingutredning.

Bedömning
Detaljplaneförslaget har reviderats utifrån de synpunkter som inkom under samrådet. Den största
förändringen som gjorts är att befintlig camping utgår från planen och kommer att behandlas i en
större utredning gällande var kommunen anser att man ska satsa på en camping. Ytterligare
förändring är att de vägar som betecknas som lokalgata inom bostadsområden ändras till
kvartersmark. Diskussion med Tarkett har skett angående nya bostadstomter i området och Tarkett
ställer sig positiva till de föreslagna tomterna. I anslutning till fastigheten Droppemåla 1:225 utökas
planen med kvartersmark så arrenderad mark kan köpas in. Ägare till fastigheterna Droppemåla
1:211 och Bussemåla 1:31 har också uttryckt en önskan om att köpa mark i anslutning till deras
fastigheter.
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.
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Förslag till beslut
Att Miljö- och byggnadsnämnden ger Plan- och byggenheten i uppdrag att skicka ut planen på
granskning.
Att Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att en miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas.

Deltar i debatten
I debatten deltar ledamoten Bert Anders Svensson (RP) samt tjänstgörande ersättarna Curt Piculell
(M) och Staffan Larsson (FP)
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge Plan- och byggenheten i uppdrag att skicka ut planen
på granskning.
Miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.
_____________________
Exp:

Karin Svensson
Akten
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2013/17
§ 169 Namnberedningsärende bostadsområdet vid Hultagölen

Sammanfattning
Detaljplanen för Hultagölen har vunnit laga kraft och området ska nu bebyggas. Den nya vägen som
är en förlängning av Gölstigen ska namnges. Med tanke på områdets karaktär med mycket berg i
dagen föreslår namnberedningen att Berghällsvägen är ett passande namn.
Bedömning
Det är kommunens skyldighet att se till att alla fastigheter har en tydlig adress. Som det är i dag är
Gölstigen 2a och 2b en avtagsväg från Gölstigen och det nya bostadsområdet är en förlängning av
denna väg. Vid närmare granskning visar det sig att det blir tydligast att byta namn på hela vägen
från Gölstigen. Framför allt för räddningstjänsten är det viktigt att adresserna är tydliga.
Namnberedningen föreslår därför att hela vägen får namnet Berghällsvägen. Boende på Gölstigen
2a och 2b är informerade och har inkommit med synpunkter.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden antar ovanstående namn.
Deltar i debatten
I debatten deltar Lena Karstensson (M).
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta namnet Berghällsvägen.
_____________________
Exp:

