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2013/107
§ 184 Rapportering av ekonomiskt resultat mot budget 2013
Sammanfattning
Förvaltningschefen Jan Moberg redovisar miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska läge t o m
oktober gentemot budget 2013.
Taxeintäkterna för plan- och bygglovsverksamheten samt enligt miljöbalkstaxan ligger lägre än
budgeterat. Kostnaderna arbetskraft ligger något lägre än budget p g a tjänstledigheter. Vidare
ligger kostnaderna för bostadsanpassning något lägre än budgeterade nivåer. Enstaka ärenden med
höga kostnader kan snabbt förändra läget.
Sammanfattningsvis är budgeten för närvarande i balans.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamoten Berth-Anders Svensson (RP) samt
tjänstgörande ersättare Hillevi Andersson (C).
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet.
___________
Exp:

Förvaltningschefen
Akten
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2013/757
§ 185 Avgift för offentlig livsmedelskontroll 2014
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har berett ett förslag till ny timtaxa för den offentliga
livsmedelskontroll som miljö- och byggnadsnämnden har att utföra enligt kommunens
reglemente och livsmedelslagen. Kommunstyrelsen har vid en återremittering av ett
tidigare förslag till livsmedelstaxa uppdragit åt miljö- och byggnadsnämnden att göra en
översyn av klassificeringen av objekt samt av effektiviteten.
Enligt förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter 3 §, ska myndighetens kostnader för att säkerställa efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen täckas av en årlig avgift. Det innebär till skillnad från flera andra
avgifter och taxor att denna del av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet inte får
täckas av anslag (skattemedel). För närvarande arbetar 1,85 årsarbetskrafter med
livsmedelskontroll, och varje årsarbetskraft levererar ca 445 debiterbara kontrolltimmar per
år. Tilläggas bör att den del av tjänst (0,1 åa) som arbetar med dricksvatten knappast har
några intäkter för sin kontrollverksamhet. Utifrån antal, inriktning och risker vid de
livsmedelsföretag som finns registerförda i kommunen bör antalet kontrolltimmar vara ca
1500. Länsstyrelsen har vid revision av Ronneby kommuns offentliga livsmedelskontroll
riktat kritik mot kommunen. De brister som påpekades var bristande resurser och
avgiftsfinansieringsgrad.
Förvaltningsledningens uppfattning är att det nuvarande klassificeringssystemet för
avgiftssättning fortfarande är funktionell, förutsatt att den tillämpas som den är tänkt att
fungera. Det innebär att livsmedelsföretag med bristande egenkontroll ska flyttas från Atill B-klass, och får då ökad kontrolltid. Det har inte skett i någon märkbar omfattning.
Systemet bedöms idag som funktionellt, men bör bytas när det ärendehanteringssystem
som stödjer kontrollen får en reviderad risk- och erfarenhetsmodul.
Förvaltningsledningens uppfattning rörande effektivitetsnivån och hur mycket denna
successivt bör kunna förbättras är att antalet kontrolltimmar per årsarbetande inspektör bör
kunna ökas till ca 630 kontrolltimmar per år. Därmed skulle vi med nuvarande personella
resurser (1,85 åa) kunna leverera 1166 kontrolltimmar per år, av de uppskattade 1500
timmarna som behovet uppskattats till tidigare. När fler verksamheter som har brister får
fler timmar offentlig kontroll ökar också successivt intäkterna. Dessa kan då användas för
att delfinansiera någon som arbetar deltid med offentlig livsmedelskontroll, i syfte att klara
extra offentliga kontroller - ca 334 timmar per år.
Vid beräkning av timavgifter för den offentliga livsmedelskontrollen har ett system
framtaget av Sveriges kommuner och landsting använts. Med utgångspunkt från ovan
återgivna resonemang rörande en höjning av effektiviteten för den offentliga
livsmedelskontroll som Ronneby kommun bedriver kan avgifterna för kontrollen beräknas
till följande:
• Timavgift för planerad kontroll och för godkännande av livsmedelslokal: 923 kr
•
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Jämförs förslaget på timavgift med andra kommuners, är den lägre än både medel avgiften
och medianavgiften i Sverige*.
Medel respektive median timavgift för planerad kontroll och för godkännande av
livsmedelslokal i Sverige: 927 kr respektive 938 kr
Medel respektive median timavgift för extra offentlig kontroll och för registrering av
livsmedelslokal i Sverige: 850 kr respektive 838 kr.
Idag är timavgiften för livsmedelskontroll i Ronneby kommun 789 kr.
*källa: undersökning gjord inom föreningen Sv. Miljöchefer, av 98 kommuner.
Bedömning
Avgiftsförslaget bedöms vara en balansering av rimliga krav på en effektivare
livsmedelskontroll och de krav på avgiftsfinansiering som avgiftsregelverket föreskriver.
Begrundas avgiftsnivån ur ett nationellt konkurrensperspektiv för berörda
livsmedelsföretag, kan inte avgiften bedömas vara till nackdel för dessa.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att via kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att de nya timavgifterna för offentlig livsmedelskontroll
fastställs till:
• Timavgift för planerad kontroll och för godkännande av livsmedelslokal: 923 kr
•

Timavgift för extra offentlig kontroll och för registrering av livsmedelslokal: 831 kr

Samt att avgifterna ska gälla från och med den 1 januari 2014, och att miljö- och
byggnadsnämnden bemyndigas att höja timavgiften mot konsumentprisindex med
september månad som referens.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Jan Olofsson (C), Margareta
Yngveson (S), Clas Lagerlund (M), Stefan Kullman (SD) samt tjänstgörande ersättarna Hillevi
Andersson (C) och Gudrun Johansson (SD).
Yrkanden
Ordförande Lena Karstensson (M) yrkar att ärendet återremitteras för utredning av hur den
skattefinansierade delen kan minska utan höjning av avgifterna.
Propositionsordning
Ordförande Lena Karstensson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet.
____________
Exp:

Kommunstyrelsen, Akten
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-10-24

6(40)

