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2013/107 

§ 202  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 är fortfarande lägre 
än budgeterat. Övriga kostnader är högre än budgeterat p g a ombyggnation av personallokaler. 
Kostnaderna arbetskraft ligger något lägre än budget p g a partiella 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). 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet. 
___________ 

 

 

 

 

 

 

 
Exp: 
Förvaltningschefen 
Akten 
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2013/442 

§ 203  Dragsnäs 1:32 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
Sökande: XXX 

Sammanfattning 
Den tänkta platsen för bebyggelse är idag av ängskaraktär. Fastigheten gränsar i öster mot 
kustvägen, i norr mot Västra Dragsnäsvägen och i väster mot en bebyggd fastighet. Söder om 
tomten finns ängsmark som sluttar mot Västra Dragsnäsviken. Markytan inom tomten ligger ca 4-8 
meter över havsnivån. Utmed den västra fastighetsgränsen finns ett delvis kulverterat dike som 
mynna ut i Västra Dragsnäsviken. Halva fastigheten omfattas av strandskydd och fastigheten finns 
även med i länsstyrelsens översyn av utvidgat strandskydd. I den södra gränsen finns ett antal större 
lövträd (ek) och fastigheten omgärdas delvis av stenmur. 
 
PBL 9:31. 
Fastigheten ligger inom riksintresse geografiska bestämmelser miljöbalken (MB) 4:4 och inom 
riksintresse för totalförsvarets landövningsområde, inom kustnära enskilt avlopp och inom 
strandskyddsområde.  
 
Dispens från strandskyddet beviljades av miljö- och byggnadsnämndens (MBN) den 25 september 
2013, § 170 för nybyggnad på fastigheten Dragsnäs 1:32. Länsstyrelsen har den 29 oktober 2013 
beslutat att pröva MBN:s beslut. Beslut i frågan har inte avgjorts.  
 
Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande jml plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 25 §. Ingen 
erinran har inkommit.  
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten har i sitt yttrande tillstyrkt bygglov under förutsättning att 
fastigheten ansluts till kommunalt avlopp.  
 
Ronneby Miljö & Teknik AB meddelar att området ej ligger inom verksamhetsområde. Privat 
vatten och avlopp som är kopplat till kommunalt vatten och avlopp finns i området.  
 
Tekniska förvaltningen har inget att erinra. Fastigheten ligger intill Trafikverkets väg och därmed 
måste ett samråd med Trafikverket göras.  
 
Trafikverket avger följande i sitt yttrande: Fastigheten ligger utmed väg 638. Ett byggnadsfritt 
avstånd från vägen är 12 meter och inom detta område får inga byggnader eller andra fasta föremål 
placeras. Eftergivande anordningar så som staket kan tillåtas. Vägens säkerhetszon är 6 meter från 
vägkant. Inom denna zon får det inte förekomma några fysiska hinder i form av fasta oeftergivande 
föremål. Trafikverket förutsätter att anslutning sker mot enskild väg och att kontakt tas med berörd 
väghållare. Vid nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att de av 
riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överskrids. De nödvändiga åtgärder som kan 
krävas ska bekostas av exploatören eller fastighetsägaren. Eftersom byggnaden kommer att placeras 
i vägens närhet anser Trafikverket att fastighetsägaren bör ta fram en bullerutredning för att 
säkerställa att riktvärdena kan klaras. En sådan utredning ska ta hänsyn till såväl ekvivalent som 
maximal ljudnivå samt både inomhus- och utomhusmiljön. Riktvärdena vid fasad och uteplats 
måste klaras. Trafikverket bestyrker inte bygglov i de fall riktvärdena för trafikbuller överstigs. 
Trafikverket förutsätter att de ges möjlighet att yttra sig igen vid en eventuell ansökan om bygglov.  
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Sökanden har kommenterat Trafikverkets yttrande avseende krav på bullerutredning och anser 
följande:  
"Då flera, i närtid, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus beviljats av miljö- och 
byggnadsnämnden utan att berörda fastighetsägare behövt göra liknande utredningar (bl.a. Spjälkö 
2:85, Spjälkö 2:86 och avstyckningar från Risanäs 1:45) där som exempel fastigheterna i Spjälkö 
ligger mindre än en kilometer från Dragsnäs 1:32 i direkt anslutning till Vierydsvägen, så menar jag 
att min ansökan skall behandlas lika dessa ansökningar och således inte behöva kompletteras med 
en bullerutredning. Som stöd för detta hänvisar jag till Regeringsformen 1 kap. 2 § och 9 §." 