Karin Svensson
Akten
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2013/443
§ 170 Dragsnäs 1:32 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus
Sammanfattning
XXX
PBL 9:31
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse
Riksintresse MB 4:4, Strandskyddsområde
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av enbostadshus i ett plan
med bostadsyta ca 120 kvm. Byggnaden placeras mitt på fastigheten, inom strandskyddsområde för
mindre vattendrag samt till hälften inom utökat strandskyddsområde från kustlinjen. Avstånd till
strandlinje mot havet ca 200 m, till vattendrag ca 10 m.
Fastigheten är inte avgränsad eller bebyggd och utgörs av gräsbevuxen åkermark med viss utsikt
över Dragsnäsviken. Längs fastighetsgränsen i öster löper en bäck som mynnar i havsviken ca 150
m söderut. Fastigheten omgärdas i söder av inhägnad betesmark ner till strandlinjen, i väster och
norr av vägar samt i öster av bebyggd fastighet. Fastigheten omfattas till häften av utökat
strandskydd mot kusten samt i sin helhet av strandskydd för mindre vattendrag.
Strandskyddsdispens för nybyggnation beviljades i juni 2003 av länsstyrelsen. Arbetet påbörjades
inte inom två år och beslutet har därmed upphört att gälla 2005.
Sökanden anger i yttrande 2013-09-17 bland annat att strandskyddsdispens skall beviljas med stöd
av Miljöbalken 7 kap § 18 c samt att beslut om ny dispens skall fattas med utgångspunkt i
länsstyrelsens tidigare bifall till dispens för nybyggnation 2003 och den utredning som låg till grund
för länsstyrelsens beslut. Sökanden hänvisar även till rättsfall MÖD 2008:36 och menar att denna
dom också tar hänsyn till växter och djur enligt den lag som tillkom året efter.
Bedömning
Enligt Miljöbalken 7 kap § 13 gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Det
generella strandskyddet är 100 m på båda sidor om strandlinjen och kan utökas till 300 m.
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) konstaterar i mål nr 2011-M-5458 att begreppet vattendrag
inte är närmare definierat i Miljöbalken men att man i den praktiska tillämpningen med vattendrag
oftast avsett vattendrag som finns markerade på Lantmäteriets topografiska karta (terrängkartan).
När det generella strandskyddet infördes uttalades att undantag borde kunna medges för sådana
strandområden som uppenbarligen saknar betydelse för allmänhetens bad- och friluftsliv, t.ex. vid
obetydliga bäckar och tjärnar. Länsstyrelserna bemyndigades att efter inventering avgränsa
strandskyddets omfattning.
Då grunden för strandskyddet 1994 utvidgades till att omfatta även skydd för växt- och djurlivet
framhölls att stränderna är särskilt värdefulla miljöer för djur och växter och ger utrymme för en rad
olika livsmiljöer. Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett
område bl.a. om det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets båda
syften. Detta kräver en prövning i det enskilda fallet och kan alltså inte ske genom ett generellt
förordnande med t.ex. utgångspunkt i vattendragets storlek. (MÖD).
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Den här aktuella bäcken är utsatt på terrängkartan och reglerar avrinningen till havet från
Bredasjön, belägen ca 400 m norr om sökandens fastighet. Bäcken är ett vattendrag i miljöbalkens
mening, även om det tidvis kan vara ont om vatten i bäcken. Länsstyrelsen i Blekinge har inte
upphävt strandskyddet i detta fall. För att få uppföra en ny byggnad krävs därmed
strandskyddsdispens.
Nu gällande bestämmelser för strandskyddsdispens trädde ikraft 2009. Länsstyrelsens beslut att
bevilja strandskyddsdispens för nybyggnation 2003 fattades med stöd av då gällande lagstiftning.
Det särskilda skäl som då angavs, att fastigheten utgör ett komplement till redan befintlig
bebyggelse, kan inte längre tillämpas. Även Miljööverdomstolens ( MÖD) dom 2008:36 vilket
sökanden hänvisat till avser strandskyddreglerna i sin lydelse före 2009 års ändringar.
Enligt nu gällande strandskyddsbestämmelser i 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 för
åtgärder som inte strider mot strandskyddets syften endast om det finns så kallade 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.
Sökandens fastighet är inte bebyggd och omfattas till hälften av utökat strandskydd från kustlinjen
och i sin helhet av generellt strandskydd för vattendrag. Det föreslagna enbostadshuset placeras
därmed inom strandskyddsområde på fastighet som inte är ianspråktagen eller avgränsad som privat
mark. Området är allemansrättsligt tillgänglig och är möjligt att passera utan känsla av att göra
intrång. Förslaget strider därmed mot strandskyddets syften och särskilda skäl saknas. Den samlade
bedömningen är därför att strandskyddsdispens inte kan medges.
Förslag till beslut
Att Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadshus. Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 7 kap § 15.
Att avgift tas ut med 3.296 kr (4 timmars handläggning á 824:-) enligt taxa antagen av fullmäktige §
82/2012. Faktureras separat.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Knut Svensson (C), Jan Olofsson (C), Margareta Yngveson (S) samt
tjänstgörande ersättare Curt Piculell (M).
Yrkanden
Knut Svensson (C) yrkar att Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens
för nybyggnad av enbostadshus. Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 7 kap § 18 c p 1.
Avgift tas ut med 5340 kr enligt taxa antagen av kommunfullmäktige § 82/2012. Faktura skickas
separat.
Han lämnar följande motivering:
Fastigheten Dragsnäs 1:32 är genom lantmäteriförrättning avstyckad under 1930-talet från
lantbruksfastighet med syfte att bebyggas för bostadsändamål. Lantmäteriets märkstenar för
fastigheten utgör en naturlig tomtavgränsning med undantag av den sydvästra märkesstenen, där
sprängstensmassorna utgör tomtavgränsningen. I södra och sydvästra kanten av tomtavgränsningen
finns en stentipp vilken tillkom för flera årtionden sedan i samband med breddning av
Vierydsvägen vilken sträcker sig öster om fastigheten. Denna stentipp/barriär utgör också en
avgränsning mot den del av bäcken som inte är kulverterad. Bäcken som är belägen väster om
fastighetsgränsen, är kulverterad i ca halva sin sträckning. Söder om fastighetsgränsen är bäcken
åter kulverterad under den körväg som finns sydväst om fastigheten. Kulverteringen består av
centrör med en diameter om endast 35 cm i en bäck som är vattenförande enbart vid snösmältningen
och vid extremt häftiga regn.
Fastigheten Dragsnäs omgärdas åt öster av asfalterad väg, i norra delen av hårdgjord väg och i
västra och södra delen av sprängstensbarriär. Tillgängligheten för allmänheten är starkt begränsad i
nuläget. Körvägen söder om fastigheten är däremot en naturlig inkörsport för allmänhetens
tillgänglighet till de marker som är belägna söder ut mot Dragsnäsviken.
Länsstyrelsen beviljade 2003 strandskyddsdispens på fastigheten för nybyggnad av enbostadshus
Dnr 521-3730-03. I detta beslut angavs att växt och djurarter påverkas inte i nämnvärd grad negativt
av det föreslagna byggnadsföretaget samt att förutsättningarna för den allmänrättsliga
tillgängligheten påverkas endast marginellt. Strandskyddsdispensen utnyttjades inte inom den
föreskrivna tiden.
Förhållandena i sak har inte förändrats sedan 2003 och med hänsyn till de sprängstensmassor som
placerats på fastigheten faller detta in under Miljöbalkens 7 kap § 18 c punkt 1. redan har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Strandskyddsdispensen för Dragsnäs 1:32 uppfyller även kraven av vad som framgår av
Miljöbalkens 7 kap § 18 f.
Karta med tomtavgränsning inlämnas senast i samband med protokollets justering.
Margareta Yngveson (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Lena Karstensson (M) ställer proposition på framförda yrkande och finner att nämnden
bifaller Knut Svenssons yrkande.
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadshus. Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 7 kap § 18 c p 1.
Avgift tas ut med 5340 kr enligt taxa antagen av kommunfullmäktige § 82/2012.
Faktura skickas separat.

Upplysning
Beslut 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 överklaga detsamma. Tiden
för överprövning är tre veckor och räknas från den dag dispensbeslutet inkommer till länsstyrelsen.
_____________________
Exp:

XXX + Delgivningskvitto och Besvärshänvisning
Länsstyrelsen + samtliga handlingar
Akten
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2013/606
§ 171 Bälganet 1:9 - Strandskyddsdispens för upprensning av strandområde
(grävning)
Sammanfattning
XXX
XXX
PBL 9:31
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse
Strandskyddsområde för Strömsjögyl.
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för upprensning av del av strand i anslutning
till befintlig brygga. Grävning sker i strandlinjen inom ett område av ca 10 kvm och på ett djup av
0,75 m, Grävningsmassorna placeras på odlingsmark.
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.
Den föreslagna grävningsarbetet sker inom ianspråktagen fastighet. Allmänhetens tillträde till
strandområdet påverkas inte. Åtgärderna
bedöms inte ha någon väsentlig inverkan på djur- eller växtliv. Strandskyddsdispens kan därför
medges.
Förslag till beslut
Att Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för grävning i strandlinje. Beslutet
fattas med stöd av MB 7 kap § 18c pkt 1 och 3.
Att avgift tas ut med 3.560:- enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012. Faktureras separat.
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för grävning i strandlinje.
Beslutet fattas med stöd av MB 7 kap § 18c pkt 1 och 3.
Avgift tas ut med 3.560:- enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012. Faktureras separat.
_____________________
Exp:

XXX + Delgivningskvitto och Besvärshänvisning
Länsstyrelsen + Samtliga Handlingar
Akten
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2013/614
§ 172 Boahaga 1:9 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av industribyggnad
Sammanfattning
XXX
XXX
PBL 9:30-32
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse
Ej VA, Naturresursområde jordbruksmark, Avrinningsområde, Strandskyddsområde bäck.
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av industribyggnad 698,7
kvm innehållande lager, verkstad, förråd, kontor och personalutrymmen.
Byggnaden föreslås placeras på inhägnad betesmark inom del av lantbruksfastighet (ca 425.000
kvm). Avstånd till Sandvadsbäcken ca 15 m.
Verksamheten innefattar VVS, svets, montage samt entreprenadtjänster. Kontor samt del av lager
finns i sökandens bostad på angränsande fastighet. Maskiner och fordon förvaras utomhus.
Tillverkning sker i hyrda lokaler på annan plats. Utökning av verksamheten inom den egna
fastigheten är inte möjlig av utrymmesskäl. Som särskilt skäl anges att nybyggnaden utgör en
utvidgning av pågående verksamhet och att denna endast kan ske inom strandskyddat område då
sökanden inte har möjlighet att till annat markförvärv i närhet av bostaden.
Bedömning
Enligt Miljöbalken 7 kap § 13 gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Det
generella strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 m från strandlinjen.
Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) konstaterar i mål nr 2011-M-5458 att begreppet
vattendrag inte är närmare definierat i Miljöbalken men att man i den praktiska tillämpningen med
vattendrag oftast avsett vattendrag som finns markerade på Lantmäteriets topografiska karta
(terrängkartan). När det generella strandskyddet infördes uttalades att undantag borde kunna
medges för sådana strandområden som uppenbarligen saknar betydelse för allmänhetens bad- och
friluftsliv, t.ex. vid obetydliga bäckar och tjärnar. Länsstyrelserna bemyndigades att efter
inventering avgränsa strandskyddets omfattning.
Då grunden för strandskyddet 1994 utvidgades till att omfatta även skydd för växt- och djurlivet
framhölls att stränderna är särskilt värdefulla miljöer för djur och växter och ger utrymme för en rad
olika livsmiljöer. Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett
område bl.a. om det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets båda
syften. Detta kräver en prövning i det enskilda fallet och kan alltså inte ske genom ett generellt
förordnande med t.ex. utgångspunkt i vattendragets storlek. (MMÖD).
Den aktuella bäcken är utsatt på terrängkartan och är därmed ett vattendrag i miljöbalkens mening,
även om det tidvis kan vara ont om vatten i bäcken. Länsstyrelsen har inte upphävt strandskyddet i
detta fall. För att få uppföra en ny byggnad krävs därmed strandskyddsdispens.
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
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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 för
åtgärder som inte strider mot strandskyddets syften om det finns s k 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.
Den föreslagna industribyggnaden placeras strandskyddsområde som inte är ianspråktaget. Området
är allemansrättsligt tillgängligt och är möjligt att passera utan känsla av att göra intrång.
Nybyggnaden skulle även medföra en betydande och långsiktig förändring av livsvillkoren för djuroch växtliv. Förslaget strider därmed mot strandskyddets syften.
Enligt Miljöbalken 2 kap 6 §, Allmänna hänsynsregler, skall det för en verksamhet som tar i
anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet
skall kunna uppnås med minsta möjliga intrång och olägenhet för människor och miljö.
Sökanden har inte redovisat tillräckliga skäl för att nybyggnad måste ske inom
strandskyddsområdet. Annan placering bör vara möjlig. Strandskyddsdispens kan därmed inte
lämnas.
Förslag till beslut
Att Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
industribyggnad. Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 7 kap § 15.
Att avgift tas ut med 2.472 kr (3 timmars handläggning á 824:-) enligt taxa antagen av fullmäktige §
82/2012. Faktureras separat.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
industribyggnad. Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 2 kap 6 § och 7 kap § 15.
Avgift tas ut med 2.472 kr (3 timmars handläggning á 824:-) enligt taxa antagen av fullmäktige §
82/2012. Faktureras separat.
_____________________
Exp:

XXX + Delgivningskvitto och Besvärshänvisning
Akten
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2011/962
§ 173 Detaljplan för Svanevik 1:57 m fl
Adress: Svaneviksvägen 16, 18, 20, 22-31 samt 33-38
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden gav 2011-11-17 Plan- och byggenheten i uppdrag att påbörja en
ändring av gällande detaljplan för området Funkön/ Svanevik. Huvudområden för regleringar är:
anpassning till framtida havsnivåhöjning, byggnadernas höjd och utbredning samt vatten- och
avlopp.
Planen har varit utställd på granskning under mars 2013. Under samrådsskedet inkom 15 yttranden,
varav 5 var utan erinran. Synpunkter inkom rörande nockhöjd och byggnadshöjd från flera av de
boende i området som menar att kommunens förslag på höjder efter BBR:s energikrav inte
stämmer. En fastighetsägare motsätter sig att hans fastighet inte får styckas. Länsstyrelsen är
tveksam till upphävande av strandskydd inom en del av planen och menar att höjdnivåerna i planen
bör relateras till en fast höjdnivå, att texten runt grundläggning och byggnation bör förtydligas, att
det är viktigt att vallar utformas med hänsyn till landskapsbilden samt rekommenderar kommunen
att ställa villkor (i planbestämmelse) om att skydds- och säkerhetsåtgärder på den aktuella tomten
ska vara genomförda innan lov kan ges.
Bedömning
Inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. Med hänsyn till inkomna synpunkter
föreslås att plankartan ändras så att höjdnivåer relateras till en fast höjdnivå. I planbeskrivningen
förtydligas texten under rubriken Risk för höga vattenstånd, vikten av att utforma vallar med
hänsyn till landskapsbilden poängteras, kompletteras med den utökade bedömningen runt
strandskydd på Svanevik 1:45 och 1:46 samt utökas med information om vad som är förbjudet att
göra inom strandskyddat område.
Planförslaget har ändrats efter granskningen, men förändringarna anses inte vara väsentliga och
föranleder därför ingen ytterligare granskning av detaljplanen.
Förslag till beslut
Att Miljö- och byggnadsnämnden godkänner detaljplanen och skickar den vidare till
Kommunfullmäktige för antagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Knut Svensson (C), Margareta
Yngveson (S), Claes Lagerlund (M) samt tjänstgörande ersättare Curt Piculell (M).
Yrkanden
Ordförande Lena Karstensson (M) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att revidera planförslaget så
att avstyckning av fastighet 1:45 blir möjligt. Lägsta grundläggningsnivå för nybyggd
huvudbyggnad (underkant platta) i norra delen av 1:45 ska vara +3 meter. Förvaltningen ges även i
uppdrag att ta fram förslag på hanteringen av strandskyddet mellan fastigheterna 1:45 och 1:46.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-09-25