2013/663
§ 186 Förslag till Ronneby kommuns miljömål 2014-2016
Remiss från kommunledningsförvaltningen, miljö- och energirådet
Sammanfattning
Miljö- och energirådet har sänt ut en remiss angående förslag till Ronneby kommuns miljömål för
åren 2014-2016. Miljö- och byggnadsförvaltningen har granskat förslaget och lämnar följande
synpunkter som förslag på remissvar till kommunledningsförvaltningen och miljö- och energirådet.
Bedömning
Målen är till antalet alldeles för många. Minska antalet mål, och knyt aktiviteter till dem.
Beträffande terminologin, så bör den definieras. En del av etappmålen förefaller vara av
aktivitetsliknande karaktär. Behövs det effektmål eller mått?
Sida 3, Miljöarbetet i Ronneby kommun, 2:a meningen.
Det borde skrivas ut för vem målen gäller, t ex kommunens nämnder och bolag, istället för ordet
interna verksamhet. Alternativt kan man skriva att målen gäller de verksamheter som kommunen
har rådighet över. Det är också tvetydigt att skriva att de gäller för hela den geografiska kommunen.
Inbegriper det även verksamheter som kommunen inte har rådighet över? Skrivningen skulle kunna
vara att målen gäller för verksamhet som kommunen och dess bolag bedriver inom kommunen.
Kanske skulle det också framgå huruvida de är av tvingande eller vägledande karaktär?
Lokalt mål 1a rörande Information och utbildning om energibesparing och hållbar utveckling.
Åtgärden bör begränsas till utskick och rådgivning om energieffektivisering. Miljö- och
byggnadsförvaltningen bör inte engagera sig i information och rådgivning om miljöledningssystem.
Miljöledningssystem ingår inte i miljö- och byggnadsnämndens primära uppdrag eller
kompetensområde. Lämpligare vore nog att näringslivsenheten fick uppdraget att informera om
miljöledningssystem.
Etappmål 1a rörande Kartläggning av miljöfarliga verksamheters kemikalieanvändning.
Det bör skrivas ut vilka verksamheter som avses, d v s endast de som står under kommunalt
huvudmannaskap eller även övriga? Vilken omfattning ska verksamheten eller
kemikalieanvändningen ha för att inräknas? Vidare vad kartläggningen innebär och syftar till.
Etappmål 2a, Utfasning av särskilt farliga ämnen inom materialval, gm att använda en
materialdatabas vid inköp.
Det bör klargöras vem som ska anskaffa och förvalta databasen, och vilka som ska ha tillgång till
denna. Ansvar för databasen och dess förvaltning bör inte underställas MBN (miljö- och
byggnadsnämnden), utan kommunstyrelsen som är fastighetsförvaltande nämnd. MBN har i sitt
uppdrag att ta ställning till om verksamhetsutövare och byggherrar har tillgång till de kunskaper och
den information som miljöbalken kräver via sitt kunskapskrav. Därför kan MBN inte vara förvaltare
av ifrågavarande databas.
Etappmål 1d (borde vara c), Vatten och avloppsplan tas fram för hela Ronneby kommun.
Målet är formulerat som en aktivitetsbeskrivning, utan att ange hur många avlopp med brister som
finns, hur många som ska åtgärdas per år eller när avloppsanläggningarna med brister ska vara
åtgärdade. Enligt länsstyrelsen som sammanställer och analyserar uppföljningen av målet Ingen
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övergödning - kommer det målet inte att nås. KF (kommunfullmäktige) behöver därför ange en
ambitionsnivå, rörande hur många enskilda avlopp per år som genom tillsyn ska förmås att inrätta
en godkänd avloppsanläggning. Idag finns ca 2150 avloppsanläggningar med brister. Ska antalet
med brister minska och vara åtgärdade inom en 19-årsperiod behöver 200 anläggningar per år
åtgärdas. Ska de vara åtgärdade inom 10 år behöver antalet åtgärdade anläggningar per år vara 300.
Dagens åtgärdstakt är ca 60 per år, vilket innebär att antalet avlopp med brister ökar med ca 25 per
år.
Etappmål 1a, 2015 God kunskap om vattenkvaliteten i enskilda brunnar och vattentäkter som
försörjer färre än 50 personer eller tillhandahåller mindre än 10 m3/dygn.
Sambandet mellan åtgärden och vad som följs upp har kanske inte någon direkt korrelation. Vidare
är registrering av vattenprover något som närmast är att hänföra till miljöövervakning, och ett
underlag för det miljöstrategiska arbetet. Det senare är enligt KF:s beslut (2011, paragraf 313)
överfört från MBN till kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen. Om målet syftar till
att bygga upp kommunens kunskaper om dricksvattenkvaliteten bör Kommunstyrelsen vara
ansvarig för målet och dess uppföljning.
Etappmål 5a, God kunskap om områden där det riskerar uppstå brist på tillgång på grundvatten av
god kvalitet.
Åtgärderna här syftar till att ta fram underlag för kommunens översiktsplanering och underlag för
beslut om förhandsbesked och bygglov. Själva kartläggningen är emellertid något som enligt
resonemanget ovan inräknas i miljöstrategiskt arbete bör denna underställas kommunstyrelsens
ansvar.
Etappmål 6a Trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång till strandområden.
De dispenser som ges medför ibland att tomavgränsningar görs, och en allemansrättslug yta
privatiseras i juridisk mening. Samma sak sker när detaljplaner antas och strandskyddet inom dessa
upphävs. Emellertid medför dispenser inte alltid privatisering, då dispensen kan bero på att någon
ledning eller liknande ska grävas ner inom strandskyddat område. Det är inte bara kommunen som
beslutar om dispenser, utan det gör även länsstyrelsen. Det skulle idag vara alldeles för
resurskrävande att samla ihop, mäta upp och digitalt införa dispensgivna ytor. Målet föreslås därför
utgå.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att inlämna förvaltningens förslag på synpunkter till
kommunledningsförvaltningen såsom sitt yttrande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Margareta Yngveson (S), Clas
Lagerlund (M), Jan Olofsson (C), Nils-Erik Mattsson (MP), tjänstgörande ersättare Oscar Revoledo
(S) och Hillevi Andersson (C).
Yrkanden
Margareta Yngveson (S) yrkar att i förslaget till remissyttrande under rubriken Sida 3 Miljöarbete i
Ronneby kommun stryks texten från ”Alternativt kan man…” till och med ”… dess bolag bedriver
inom kommunen.”
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Under rubriken Lokalt mål 1a rörande Information och utbildning om energibesparing och hållbar
utveckling i förslaget till remissyttrande ändras näringslivsenheten till Kommunstyrelsen.
Clas Lagerlund (M) yrkar att förslaget till remissyttrande under rubriken Etappmål 1d (borde vara
c), Vatten och avloppsplan tas fram för hela kommunen kompletteras med texten ”och eventuella
förelägganden” efter ordet tillsyn i meningen ”Kommunfullmäktige behöver därför ange hur många
enskilda avlopp per år som genom tillsyn ska förmås att inrätta en godkänd avloppsanläggning.
Margareta Yngveson (S) yrkar att förslaget i remissyttrandet att ta bort etappmål 6a Trygga
förutsättningar för allemansrättslig tillgång till strandområden stryks och att nämnden istället yttrar
att ”Den föreslagna uppföljningsmetoden är orimlig att genomföra.”
Propositionsordning
Ordförande Lena Karstensson (M) ställer proposition på vart och ett av yrkandena och finner att
nämnden bifaller samliga yrkanden.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna remissyttrande enligt förvaltningens förslag
men med ändringar enligt bifallna yrkanden ovan.
_____________________
Exp:

Kommunledningsförvaltningen
Miljö- och energirådet
Akten
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2013/499
§ 187 Torkö 1:7 - Rivning samt nybyggnad av komplementbyggnad
Sammanfattning
XXX
PBL 9:30-32.
För fastigheten gäller detaljplan / BII, e1/ plan 377, laga kraft 2006-06-01.
Sammanlagd byggnadsarea högst 160 kvm. Ny bebyggelse skall med form, proportion och
materialval anpassas till befintlig bebyggelse.
VA-verksamhet, Riksintresse - friluftsliv och jordbruksmark,
Befintliga byggnader utgörs av bostadshus 97 kvm och gårdshus 33 kvm. Ansökan avser rivning av
befintlig komplementbyggnad och uppförande av nytt gårdshus 60,1 kvm samt öppen area under
tak 17,3 kvm och övervåning 33,1 kvm. Ny sammanlagd byggnadsarea 174,4 kvm. Avvikelse mot
detaljplan + 9 %.
Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande enligt PBL 9 kap 25 §. Ingen erinran har
inlämnats.
Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden har i § 154/2013 gett plan- och byggenheten i uppdrag att se över
gällande detaljplaner för Torkö bland annat med avsikt att utöka exploateringsgraden. Arbetet har
påbörjats. Bygglov för mindre avvikelse gällande byggnadsarea har tidigare beviljats av miljö- och
byggnadsnämnden, § 168/2012. Den här föreslagna nybyggnaden innebär ett överskridande av
detaljplanens bestämmelser gällande byggnadsarea med 9 %. Avvikelsen anses som mindre och
förenlig med planens syfte och anses inte medföra någon negativ omgivningspåverkan. Bygglov
kan därför lämnas.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar rivningslov samt bygglov för nybyggnad av gäststuga 60,1
kvm. Beslutet fattas med stöd av PBL 9 kap §§ 30-32.
Avgift tas ut med 5 696 kronor enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012. Fakturan skickas
separat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Jan Olofsson (C).
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar rivningslov samt bygglov för nybyggnad av gäststuga 60,1
kvm. Beslutet fattas med stöd av PBL 9 kap §§ 30-32.
Avgift tas ut med 5 696 kronor enligt taxa antagen av fullmäktige § 82/2012. Fakturan skickas
separat.
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Dokument som ingår i beslutet:
Plan-, fasadritningar samt situationsplan stämplade 2013-06-26.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked (enligt
PBL kap 10 § 23). Rivningsplan och kontrollplan skall redovisas och fastställas och tekniskt samråd
skall hållas innan startbesked kan utfärdas. Kontakta byggnadsinspektören tel 0457-61 82 21/20
Upplysningar:
Sökanden upplyses om att kontakta sin elleverantör för kabelvisning innan byggstart.
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen för beslutet vinner laga kraft (PBL 9 kap 43 §).
Slutbesked skall ha meddelats innan anläggningen får tas i bruk (enligt PBL 10 kap § 4).
___________
Exp:

XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning
Exp (avgiften)
Akten
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2013/632
§ 188 Svanevik 1:51 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus
Sammanfattning
XXX
PBL 9:31.
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.
Kustnära enskilda avlopp, Radon - hög risk, Riksintresse MB 4:4, Strandskyddsområde.
Från fastigheten som omfattar ca 19.000 kvm är tänkt att avstyckas mark för nytt permanentboende.
Befintliga byggnader utgörs av enbostadshus och carport/förråd/gäststuga. Ansökan avser dispens
från strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av enbostadshus ca 150-190 kvm. Huset placeras ca
70 m norr om befintlig huvudbyggnad, på höjdplatå inom lövskogsområde. Som särskilt skäl för
dispens hänvisas till MB (miljöbalken) kap § 18c pkt 1. Tomtplatsavgränsning har inlämnats.
Vid besök på plats konstateras att aktuell mark för nybyggnation ligger utanför ianspråktagen
tomtplats och består av kuperad lövskog med mycket blockrik mark och berg i dagen samt
terrasseringar i form stenmurar. Enda byggnad inom skogsområdet är ett litet oinrett båthus vid
strandlinjen med tillhörande delvis förfallande brygga. Området avgränsas i norr av en brant
bergvägg, nivåskillnad avgränsar mot befintlig tomtplats i söder. Inhägnad avgränsar mot
Svaneviksvägen i öster, passage är möjlig.
Sökanden har givits möjlighet att inkomma med skrivelse till stöd för ansökan. I yttrande 2013-09
27 anges bl a att aktuell mark för nybyggnation delvis använts som betesmark och delvis som
passage mellan sökandens fastighet och angränsande fastighet i norr. Båthuset nyttjas främst som
förråd. Allmänhetens tillträde anses inte påverkas av nybyggnaden eftersom den föreslagna nya
tomtplatsen skapats så att fri passage lämnas längs strandlinjen. Dessutom, menar sökanden, utgör
området söder om fastigheten och ut till Funkön ett allmänt strövområde, vilket säkrar allmänheten
tillträde till stranden. Sökanden anser därmed att förslaget överensstämmer med strandskyddets
syften.
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 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,
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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.
Mark som tagits i anspråk utgörs ofta av etablerad hemfridszon eller beslutad tomtplats runt
bostadshus. Komplementbyggnad inom hemfridszonen eller tomtplatsen eller ersättningsbyggnad
för samma ändamål som en befintlig eller nyligen avlägsnad byggnad kan vara skäl för dispens. Om
befintlig hemfridszon eller tomtplats utvidgas mer än marginellt på grund av en planerad byggnad
så skall strandskyddsdispens inte medges.
Det föreslagna bostadshuset placeras inom en del av fastigheten som inte ingår i befintlig tomtplats
och som därmed inte är ianspråktagen som privat mark. Allmänheten har möjlighet att passera och
vistas i området utan känsla av att göra intrång. Nivåskillnad till omgivande bebyggelse förstärker
detta. Uppförande av ett nytt bostadshus skulle innebära en väsentlig inskränkning av allmänhetens
tillträde till området och skulle även påverka livsvillkoren för djur- och växtliv. Ansökan är inte
förenlig med strandskyddets syften och särskilda skäl saknas. Dispens kan inte lämnas.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadshus. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken kap 7 § 15.
Avgift tas ut för två timmars handläggning, d v s 1 648 kronor enligt taxa antagen av
kommunfullmäktige § 82/2012. Fakturan skickas separat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Jan Olofsson (C).
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadshus. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken kap 7 § 15.
Avgift tas ut för två timmars handläggning, d v s 1 648 kronor enligt taxa antagen av
kommunfullmäktige § 82/2012. Fakturan skickas separat.
____________
Exp:

XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning
För kännedom: XXX
Exp (avgiften)
Akten
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2013/668
§ 189 Saxemara 1:102 - Strandskyddsdispens för tillbyggnad av
komplementbyggnad
Sammanfattning
XXX och XXX
PBL 9:30-32.
Aktuell del av fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse och gränsar till detaljplanelagt
område (plan 400).
Strandskyddsområde.
Fastigheten utgörs dels av ianspråktagen och avgränsad tomtplats med huvudbyggnad och
komplementbyggnad och dels av allemansrättslig tillgänglig ängsmark med komplementbyggnad
(uthus), uppfört på 1990-talet. De båda fastighetsdelarna avskiljs av lokalgata. Ansökan avser
dispens från strandskyddsbestämmelser för utförd tillbyggnad av uthuset med ca 8 kvm till totalt 15
kvm. Byggnaden används som vinterförråd för ved samt för förvaring av trädgårdsmaskiner och redskap. Avstånd till huvudbyggnad ca 27 meter, till strandlinjen ca 60-70 m.
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 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.
Det aktuella området är väl avskilt från strandlinjen genom två lokalgator och genom befintlig
bebyggelse. Allmänhetens tillträde till strandområdet påverkas inte och åtgärden har inte heller
någon väsentlig betydelse för djur- och växtliv. Strandskyddsdispens kan därmed lämnas med stöd
av Miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 2.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av uthus. Beslutet fattas
med stöd av miljöbalken 7 kap § 18c pkt 2.
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Endast den yta som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk.
Avgift tas ut med 3 560 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige § 82/2012.
Fakturan skickas separat.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av uthus. Beslutet fattas
med stöd av miljöbalken 7 kap § 18c pkt 2.
Endast den yta som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk.
Avgift tas ut med 3 560 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige § 82/2012.
Fakturan skickas separat.
___________
Exp:

XXX och XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning
Länsstyrelsen + samtliga handlingar
Exp (avgiften)
Akten
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2013/658
§ 190 Smedamåla 1:18 - Tillbyggnad av enbostadshus
Sammanfattning
Sökanden: XXX & XXX
PBL 9:30-32
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.
Enskilt VA.
Ansökan anser tillbyggnad av enbostadshus med 42 kvm, innehållande bland annat kök och
hygienutrymme.
Inga sakägare berörs.
Bedömning
Förslaget bedöms som lämpligt.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 42 kvm.
Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen kap 9 §§ 30-32 samt tillhörande upplysningar
nedan.
Avgift tas ut med 5 696 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige § 82/2012.
Fakturan skickas separat.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 42 kvm.
Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen kap 9 §§ 30-32 samt tillhörande upplysningar
nedan.
Avgift tas ut med 5 696 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige § 82/2012.
Fakturan skickas separat.
Dokument som ingår i beslutet:
Situationsplan, plan och fasadritningar.
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked (enligt
plan- och bygglagen kap 10, 23 §). Kontrollplan skall redovisas och fastställas och tekniskt samråd
skall hållas innan startbesked kan utfärdas. Kontakta byggnadsinspektören på telefon 0457-61 82 21
eller 61 82 20.

Upplysningar:
Sökanden upplyses om att kontakta sin elleverantör för kabelvisning innan byggstart.
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen för beslutet vinner laga kraft (plan- och bygglagen 9 kap, 43 §).
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Slutbesked skall ha meddelats innan anläggningen får tas i bruk (enligt plan- och bygglagen 10 kap,
4 §).
____________
Exp:

XXX och XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning
Exp (avgiften)
Akten
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2013/539
§ 191 Ronneby 22:1 - Uppsättning av flygplan JA37 Viggen på pylonfundament
Sammanfattning
AB Ronneby Industrifastigheter
PBL 9 kap. 30 §.
För fastigheten gäller DP 333 Handel, Industri och naturmark LK 1990-07-26.
Ansökan avser uppsättning av flygplan JA 37 Viggen på pylonfundament, åtta meter högt, femtio
meter från E 22 samt fyrtio meter från väg 27 som reklam för industri och handelsverksamhet samt
F17.
Trafikverket har haft möjlighet att yttra sig.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra.
Bedömning
Enligt PBL 9 kap § 30 skall det inom detaljplanerat område ges bygglov om det inte strider mot
detaljplanen.
AB Ronneby industrifastigheter har inkommit med ansökan om uppsättning av ett flygplan JA 37
Viggen på pylonfundament som är åtta meter högt. Fundamentet kommer att stå femtio meter från
E 22an och fyrtio meter från väg 27.
Trafikverket har yttrat sig i ärendet. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är de tveksamma till den föreslagna
placeringen av flygplanet. De anser att det finns en risk att placeringen kan ha en distraherande
effekt på fordonsförarna. Trafikverket har satt upp riktlinjer på femtio meter för minsta avstånd till
E 22an samt ett minsta avstånd på trettio meter till väg 27 för att uppföra en anläggningsbyggnad.
Bedömningen är att miljö- och byggnadsnämnden följer riktlinjerna som Trafikverket har.
Flygplanet anses inte har någon större påverkan på fordonsförarna från E22 än vad reklamskyltar på
industribyggnad femtio meter från E 22 eller trettio meter från väg 27 har. Den föreslagna platsen är
femtio meter från E22 samt fyrtio meter från väg 27.
Förslag till beslut
Miljö och byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppsättning av flygplan JA 37 Viggen på ett
pylonfundament med ett avstånd på femtio meter från E 22 samt fyrtio meter från väg 27.
En avgift på 6 675 kronor tas ut enligt taxa, tabell 16 (taxan antagen av kommunfullmäktige §
159/2011 och § 82/2012).
Fakturan skickas separat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Berth-Anders Svensson (RP), Clas Lagerlund (M) samt tjänstgörande
ersättarna Lena Rosén (V) samt Hillevi Andersson (C).
Yrkanden
Lena Rosén (V) yrkar avslag på föreslagen placering och att planet i stället placeras öster om rv 27
och påfartsrampen till E22.
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Ordförande Lena Karstensson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Lena Karstensson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
nämnden bifaller yrkandet om bifall till förslag till beslut.
Beslut
Miljö och byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppsättning av flygplan JA 37 Viggen på ett
pylonfundament med ett avstånd på femtio meter från E 22 samt fyrtio meter från väg 27.
En avgift på 6 675 kronor tas ut enligt taxa, tabell 16 (taxan antagen av kommunfullmäktige §
159/2011 och § 82/2012).
Fakturan skickas separat.
Upplysningar:
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat startbesked (enligt PBL
10 kap, 23 §). Kontrollplan skall redovisas och fastställas innan startbesked kan utfärdas.
Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen, tel 0457-618219 eller skicka e-post mbf@ronneby.se.
Reservation
Lena Rosén (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
___________
Exp:

AB Ronneby Industrifastigheter + delgivningskvitto och besvärshänvisning
Trafikverket
Exp (avgiften)
Akten
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2013/604
§ 192 Bredåkra 11:5 - Nybyggnad av flygledartorn med administrationslokaler
Sammanfattning
För fastigheten gäller sammanhållen bebyggelse inom F17.
Ansökan avser nybyggnad av flygledartorn med administrationslokaler om 724 m² BYA.
En våning till administrationslokalen samt torn (37 m högt).
Berörda sakägare saknas.
Bedömning
Byggnaden ligger inne på F17. Inga sakägare berörs.
Bottenplan omfattas av kontor, konferensrum, omklädning, RWC, WC, städ m m. Tornet omfattar
sex plan med hiss och trappor.
Förslag till beslut
Bygglov beviljas för nybyggnad av flygledartorn (37 m högt) med administrationslokaler om 724
m² BYA.
En avgift på 60.164 kronor ska erläggas enligt taxa, tabell 10 (taxan är antagen av
kommunfullmäktige § 159/2011 och § 82/2012) samt 42 st A1 kopior á 40 kronor/st = 1 680 kronor
+ en timme för hantering av ritningarna, 824 kronor. Totalt blir avgiften 62 668 kronor.
Faktura skickas separat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Margareta Yngveson (S) och Jan
Olofsson (C) samt tjänstgörande ersättare Lena Rosén (V).
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av flygledartorn (37 m högt) med
administrationslokaler om 724 m² BYA.
En avgift på 60.164 kronor ska erläggas enligt taxa, tabell 10 (taxan är antagen av
kommunfullmäktige § 159/2011 och § 82/2012) samt 42 st A1 kopior á 40 kronor/st = 1 680 kronor
+ en timme för hantering av ritningarna, 824 kronor. Totalt blir avgiften 62 668 kronor.
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 och tekniskt samråd skall hållas innan
startbesked kan utfärdas. Kontakta byggnadsinspektören tel 0457-6182 21 eller via E-post:
kjell.sabel@ronneby.se.
___________
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Fortifikationsverket + delgivningskvitto och delgivningskvitto
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2013-655.88 ecos (2013/779 winess)
§ 193 Revidering av Ronneby kommuns lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön
Sammanfattning
Nuvarande lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter är från år 2000 ( KF § 56/2000 ) samt
för småskalig eldning från år 2009 (MHN § 141/2009 ). Det finns utifrån gjorda
erfarenheter och lagändringar behov av revidering. Utgångspunkten för förslaget till
reviderade föreskrifter har varit att förenkla regelverket.
Bedömning
Förslaget till reviderade föreskrifter finns i ärendets handlingar.
De lokala föreskrifterna föreslås ändras på följande punkter.
Djurhållning inom planlagt område
Hållande av högst fem hönor utan tupp undantas från tillståndsplikten. Sådan djurhållning
bedöms inte medföra någon betydande störningsrisk.
Tillståndsplikten för orm tas bort. Regeln har fått liten betydelse och efterlevnaden är inte
möjlig att kontrollera.
Tomgångskörning
Förbudet mot onödig tomgångskörning (en minut) föreslås gälla i hela kommunen i stället
för som nu inom område med detaljplan. Innebär enklare gränsdragning.
Spridning av gödsel
Lokala regeln föreslås utgå. Regleras tillräckligt av generella bestämmelser.
Skydd för grundvatten
Tillståndsplikten för anordnande av enskild vattentäkt inom vattenskyddsområde föreslås
tas bort. Om det finns behov av en sådan plikt regleras det lämpligen i
vattenskyddsföreskriften för respektive vattenskyddsområde. I lokala miljö- och
hälsoskyddsföreskrifterna kan endast regleras vattenskyddsfråga ur hälsoskyddssynpunkt
(förorening av vattnet), inte vad avser knapphet på vatten.
Småskalig eldning med fasta bränslen
Dessa regler finns idag i särskild föreskrift tillsammans med rekommendationer om sådan
eldning. Det föreslås att de tvingande reglerna i reviderad form sammanförs med övriga
lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. Reviderade råd och rekommendationer föreslås
överföras till kommunens hemsida.
Yttranden
Förslaget till reviderade föreskrifter har remitterats till Miljöteknik (Ronneby Miljö &
Teknik AB), Tekniska förvaltningen och sotningsdistriktet.
Miljöteknik har meddelat att tillståndsplikten för nya enskilda vattentäkter inom
skyddsområde kommer att nu inarbetas i föreskrifterna för Leråkra och Brantafors.
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Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer det tillräckligt att ändring av
vattenföreskrifterna för övriga sker när andra omständigheter påkallar en förändring.
Tekniska förvaltningen har påtalat att om ändringen av tomgångsförbudet medför behov av
omskyltning är det förenat med en kostnad. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer
inte att ändringen medför behov av omskyltning eller nya skyltar. Befintliga
informationsskyltar i anslutning till tätorterna kan sitta kvar.
Sotningsdistriktet har inte lämnat några synpunkter.
Kungörelse av lokala föreskrifter
Föreskrifterna kungörs i enlighet med kommunallagen kap3 § 30 på kommunens
anslagstavla och hålls tillgängliga på kommunens webbplats. Tidigare krav på kungörelse
av länsstyrelsen har upphävts. Dock ska länsstyrelsen underrättas om de reviderade lokala
föreskrifterna i enlighet med 44 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna reviderade lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön för Ronneby kommun.
Föreskrifterna översändes till Kommunfullmäktige för fastställelse.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Jan Olofsson (C), Margareta
Yngveson (S), Clas Lagerlund (M), Berth-Anders Svensson (RP), Stefan Kullman (SD) samt
tjänstgörande ersättarna Lena Rosén (V), Curt Piculell (M), Oscar Revoledo (S) och Gudrun
Johansson (SD).
Yrkanden
Jan Olofsson (C) yrkar med instämmande av Margareta Yngveson (S) och Clas Lagerlund (M) att
tillståndsplikten för orm ska vara kvar.
Curt Piculell (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Lena Karstensson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
nämnden bifaller Jan Olofssons (C) med fleras yrkande att tillståndsplikten för orm ska vara kvar.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna reviderade lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön för Ronneby kommun med förändringen att tillståndsplikten för orm
ska finnas kvar.
Föreskrifterna översändes till Kommunfullmäktige för fastställelse.
____________
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2013/27
§ 194 Information
Anja Johnsson:
Information om förslag till ändringar i strandskyddslagen.
Kjell Sabel:
Ansökan om rivningslov för rivning av turbinen på Massmanska kvarnen.
Blekinge läns museum är remitterad och avråder rivning. Vid besök på platsen
konstateras att turbinen är i dåligt skick och därmed farlig för allmänheten.
Miljö- och byggnadsnämnden besöker kvarnen under sammanträdet.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande lena Karstensson (M), ledamöterna Margareta Yngveson (S), Clas
Lagerlund (M), Stefan Kullman (SD) samt tjänstgörande ersättarna Gudrun Johansson (SD), Curt
Piculell (M) och Lena Rosén (V).
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.
_____________
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2013/28