23(46)

Ändringen ovan innebär väsentliga förändringar varför planen ska ställas ut på nytt.
Propositionsordning
Ordförande Lena Karstensson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera planförslaget så att
avstyckning av fastighet 1:45 blir möjligt. Lägsta grundläggningsnivå för nybyggd huvudbyggnad
(underkant platta) i norra delen av 1:45 ska vara +3 meter. Förvaltningen får även i uppdrag att ta
fram förslag på hanteringen av strandskyddet mellan fastigheterna 1:45 och 1:46.
Ändringen ovan innebär väsentliga förändringar varför planen ska ställas ut på nytt.
_____________________
Exp:

David Gillanders
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2013/605
§ 174 Remiss gällande medborgarförslag angående en skateboard- och bmxbana i
Kallinge
Sammanfattning
Anna-Karin Sonesson har skickat en remiss ang skateboard- och bmxbana i Kallinge. Det
är XXX som inkommit med förslag att anlägga en actionpark med skateboard- och
bmxbana i Kallinge på ”Kockumstomten” mellan sopstationen och asfaltstippen. Han
menar att ungdomarna får en egen plats och kommunen sparar pengar på mindre klotter
och skadegörelse. Det finns en inomhusbana men där får man inte åka med cykel. Utomhus
får ungdomarna vara när de vill och hur mycket de vill.
Bedömning
Nämnden tar inte ställning till det ekonomiska utrymmet som behövs för att anlägga en
actionpark men valet av Kockumstomten bedöms vara en bra plats mitt i Kallinge.
Området är tyvärr förorenat och en anläggning på denna plats kan innebära dryga
kostnader för att sanera området. Möjligtvis skulle man kunna anlägga en bana utan att
vidröra och/eller påverka markföroreningarna. Andra möjliga platser skulle kunna vara vid
idrottsområdet intill Kockumshallen en bit norrut eller Kilenområdet i Ronneby under
tiden området planeras för bostäder.
Förslag till beslut
Att Miljö- och Byggnadsnämnden överlämna ovanstående synpunkter till
kommunledningskontoret.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Margareta Yngveson (S), Knut
Svensson (C) samt Stefan Kullman (SD)
Yrkanden
Ordförande Lena Karstensson (M) yrkar att ”eller Kilenområdet i Ronneby under tiden området
planeras för bostäder” stryks.
Propositionsordning
Ordförande Lena Karstensson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna ovanstående synpunkter till
kommunledningskontoret.
_____________________
Exp: Kommunstyrelsen
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2013/696
§ 175 Ansökan om ändring av planbestämmelser för Trolleboda 1:137 mfl
Sammanfattning
XXX m.fl har ansökt om ändring av del av detaljplanen för Trolleboda fritidsområde så att
bestämmelsen som reglerar exploatering av tomt ändras från 100 kvm till 160 kvm eller
20% av fastighetens yta
Bedömning
Området är ett fritidsområde från 1980-talet. Genom åren har nämnden beviljat en mängd
avvikelser från detaljplanen. Med hänsyn till kraven på större ytor på dagens fritidshus är
det inte orimligt att ändra vissa av planbestämmelserna. Fastigheterna i området har
storlekar från 901 kvm tom 1136 kvm. Lämplig exploatering torde vara 175 kvm. Även
mått på byggnadshöjd bör revideras för att rymma ev nybyggnation eller renovering av
befintliga byggnader med hänsyn till moderna energikrav.
En revidering av planbestämmelser i en gällande plan bedöms kosta 50 000 kr.
Förslag till beslut
Att Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna att detaljplanen får revideras samt
att kostnaden för planändringen regleras i ett planavtal.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M).
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna att detaljplanen får revideras samt att
kostnaden för planändringen regleras i ett planavtal.
_____________________
Exp:

XXX
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2013/703
§ 176 Utse representant till strategisk grupp för barns rättigheter i Ronneby
kommun
Sammanfattning
Kommunen har i dag en Barn- och ungdomspolitisk strategi som tar avstamp från barnkonventionen
och regeringens strategi för barns rättigheter. I kommunen har det genomförts utbildningsinsatser
för att inspirera kring hur kommunen kan införa Barnkonventionen i det dagliga arbetet. För att
sprida kunskap i hela den kommunala organisationen samt för att arbeta med artiklarna i planering
och beslutsfattandet bildas en strategisk grupp vars ledamöter nu ska utses.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Margareta Yngveson (S) som representant i gruppen.
_____________________
Exp:

Margareta Yngveson
Malin Weinholtz
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2013/659
§ 177 Tjurkhult 3:19, Davramåla 1:15 m fl - Strandskyddsdispens för förläggning av
markkabel
Sammanfattning
Rävsmåla - Davramåla
Tjurkhult Infrastruktur Ek. för, XXX, 370 12 Hallabro
PBL 9:30-31
Området ligger utanför sammanhållen bebyggelse
Våtmark, Riksintresse - vindkraft, Strandskyddsområde
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för nerläggning av markkabel för tele/data
inom strandskyddsområde för Tjurken, Davrasjön och Vierydsån, enligt ritning och kartor. Sträcka
ca 1.000 m. Kabeln läggs i schakt utmed befintliga vägar, samt på spång över vattendrag.
Medgivanden har inlämnats från berörda markägare.
Bedömning
Enligt miljöbalken 7 kap 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya byggnader uppföras eller
anläggningar och anordningar utföras som hindrar eller avhålla 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 miljöbalken 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 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.
Allmänhetens tillträde till strandområdet påverkas inte. Åtgärderna anses inte heller medföra någon
väsentlig ändring av livsvillkoren för djur- eller växtliv. Strandskyddsdispens kan därmed beviljas,
enligt Miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 5.
Förslag till beslut
Att Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för förläggning av markkabel.
Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 5.
Endast förläggningsområdet får tas i anspråk. Området skall återställas efter avslutat arbete.
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Avgift skall erläggas med 5.340 kr enligt taxa fastställd av fullmäktige § 82/2012. Faktura skickas
separat.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för förläggning av
markkabel. Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 5.
Endast förläggningsområdet får tas i anspråk. Området skall återställas efter avslutat arbete.
Avgift skall erläggas med 5.340 kr enligt taxa fastställd av fullmäktige § 82/2012. Faktura skickas
separat.
Upplysning
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
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:

Tjurkhult Infrastruktur Ek. för + Delgivningskvitto och Besvärshänvisning
Länsstyrelsen + Samtliga Handlingar
Akten

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-09-25

29(46)

2013/27
§ 178 Information 2013
KF protokoll § 177.
Detaljplan Kalleberga 1:26 m.fl. Beslut: KF beslutar att anta detaljplanen.
KF protokoll § 178.
Detaljplan för Släggan 1. Beslut: KF beslutar att anta detaljplanen.
Winess 2013/142
skrivelse förteckning över delegater.
Information från Vectura: Vectura har sålt samtliga aktier till Sweco.
Anja Jonsson:
Winess 2011/747 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus. Dom inkommit 2013-09-05
från Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsens beslut fastställt.
Eva-Marie Lundberg och Kajsa Aronsson:
Information om projekt kosttillskott - livsmedelskontroll 2013
Anders Börjeson:
Information om behov och förutsättningar för att komma tillrätta med bristfälliga avlopp inom
områden som inte omfattas av utbyggnadsplan för kommunalt VA.
Leif Abrahamsson:
Information om pågående arbete med nya lokala hälsoskyddsföreskrifter.
Nils-Erik Mattsson:
Information om solteknik.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Knut Svensson (C), Jan Olofsson
(C), Claes Lagerlund (M), Bert Anders Svensson (RP) samt tjänstgörande ersättare Staffan Larsson
(FP).
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
Exp:
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2013/28
§ 179 Meddelanden
Winess 2013/329. Tjurkhult 3:35
Överklagande av mbn:s beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Lst:s beslut 2013-08-08: Lst avslår överklagandet.
Winess 2013-09-03
J-O Olsson säger upp sitt uppdrag i MBN på grund av flytt från Ronneby kommun till Karlskrona
kommun.
Winess, händelseid 2013.4392
Ronneby-Torp 14:1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna och dispens från föreskrifter för
utbyggnad av brygga.
Lst:s beslut 2013-08-22: Länsstyrelsen utfärdar dispens från strandskyddsbestämmelserna och
dispens från föreskrifterna för Järnaviks naturreservat.
Winess 2011/14
Vambåsa 1:47. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten.
MMD:s dom 2013-08-23: MMD avvisar yrkande att domstolen ska pröva Ronneby kommuns
ställningstagande att trafikverkets överklagande har kommit in i rätt tid.
MMD undanröjer länsstyrelsen beslut. Målet visas åter till länsstyrelsen för ny handläggning.
Winess 2013/445
Föreskrifter om tillståndsplikt enligt 47 § väglagen för uppförande av byggande m.m. utmed
allmänna vägar i Blekinge län.
Lst:s beslut 2013-08-28: Lst beslutar med stöd av 47§ väglagen att meddela bifogade föreskrifter
gällande tillståndsplikt för uppförande av byggnader m.m. utmed allmänna vägar i Blekinge.
Winess 2013/496
Möljeryd 2:41. Strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation på fastigheten.
Lst.s beslut 2013-09-10: Lst beslutar att inte pröva MBN:s beslut.
Winess 2013/487
Torp 14:4. Strandskyddsdispens för rivning samt nybyggnad av komplementbyggnad på
fastigheten.
Lst.s beslut 2013-09-10: Lst beslutar att inte pröva MBN:s beslut.
Winess 2013/485
Björstorp 2:34. Strandskyddsdispens för nybyggnad av uthus och gäststuga på fastigheten.
Lst.s beslut 2013-09-10: Lst beslutar att inte pröva MBN:s beslut.
Ecos 2013-468.
Johannishus 1:2. Föreläggande om försiktighetsmått i samband med förläggning av ny sjökabel i
Listersjön inom fastigheten.
Lst.s beslut 2013-08-20

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-09-25

31(46)