§ 195 Meddelanden
Sammanfattning
Winess 2013/583
Skönevik 9:2, strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten.
Länsstyrelsens beslut 2013-09-10. Prövar inte MBN:s beslut.
Winess 2013/417
Karlsnäs 3:2, Värperyd 2:1, Möljeryd 2:75, 2:22, 2:6, Bokön 1:15 och Gammelstorp 1:4,
strandskyddsdispens för förläggning av jordkabel.
Länsstyrelsens beslut 2013-09-10. Prövar inte MBN:s beslut
Winess 2013/7
Biskopsmåla 1:27, tillstånd för uppförande av fritidshus på naturskyddat område.
MMD:s beslut: MMD avslår överklagandet.
Karlstorp 2:1, Bidrag till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av Direktörsvillan inom
byggnadsminnet Ronneby brunnspark.
LST:s beslut 2013-09-13: lst lämnar ett tilläggsbidrag till fönsterrenovering med 50% av kostnaden,
dock högst 11 860 kr.
Winess 2013/257
Ivö 1:2. Strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus.
Lst Beslut 2013-09--30. Lst beviljar dispens på angiven plats i bifogad kartbild.
Djupaforsledningen, F 17. Generalläkarens delegationsbeslut 2013-09-30 om föreläggande om
försiktighetsmått vid omläggning av Djupaforsledningen.
Eccos händelse ID 77626
Göholm 2:1 Tillstånd att odla lax. Lst:s tillstånd 2013-10-03. Lst beviljar tillstånd.
Inbjudan från skolhusgruppen till konferensen Konkurrensen om marken
Winess 2013/72
Droppemåla 1:24. Tillbyggnad av enbostadshus med dubbelgarage som byggs samman med det
befintliga huset.
MMD:s dom 2013-10-04. MMD avvisar överklagandet.
Lst:s beslut 2013-09-25 om bildande av naturreservatet Trofta i Ronneby kommun.
Winess 2013-583
Länsstyrelsen beslut 2013-10-07 till Trafikverket gällande anm. om vattenverksamhet enligt 11 kap.
9 § miljöbalken (1998:808) för rivning och ersättning av ledverk på fastigheterna Karlskrona 2:31 i
K-na kommun och Vambåsa 1:4 i R-by kommun, Hasslösundet.
Beslut - ingen erinran under vissa förutsättningar.
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Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden noterar meddelandena till protokollet.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden noterar meddelandena till protokollet.
____________
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2013/30
§ 196 Delegationsbeslut bygganmälan
Dnr 2013/701
Hoby 19:23 - XXX
Kenneth Gummesson har bekräftat anmälan om invändig ombyggnad av bärande konstruktion i
enbostadshus 2013-09-26, BA § 48. Avgift 1 335 kr (tab 14)
Dnr 2013/621
Bökevik 1:43 - XXX
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i befintlig rökkanal i fritidshus 201309-26, BA § 49. Avgift: 1.113 kr (tab 14)
MAKULERAD, OGILTIGT TYPGODKÄNNANDE
Dnr 2013/679
Droppemåla 1:289 - XXX
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus 201309-26, BA § 50. Avgift 1.113 kr (tab 14).
Dnr 2013/706
Listerby 16:133 - XXX
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus 201310-02, BA § 51. Avgift 1.113 kr (tab 14).
Dnr 2013/718
Skörje 2:3 - XXX
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i befintlig rökkanal i enbostadshus
2013-10-04, § 52. Avgift 1.113 kr (tab 14).
Dnr 2013/621
Bökevik 1:43 - XXX
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i befintlig rökkanal fritidshus 201310-08, § 53. Avgift 1.113 kr (tab 14).
Dnr 2013/721
Bökevik 1:89 - XXX
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i befintlig rökkanal i enbostadshus
2013-10-10, § 54. Avgift 1.113 kr (tab 14).
Dnr 2013/731
Hoby 6:77 - XXX
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i befintlig rökkanal i enbostadshus
2013-10-10, § 55. Avgift 1.113 kr (tab 14).
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten.
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten.
____________
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2013/29
§ 197 Delegationsbeslut bygglov
Sammanfattning
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: 2013/675
Bredåkra11:5 - Ronneby flygstation.
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av spillplatta och oljeavskiljare 2013-09-12,
§ 196 (1/2 dgr) avgift 1.648 kr tabell 19.
Dnr 2013/484
Björstorp 2:34 - XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av gäststuga och förråd 2013-09-13, §
197 (10/11 dgr) avgift 5 696 kr.
Dnr 2013/553
Kalleberga 8:60 - XXX
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum 2013-0916, § 198 (6/7 dgr) avgift 2.670 kr. (tab 13)
Dnr 2013/628
Västra Hult 1:19 - XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2013-09-23, § 199 (1/11
dgr) avgift 4 530 kr (Tab.13).
Dnr 2013/676
Östra Kroken 1:2 - XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av ekonomibyggnad med vagnsport
2013-09-23, § 200 (1/11 dgr) avgift 2 403 kr (Tab. 11).
Dnr 2013/601
Risanäs 1:36 - XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2013-09-25, § 201 (6/21
dgr) avgift 8 366 kr (Tab. 11 och 13).
Dnr 2013/610
Droppemåla 1:28 - XXX
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus 2013-09-26, § 202 (9/35 dgr).
avgift: 3.204 kr (tab 11)
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Dnr 2013/588
Mungigan 4 - XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum
2013-09-26, § 203 (4/14 dgr) avgift 2 670 kr (Tab. 13).
Dnr 2013/682
Björstorp 1:6 - XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av garage samt rivning av befintligt 201310-01, § 204 (6/20 dgr) avgift 5 696 kr (Tab. 10).
Dnr 2013/638
Björstorp 2:25 - XXX
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2013-10-03, § 205 (5/34 dgr)
avgift 5.696 kr (tab 11).
Dnr 2013/644
Bökevik 1:47 - XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt
2013-10-03, § 206 (5/16 dgr) avgift 13 884 kr (Tab. 10).
Dnr 2013/616
Hoby 6:69 - XXX
Kjell Sabel har beviljat bygglov för ändrad användning från förskola till kontor 2013-10-04,
§ 207 (2/18dgr) avgift 8.410 kr ( tab 11 & tab 05)
Dnr 2013/527
Bälganet 1:47 - XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av maskinhall/förråd på gammal
stengrund 2013-10-09, § 209 (1/5 dgr) avgift 5 696 kr (Tab. 10).
Dnr 2013/446
Skönevik 9:2 - XXX
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus 2013-10-10, § 210 (6/30 dgr) avgift
4.806:- (tab 11).
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten.
___________
Exp:
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2013/777
§ 198 Hjortsberga - Åtgärdsförslag
Sammanfattning
Sökande bor i egen villa tillsammans med sin hustru. Sökanden har gångsvårigheter och använder
idag rullator och manuell rullstol. Sökanden har nu beviljats en elrullstol för att kunna ta sig fram
inom och utomhus.
Bedömning
För att lösa tillgängligheten till villan är det bästa och billigaste sättet att montera en ramp från
altanen och ner till garageuppfarten, där man även ställer rullstolsgaraget.
Intyg som styrker ansökan samt kostnadsberäkning finns i ärendet.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bostadsanpassningsbidrag med 170 000 kronor för
redovisat åtgärdsförslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamoten Margareta Yngveson (S) samt
tjänstgörande ersättarna Hillevi Andersson (C), Lena Rosén (V) samt Curt Piculell (M).
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag med 170 000 kronor för redovisat
åtgärdsförslag.
__________
Exp:

Sökanden
Akten

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-10-24

32(40)

2013/34
§ 199 Delegationsbeslut bostadsanpassning
Delegation av fattade beslut om bostadsanpassningar med stöd av miljö- och byggnadsnämndens
beslut om delegering 2012-05-10 § 113.
Bälganet
Dnr 2013/690
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av stoltrapphiss, minimera
trösklar m.m. enl. § 6 (bedömd kostnad 77 000 kronor) 2013-09-17.(1 dagar)
Odalmannen
Dnr 2013/691
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende iordningställande av duschplats enl. § 6
(Kostnad 37 500 kronor) 2013-09-17.(1 dagar)
Bollspelaren
Dnr 2013/490
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende uppställning av rullatorgarage enl. § 6
(bedömd kostnad 7 000 kronor) 2013-09-18.(1 dagar)
Kalleberga
Dnr 2013/698
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende byte av duschsarg enl. § 7.3 (bedömd
kostnad 2 000 kronor) 2013-09-20.(1 dagar)
Torneryd
Dnr 2013/665
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende begagnat rullstolsgarage enl. § 6 (bedömd
kostnad 8 000 kronor) 2013-09-20.(1 dagar)
Hoby
Dnr 2013/704
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av dörröppnare enl. § 7.3
(bedömd kostnad 6 000 kronor) 2013-09-20.(1 dagar)
Hasselstad
Dnr 2013/684
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av spisvakt och stödhandtag
enl. § 6 (bedömd kostnad 7 500 kronor) 2013-09-24.(1 dagar)
Hasselstad
Dnr 2013/645
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimering av trösklar, montera ledstång
och stödhandtag enl. § 6 (bedömd kostnad 8 000 kronor) 2013-09-24.(1 dagar)
Brottaren
Dnr 2013/220
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Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering stödhandtag enl. § 6 (bedömd
kostnad 1 000 kronor) 2013-09-24.(1 dagar)
Norra Eringsboda
Dnr 2013/680
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering tröskelkil enl. § 6 (bedömd
kostnad 2 000 kronor) 2013-09-25.(1 dagar)
Munspelet
Dnr 2013/700
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering ramp enl. § 6 (bedömd kostnad
7 000 kronor) 2013-09-25.(1 dagar)
Listerby
Dnr 2013/710
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering vilplan och ramp enl. § 6
(bedömd kostnad 15 000 kronor) 2013-09-25.(1 dagar)
Djurtorp
Dnr 2013/715
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.3 (Kostnad 1
450 kronor) 2013-09-26.(1 dagar)
Påfågeln
Dnr 2013/716
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.3 (Kostnad 11
363 kronor) 2013-09-26.(1 dagar)
Mölleskog
Dnr 2013/699
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av ledstång enl. § 6 (bedömd
kostnad 2 000 kronor) 2013-09-27.(1 dagar)
Orienteraren
Dnr 2013/683
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av spisvakt enl. § 6 (bedömd
kostnad 7 000 kronor) 2013-09-27.(1 dagar)
Kalleberga
Dnr 2013/697
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av stödhandtag och minimera
trösklar enl. § 6 (bedömd kostnad 3 000 kronor) 2013-10-01.(1 dagar)
Runstenen
Dnr 2013/600
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av spisvakt enl. § 6 (bedömd
kostnad 7 000 kronor) 2013-10-01.(1 dagar)
Hjorten
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Dnr 2013/709
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av dörröppnare och tröskelkilar
vid entrèn, förråd och lägenhet enl. § 6 (bedömd kostnad 27 000 kronor) 2013-10-02.(1 dagar)
Älgen
Dnr 2013/708
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende iordningställande av duschplats enl. § 6
(Kostnad 37 500 kronor) 2013-10-02.(1 dagar)
Herta
Dnr 2013/732
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av spisvakt enl. § 6 (Bedömd
kostnad 7 000 kronor) 2013-10-02.(1 dagar)
Lobelian
Dnr 2013/743
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.3 (Kostnad 1
455 kronor) 2013-10-03.(1 dagar)
Hoby
Dnr 2013/746
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.3 (Kostnad 1
700 kronor) 2013-10-03.(1 dagar)
Kalleberga
Dnr 2013/748
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.3 (Kostnad 2
328 kronor) 2013-10-03.(1 dagar)
Påfågeln
Dnr 2013/728
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av stödhandtag, flytt av dosa
till hiss samt fjärrkontroll till befintlig dörröppnare enl. § 6 (Bedömd kostnad 5 000 kronor) 201310-07.(1 dagar)
Gunhild
Dnr 2013/724
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av spisvakt enl. § 6 (Bedömd
kostnad 7 000 kronor) 2013-10-08.(1 dagar)
Hjorten
Dnr 2013/768
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning/hemtagning av hiss enl. §
12.2 (Bedömd kostnad 4 000 kronor) 2013-10-09.(1 dagar)
___________
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Följande ärende från ovanstående delegationslista redovisas:
Bälganet
Dnr 2013/690
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av stoltrapphiss, minimera
trösklar m.m. enl. § 6 (bedömd kostnad 77 000 kronor) 2013-09-17.(1 dagar)
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten.
____________
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2013/87
§ 200 Delegationsbeslut och yttranden från förvaltningschefen
Delegation av yttranden med stöd av miljö- och byggnadsnämndens beslut om delegering
§ 113/2012.
Dnr 2013/629 - Hasslövägen
Vambåsa 16:4 - Jan Moberg har i remissyttrande till länsstyrelsen tillstyrkt anläggande av brygga
enligt anmälan om vattenverksamhet, 2013-09-17, § 3.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av det protokollförda delegationsbeslutet.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av det protokollförda delegationsbeslutet.
___________
Exp:
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2013/779
§ 201 Delegationsbeslut - Miljö- och hälsoskyddsärenden
2013-09-12 – 2013-10-10
DIARIENR DATUM
BESLUT
ÄRENDERUBRIK
HÄNDELSERUBRIK
KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN

HANDL.