Ecos 2013-591
Stora Årsjömåla 3:13. Anmälan om vattenverksamhet angående underhållsmuddring i befintlig
damm på fastigheten.
Lst:s beslut 2013-08-22.
Ecos 2013-427.
Tillsynsvägledningsplan för avdelningen Tillsyn & Prövning 2013-2015
Länsstyrelsens beslut 2013-08-26
Väby 5:11, Anmälan om utfyllnad i vattenområde samt avvikelse från samråd avseende brygga på
fastigheten.
Lst:s beslut 2013-08-21: Lst beslutar att inte vidta någon åtgärd med stöd av miljöbalken i
rubricerat tillsynsärende.
Väby 5:3, Avskrivning av tillsynsärende om schaktnings- och utfyllnadsarbeten på fastigheten.
Lst:s beslut 2013-08-21. Lst avskriver rubricerat ärende från vidare handläggning.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera meddelandena till protokollet.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera meddelandena till protokollet.
_____________________
Exp:
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2013/30
§ 180 Delegationsärenden bygganmälan 2013
Dnr 2013/550
Kalleberga 7:71 XXX
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i enbostadshus 2013-08-13, BA § 41.
Avgift 1.113:-.
Dnr 2013/593
Häggatorp 2:143 - XXX
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i enbostadshus 2013-08-16, BA § 42.
Avgift 1.113:Dnr 2013/578
Höjden 6 - XXX
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i enbostadshus 2013-08-16, BA § 43.
Avgift 1.113:Dnr 2013/575
Springaren 2 - XXX
Kenneth Gummesson har bekräftat anmälan om nybyggnad av enbostadshus samt carport och
förråd 2013-08-21, BA § 44. Avgift 13 795 kr
Dnr 2012/1010
Hoby 19:18 - XXX
Kenneth Gummesson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i enbostadshus 2013-08-22,
BA § 45. Avgift 1.113:Dnr 2013/634
Bredåkra 9:107 - XXX
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus 201309-02, BA § 46. Avgift 1.113:Dnr 2013/624
Lejonet 3 - XXX
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i enbostadshus 2013-09-02, BA § 47.
Avgift 1.113:Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten.
_____________________
Exp: Akten
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2013/29
§ 181 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:2013/416
Bredåkra 11:5 - Anläggande av ny parkering, Ronneby flygstation.
Kjell Sabel har beviljat bygglov för anläggande av ny parkering i anslutning till befintlig parkering,
2013-08-13, § 171 ( 6/37 dgr ) avgift 3.296 kr.
Dnr 2013/222
Fasanen 11 XXX
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport/förråd 2013-08-15,
§ 172 (12/8 dgr) avgift 5.696 kr.
Dnr 2013/470
Murklan 4 - XXX
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum 2013-0815, § 173 (7/62 dgr) avgift: 2.670 kr.
Dnr 2013/498
Mölleryd 4:18 - XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 68 m² skärmtak
över veranda/altan 2013-08-16, § 174 (6/45 dgr) avgift 4 450 kr.
Dnr 2013/476
Backaryd 1:3 - XXX
Anja Jonsson har beviljat rivningslov för enbostadshus 2013-08-16, § 175 (6/59 dgr) avgift:
2.225 kr.
Dnr: 2013/400
Svarven 1 - XXX
Kjell Sabel har beviljat tidsbegränsat bygglov för uppställning av två containrar 2013-08-19,
§ 176 (7/69dgr) avgift: 2002 kr.
Dnr 2013/457
Möljeryd 2:46 - XXX
Anja Jonsson har beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 77,9 kvm 2013-08-19, §
177 (8/61 dgr) avgift: 5.696 kr.
Dnr 2013/565
Dragsnäs 1:10 - XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 7,4 m² toalett/dusch
2013-08-20, § 178 (3/26 dgr) avgift 3 204 kr.
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Dnr 2013/494
Kalleberga 33:2, del av (ny beteckning Kalleberga 33:4) - XXX
Anja Jonsson har beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus 193,6 kvm 2013-08-22, § 179
(8/58 dgr). avgift 18.512 kr. Positivt förhandsbesked meddelat av MBN 2013-04-18.
Dnr 2012/1110
Droppemåla 1:76 - XXX
David Gillanders har beviljat bygglov för rivning och nybyggnad av enbostadshus och garage 187,4
kvm 2013-08-26, § 180 (1/1 dgr). avgift 45.390 kr.
Dnr: 2013/475
Västra Hallen 1:106 - XXX
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av garage om 43,20 m² 2013-08-23, § 181
(8/60dgr) avgift 2.670 kr.
Dnr: 2013/496
Möljeryd 2:41 - Eringsbodavägen fd Möljeryds skola.
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation 2013-08-23, § 182
(8/8 dgr) avgift 4.806 kr.
Dnr:2013/506
Ronneby 25:36 - XXX
Kjell Sabel har beviljat tidsbegränsat bygglov för ändrad användning samt montering av två st
skyltar av flerbostadshus (BTA 1320 m²) 2013-08-23, § 183 (4/46 dgr) avgift 37.847 kr.
Dnr 2013/508
Asagård 11 - XXX
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 84 kvm samt takkupa 9,1
kvm 2013-08-23, § 184 (10/55 dgr) avgift 12.015 kr.
Dnr 2013/538
Väby 5:9 - XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av 15 m² komplementbyggnad till
fritidshus 2013-08-27, § 185 (13/40 dgr) avgift 2 670 kr.
Dnr 2013/582
Hjorten 1 - Hjorthöjden Panncentral
David Gillanders har beviljat bygglov för ändring av befintlig tvättstuga/panncentral till
butik/restaurang 2013-08-27, § 186 (1/19 dgr) avgift 1958 kr.
Dnr: 2013/451
Vallen 3 - Omloppsvägen 4
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av industribyggnad om 545,40 m² 2013-08-28,
§ 187 (7/6 dgr) avgift 46.280 kr
Dnr: 2013/512
Ronneby 25:34 - Softcenter.
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av skärmtak om 32,4 m² 2013-08-30
§ 188 (4/54 dgr) avgift 4,450 kr.
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Dnr 2011/530
Leråkra 2:21, tomt 63 - XXX
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus med inglasat uterum 2013-08-30, §
189 (-/41 dgr) avgift 2.670 kr.
Dnr:2013/542
Ronneby 25:1 - Prinsgatan söder om kulturcentrum
Kjell Sabel har beviljat bygglov för dubbelsidig reklamtavla om 3,22 m² 2013-08-30,
§ 190(4/32 dgr) avgift 2.670 kr.
Dnr 2013/622
Björstorp 2:29 - XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus med en mindre takkupa
2013-09-03, § 191 (10/11 dgr) avgift 1 860 kr.
Dnr 2013/459
Risanäs 7:6 - XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för uppförande av stödmur till enbostadshus
2013-09-03, § 192 (7/66 dgr) avgift 2 047 kr.
Dnr 2013/317
Listerby 16:86 - Slättanäs hamn
Anja Jonsson har beviljat rivningslov för äldre sjöbod, 2013-09-09, § 193 (10/121 dgr) avgift 2.225
kr.
Dnr: 2013/598
Hulta 2:115 - Stormhattsvägen
Kjell Sabel har beviljat rivningslov för rivning av undercentral till fjärrvärme 2013-09-09, §194
(6/20dgr) avgift 2.225 kr.
Dnr:2013/544
Hulta 2:115 - Karlskronavägen /Ravinvägen.
Kjell Sabel har beviljat bygglov för dubbelsidig reklamskylt om 3,22m² 2013-09-10, § 195
(14/21 dgr) avgift 2,670 kr.
_____________________
Följande ärenden från ovanstående listan redovisas:
Dnr:2013/542
Ronneby 25:1 - Prinsgatan söder om kulturcentrum.
Kjell Sabel har beviljat bygglov för dubbelsidig reklamtavla om 3,22 m² 2013-08-30,
§ 190(4/32 dgr) avgift 2.670 kr.
Dnr:2013/506
Ronneby 25:36 - XXX
Kjell Sabel har beviljat tidsbegränsat bygglov för ändrad användning samt montering av två st
skyltar av flerbostadshus (BTA 1320 m²) 2013-08-23, § 183 (4/46 dgr) avgift 37.847 kr.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-09-25

36(46)

Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Margareta Yngveson (S) samt tjänstgörande ersättare Curt Piculell (M).
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollförda
delegationsbesluten.
_____________________
Exp:
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2013/34
§ 182 Delegationsärenden bostadsanpassning 2013
Delegation av fattade beslut om bostadsanpassningar med stöd av miljö- och byggnadsnämndens
beslut om delegering 2012-05-10, § 113.
Norra Eringsboda
Dnr 2013/589
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av stödhandtag enl. § 6
(bedömd kostnad 1 500 kronor) 2013-08-13.(1 dagar)
Kalleberga
Dnr 2013/532
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av tröskelkil enl. § 6 (bedömd
kostnad 2 000 kronor) 2013-08-13.(1 dagar)
Herta
Dnr 2013/561
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av dörröppnare enl. § 6
(bedömd kostnad 21 000 kronor) 2013-08-13.(1 dagar)
Kalleberga
Dnr 2013/571
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimering av trösklar enl. § 6 (bedömd
kostnad 3 000 kronor) 2013-08-13.(1 dagar)
Odalmannen
Dnr 2013/575
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av tröskelkilar enl. § 6
(bedömd kostnad 2 000 kronor) 2013-08-13.(1 dagar)
Listerby
Dnr 2013/546
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av ramp enl. § 6 (bedömd
kostnad 5 000 kronor) 2013-08-14.(1 dagar)
Hoby
Dnr 2013/529
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av tröskelkilar enl. § 6
(bedömd kostnad 2 000 kronor) 2013-08-19.(1 dagar)
Björnen
Dnr 2013/591
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av ramp enl. § 6 (bedömd
kostnad 14 000 kronor) 2013-08-19.(1 dagar)

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-09-25

38(46)

Gärestad
Dnr 2013/603
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av dörröppningsautomatik till
garageport enl. § 6 (Kostnad 21 500 kronor) 2013-08-20.(1 dagar)
Björnen
Dnr 2013/607
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av dörröppningsautomatik enl.
§ 7.4 (Bedömd kostnad 3 000 kronor) 2013-08-20.(1 dagar)
Calmare
Dnr 2013/611
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning av spisvakt enl. § 12.2
(Bedömd kostnad 2 000 kronor) 2013-08-21.(1 dagar)
Calmare
Dnr 2013/613
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning av spisvakt enl. § 12.2
(Bedömd kostnad 2 000 kronor) 2013-08-21.(1 dagar)
Ågården
Dnr 2013/523
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av dörröppnare enl. § 6
(Bedömd kostnad 23 000 kronor) 2013-08-23.(1 dagar)
Kalleberga
Dnr 2013/526
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av spisvakt enl. § 6 (Bedömd
kostnad 7 000 kronor) 2013-08-23.(1 dagar)
Frida
Dnr 2013/566
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av tröskelkilar enl. § 6
(Bedömd kostnad 7 000 kronor) 2013-08-23.(1 dagar)
Manegen
Dnr 2013/590
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av stödhandtag enl. § 6
(Bedömd kostnad 2 000 kronor) 2013-08-26.(1 dagar)
Åke
Dnr 2013/623
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av spisvakt enl. § 6 (Bedömd
kostnad 7 000 kronor) 2013-08-26.(1 dagar)
Ågården
Dnr 2013/623
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av dörröppnare enl. § 6
(Bedömd kostnad 23 000 kronor) 2013-08-26.(1 dagar)
Justeras
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Påfågeln
Dnr 2013/587
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av beg. stoltrapphiss enl. § 6
(Bedömd kostnad 65 000 kronor) 2013-08-27.(1 dagar)
Listerby
Dnr 2013/619
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av ramp enl. § 6 (Bedömd
kostnad 45 000 kronor) 2013-08-28.(1 dagar)
Kalleberga
Dnr 2013/434
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende iordningställande av duschplats enl. § 6
(Bedömd kostnad 40 000 kronor) 2013-08-28.(1 dagar)
Norra Eringsboda
Dnr 2013/648
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.4 Kostnad 13
456 kronor) 2013-09-02.(1 dagar)
Bror
Dnr 2013/649
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.4 Kostnad 975
kronor) 2013-09-02.(1 dagar)
Ågården
Dnr 2013/650
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.4 Kostnad 2
450 kronor) 2013-09-02.(1 dagar)
Ollonet
Dnr 2013/652
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.4 Kostnad 3
571 kronor) 2013-09-02.(1 dagar)
Särimer
Dnr 2013/229
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av spisvakt enl. § 6 (Bedömd
kostnad 7 000 kronor) 2013-09-02.(1 dagar)
Jägmästaren
Dnr 2013/358
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av ledstång enl. § 6 (Bedömd
kostnad 2 000 kronor) 2013-09-02.(1 dagar)
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Bäckasjögärde
Dnr 2013/360
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av spisvakt enl. § 6 (Bedömd
kostnad 7 000 kronor) 2013-09-03.(1 dagar)
Björstorp
Dnr 2013/545
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimera trösklar, montera ledstång enl. §
6 (Bedömd kostnad 3 000 kronor) 2013-09-03.(1 dagar)
Listerby
Dnr 2013/661
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimera trösklar, montera stödhandtag,
ramp m.m. enl. § 6 (Bedömd kostnad 20 000 kronor) 2013-09-03.(1 dagar)
Norra Eringsboda
Dnr 2013/667
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende hemtagning/återställning av ramp enl. §
12.2 (Bedömd kostnad 3 000 kronor) 2013-09-09.(1 dagar)
Kalleberga
Dnr 2013/631
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende hemtagning/återställning av stoltrapphiss,
trösklar m.m. enl. § 12.2 (Bedömd kostnad 7 000 kronor) 2013-09-09.(1 dagar)
Bollspelaren
Dnr 2013/435
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende uppställning av beg. rullatorgarage enl. §
6 (Bedömd kostnad 2 000 kronor) 2013-09-09.(1 dagar)
Bollspelaren
Dnr 2013/436
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende uppställning av Beg. rullatorgarage enl. §
6 (Bedömd kostnad 2 000 kronor) 2013-09-09.(1 dagar)
Bollspelaren
Dnr 2013/439
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av stödhandtag enl. § 6
(Bedömd kostnad 1 000 kronor) 2013-09-09.(1 dagar)
Kalleberga
Dnr 2013/674
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation/service av hiss enl. § 7.4
(Bedömd kostnad 3 000 kronor) 2013-09-10.(1 dagar)
Mjölnaren
Dnr 2013/664
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning/hemtagning av hiss. enl. §
12.2 (Bedömd kostnad 4 000 kronor) 2013-09-10.(1 dagar)
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Bredåkra
Dnr 2013/647
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende iordningställande av duschplats, minimera
trösklar, montering av trappräcken m.m. enl. § 6 (Bedömd kostnad 35 000 kronor) 2013-09-11.(1
dagar)
Kalleberga
Dnr 2013/377
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av spisvakt enl. § 6 (Bedömd
kostnad 7 000 kronor) 2013-09-11.(1 dagar)
Gärestad
Dnr 2013/662
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av ramp enl. § 6 (Bedömd
kostnad 14 000 kronor) 2013-09-12.(1 dagar)
Norra Eringsboda
Dnr 2013/667
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende hemtagning/återställning av ramp enl. §
12.2 (Bedömd kostnad 3 000 kronor) 2013-09-12.(1 dagar)
Hasselstad
Dnr 2013/654
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende iordningställande av duschplats, montera
tröskelkil, minimera trösklar, montera stödhandtag m.m. enl. § 6 (Bedömd kostnad 45 000 kronor)
2013-09-16.(1 dagar)
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollförda
delegationsbesluten.

Åke Johansson redogör läget avseende ärendet i § 28 2013 efter fråga från Margareta Yngveson (S)
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamoten Margareta Yngveson (S)
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollförda
delegationsbesluten.
_____________________
Exp:
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§ 183 - Delegationslista 2013-08-09 - 2013-09-11
Miljö- och hälsoskyddsenheten
DIARIENR
DATUM BESLUT
ÄRENDERUBRIK
HÄNDELSERUBRIK
KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN
2013-000598

HANDL.

2013-08-19 Delegationsbeslut, Miljö Eva-Marie Lundberg

Livsmedelskontroll 2013
INSPEKTION
Objekt: Coop Konsum Kallinge, KOCKUMSVÄGEN 20, KALLEBERGA 18:11

2013-000562

2013-08-09 DBM § 219 Eva-Marie Lundberg

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Delegationsbeslut § 219, 1578 (4A)
Objekt: Rungnapas kaka och catering, XXX, VÄSTRA HALLEN 1:144

2013-000458

2013-08-15 DBM § 222 Eva-Marie Lundberg

Livsmedelskontroll 2013
Delegationsbeslut § 222
Objekt: Wiedenborgs Spelbutik AB, Karlskronagatan 22, Nils 2

2013-000495

2013-08-27 DBM § 231 Maria Osgyani

Ansökan om kvartalshämtning av brännbart avfall
Delegationsbeslut § 231, 412 kr
Objekt: , XXX, KALLEBERGA 6:245

2013-000592

2013-08-27 DBM § 232 Maria Osgyani

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen
kompostering
Delegationsbeslut § 232, 412 kr
Objekt: , XXX, HÄGGATORP 23:6
Justeras
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2013-000599

2013-08-28 DBM § 236 Kajsa Aronsson Johnson

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Delegationsbeslut § 236 789 kr + 789 kr/år (5B)
Objekt: Hyndekulla HelHetsHälsa, XXX, Hyndekulla 1:13

2013-000457

2013-08-09 DBM 218 Magnus Olofsson

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 218, 1.648 kr
Objekt: , XXX, HANS 10

2013-000428

2013-08-13 DBM 220 Anders Börjeson

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH
Delegationsbeslut § 220, avgiftsbeslut senare
Objekt: , XXX, DROPPEMÅLA 1:87

2013-000533

2013-08-15 DBM 221 Magnus Olofsson

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 221/1.648 kr
Objekt: , XXX, VÄBY 12:4

2013-000528

2013-08-15 DBM 223 Anders Börjeson

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH
Delegationsbeslut § 223, 4944 kr
Objekt: , XXX, VAMBÅSA 16:4

2013-000568

2013-08-16 DBM 224 Magnus Olofsson

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 224/ 1.648 kr
Objekt: , XXX, Kåraryd 1:13
Justeras
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44(46)

2013-08-22 DBM 227 Maria Osgyani

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen
kompostering
Delegationsbeslut § 227, 412 kr
Objekt: , XXX, RÖDBY 3:23

2013-000571

2013-08-27 DBM 228 Maria Osgyani

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen
kompostering
Delegationsbeslut § 228, 412 kr
Objekt: , XXX, HOBY 7:2

2013-000390

2013-08-27 DBM 229 Leif Abrahamsson

Tillsyn tankanläggning
Delegationsbeslut § 229
Objekt: , , Droppemåla 1:98

2013-000455

2013-08-27 DBM 230 Leif Abrahamsson

Anmälan enl. 21§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 230, 3296 kr
Objekt: Elcommunication Sweden AB, Svenstorpsvägen 2a, Svenstorp 15:6

2013-000452

2013-08-27 DBM 233 Leif Abrahamsson

Anmälan enl. 21§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 233, 3296 kr
Objekt: Elcommunication Sweden AB, Järnbruksvägen 7, Kallinge Bruk 2:8

2012-000480

2013-08-27 DBM 234 Jan Moberg

Sjunken båt utanför Saxemara hamn
Delegationsbeslut § 234, 0 kr
Objekt: , VARVSVÄGEN 4, SAXEMARA 1:96
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2013-000139

2013-08-28 DBM 235 Maria Osgyani

Ansökan om hel befrielse från latrinhämtning
Delegationsbeslut § 235, 412 kr
Objekt: , XXX, Möljeryd 2:42
Objekt: , , Möljeryd 2:129
Fasth: Möljeryd 2:129
2013-000576

2013-08-29 DBM 237 Magnus Olofsson

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 237/ 1.648 kr
Objekt: , XXX, Hjälmsa 7:6

2013-000581

2013-08-29 DBM 238 Magnus Olofsson

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 238/1.648 kr
Objekt: , XXX, Jordö 1:32

2013-000584

2013-08-29 DBM 239 Magnus Olofsson

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 239/ 1.648 kr
Objekt: , XXX, Hasselstad 5:46

2013-000590

2013-08-29 DBM 240 Magnus Olofsson

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 240, 1 648 kr
Objekt: , XXX, Skärvgöl 1:13
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2013-000605

2013-09-03 DBM 241 Anders Börjeson

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH
Delegationsbeslut § 241, 4 944 kr
Objekt: , XXX, Hjälmsa 7:6

2013-000618

2013-09-10 DBM 242 Anders Börjeson

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH
Delegationsbeslut § 242, 4944 kr
Objekt: , XXX, Smedamåla 1:18
__________

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

46(46)