2013-000637 2013-09-16 DBM § 249 Eva-Marie Lundberg
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Delegationsbeslut § 249 1 578 kr + 789 kr
Objekt: pedagogisk omsorg, XXX, KALLEBERGA 4:58
2013-000653 2013-09-26 DBM § 259 Eva-Marie Lundberg
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Delegationsbeslut § 259, 789 kr + 3156 kr/år
Objekt: Pizzeria Palermo, XXX, Ernst 7
2013-000663 2013-10-01 DBM § 262 Eva-Marie Lundberg
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Delegationsbeslut § 262, 789 kr + 789 kr/år (5A)
Objekt: Pralinen i Karlskrona AB (Elitchoklad), Övre Brunnsvägen 81, Karlstorp 2:1
2013-000443 2013-09-12 DBM 243 Maria Osgyani
Ansökan om 4 års tömningsintervall för kommunal slamtömning vid fritidsbostad
Delegationsbeslut § 243, 412 kr
Objekt: , XXX, VAMBÅSA 1:41
2012-000560 2013-09-12 DBM 244 Anders Börjeson
Tillsynsärende förorenat område
Delegationsbeslut § 244
Objekt: , XXX, Stora Årsjömåla 3:11
2013-000615 2013-09-13 DBM 245 Jan Moberg
Remiss Anmälan om omläggning av Djupaforsledningen, vattenledning
Delegationsbeslut § 245
Objekt: BLEKINGE FLYGFLOTTILJ F 17, BREDÅKRAVÄGEN 26, Bredåkra 11:5
2013-000428 2013-09-13 DBM 246 Anders Börjeson
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH
Delegationsbeslut § 246, 2060 kr
Objekt: , Inre Stekön Nr 17, DROPPEMÅLA 1:87
2013-000627 2013-10-04 DBM 247 Anders Börjeson
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH
Delegationsbeslut § 247, 4944 kr
Objekt: , XXX, Humlamåla 1:19
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2013-000597 2013-09-16 DBM 248 Leif Abrahamsson
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 248, 1648 kr
Objekt: , XXX, UGGLAN 21
2013-000640 2013-09-17 DBM 250 Eva Tullgren Carlsson
Cistern tagen ur bruk
Delegationsbeslut § 250, 0 kr
Objekt: , XXX, OPALEN 1
2013-000636 2013-09-18 DBM 251 Kajsa Aronsson Johnson
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Delegationsbeslut § 251, 789 kr + 3156 kr/år
Objekt: Blekan Catering & Event (Kalasköket), GÖTGATAN 19B, LÖPAREN 3
2013-000617 2013-09-18 DBM 252 Maria Osgyani
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen
kompostering
Delegationsbeslut § 252, 412kr
Objekt: , XXX, Hjortsberga 4:6
2013-000623 2013-09-18 DBM 253 Maria Osgyani
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen
kompostering
Delegationsbeslut § 253, 412kr
Objekt: , XXX, STORA KULLERYD 2:7
2013-000644 2013-09-18 DBM 254 Anders Börjeson
Tillsynsärende enskilt avlopp
Delegationsbeslut § 254, 0 kr
Objekt: , Inre Stekön Nr 22, Bussemåla 1:1
2013-000611 2013-09-23 DBM 255 Maria Osgyani
Ansökan om kvartalshämtning av brännbart avfall
Delegationsbeslut § 255, 412kr
Objekt: , XXX, BJÖRSTORP 2:37
2013-000610 2013-09-23 DBM 255 Maria Osgyani
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen
kompostering
Delegationsbeslut § 255, 412kr
Objekt: , XXX, BJÖRSTORP 2:37
2013-000616 2013-09-24 DBM 256 Magnus Olofsson
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, ytjordvärme
Delegationsbeslut § 256/ 1.648 kr
Justeras
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Objekt: , XXX, ROLSTORP 10:4
2013-000635 2013-09-25 DBM 257 Magnus Olofsson
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 257/ 1.648 kr
Objekt: , XXX, Listerby 16:79
2013-000652 2013-09-27 DBM 258 Magnus Olofsson
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 258/ 1.648 kr
Objekt: , XXX, KALLEBERGA 13:12
2013-000656 2013-09-27 DBM 261 Kajsa Aronsson Johnson
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Delegationsbeslut § 261, 789 + 1578 kr/år
Objekt: Preem Ronneby, KARLSHAMNSVÄGEN 12, SÖMMAREN 1
2013-000548 2013-10-03 DBM 263 Leif Abrahamsson
Anmälan enl. 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 263, 2472 kr
Objekt: Statoil Truck Stop, Telegatan 2, Bäckelyckan 3
2013-000004 2013-10-04 DBM 264 Leif Abrahamsson
Klagomål över buller från vindkraftverk
Delegationsbeslut § 264
Objekt: , XXX, Hakarp 2:5
Fasth: Hakarp 2:5
Objekt: Wind Farms Götaland Svealand AB, XXX, Hakarp 1:13
Fasth: Hakarp 1:13
2013-000625 2013-10-04 DBM 265 Magnus Olofsson
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 265, 1.648 kr
Objekt: , XXX, BJÖRSTORP 2:25
2013-000666 2013-10-07 DBM 266 Magnus Olofsson
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 266/ 1.648 kr
Objekt: XXX, Listerby-Ryd 1:3
2013-000658 2013-10-09 DBM 267 Maria Osgyani
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen
kompostering
Delegationsbeslut § 267, 412 kr
Objekt: , XXX, Kalleberga 5:16
Justeras
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2013-000667 2013-10-09 DBM 268 Maria Osgyani
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen
kompostering
Delegationsbeslut § 268, 412 kr
Objekt: , XXX, Biskopsmåla 1:16
__________
Följande ärende från ovanstående delegationslista redovisas:
2013-000004 2013-10-04 DBM 264 Leif Abrahamsson
Klagomål över buller från vindkraftverk
Delegationsbeslut § 264
Objekt: , XXX, Hakarp 2:5
Fasth: Hakarp 2:5
Objekt: Wind Farms Götaland Svealand AB, XXX, Hakarp 1:13
Fasth: Hakarp 1:13
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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