Bedömning 
Förslaget bedöms som lämpligt under förutsättning att positiv strandskyddsdispens vinner laga 
kraft.  
 
Frågan om avloppslösningen bör redas ut innan bygglov beviljas. Anslutning till kommunalt avlopp 
krävs om det inte är oskäligt. Temporär lösning av avloppsfrågan kan godtas i avvaktan på 
möjlighet att ansluta fastigheten till kommunalt avlopp. Nytillkommande utsläpp från WC-avlopp 
till ytvatten eller grundvatten godtas inte. BDT-avlopp ska renas på betryggande sätt med avseende 
på hälsoskydd och miljöskydd enligt kraven i Naturvårdsverkets Allmänna råd 2006:7.  
 
Vid handläggning av förhandsbeskeden från Risanäs 1:45 remitterades inte Trafikverket. 
Gatuenheten lämnade inte heller något yttrade gällande buller i remissyttrandet. Därför krävdes 
ingen bullerutredning i det ärendet.  
 
Bedömningen som görs är att inomhusbuller alltid kan klaras vid nybyggnation av bostadshus. Med 
hänsyn till den ringa trafiken på Vierydsvägen bör det inte vara något problem att ordna en skyddad 
uteplats så att inte gällande riktvärden för buller överskrids. Med tanke på vädersträcken på platsen 
kommer uteplatsen att kunna anordnas i sydvästläge vilket innebär vänt bort från vägen. I samband 
med bygglovsansökan ska redovisning göras för hur riktvärden för buller uppfylls på platsen.   

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
med villkor att positiv dispens från strandskyddet vinner laga kraft samt att en godtagbar 
avloppslösning redovisas. Trafikverkets krav gällande byggnadsfritt avstånd, säkerhetszon och 
väganslutning ska följas. I samband med bygglovsansökan ska redovisning göras för hur riktvärden 
för buller uppfylls på platsen.   
 
Avgift tas ut med 4 450 kr enligt taxa antagen av kommunfullmäktige § 82/2012.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Knut Svensson (C), Jan Olofsson (C), Nils-Erik Mattsson (MP) samt 
Berth-Anders Svensson (RP). 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
med villkor att positiv dispens från strandskyddet vinner laga kraft samt att en godtagbar 
avloppslösning redovisas. Trafikverkets krav gällande byggnadsfritt avstånd, säkerhetszon och 
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väganslutning ska följas. I samband med bygglovsansökan ska redovisning göras för hur riktvärden 
för buller uppfylls på platsen.   
 
Avgift tas ut med 4 450 kr enligt taxa antagen av kommunfullmäktige § 82/2012.  
 
 
Upplysning 
Förhandsbesked gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vinner laga kraft och skall följas av 
ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt 
att påbörja arbetet.  
 
Om fornlämning påträffas ska detta omedelbart anmälas till länsstyrelsen enligt 2 kap 10 § lagen 
(1988:950) KLM. 
 
Samråd ska ske med länsstyrelsen om åtgärder/verksamhet enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska 
genomföras på platsen.  
___________ 

 

 
Exp: 
XXX (delgivningskvitto och besvärshänvisning) 
Till berörda fastighetsägare (delgivningskvitto och besvärshänvisning) 
Trafikverket, Ärendemottagningen, att. Malin Dahlberg, Box 810, 781 28 Borlänge 
(delgivningskvitto och besvärshänvisning) 
Akten 
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2013/513 

§ 204  Ronneby 25:1, Massmanska kvarnen - Rivning av vattentub 
Ronneby kommun, lokalförsörjningsenheten 

Sammanfattning 
Ansökan avser rivning av vattentub på norra sidan av Massmanska kvarnen. 
 
Förutsättning för rivningslov enligt PBL 9 kap 10 och 34§§. 
För fastigheten gäller DP 53 LK 1974-04-18 AII K, Kulturhistoriskt värdefull byggnad. 
 
Ärendet har remitterats till Blekinge Museum. 

Bedömning 
Enligt PBL 9 kap 34 § skall rivningslov inte lämnas för en byggnad eller byggnadsdel som 
bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga eller konstnärliga värde. Vattentuben bedöms vara av sådant kulturhistoriskt 
värde. 
 
Vid besök på plats 2013-10-16 av Kjell Sabel och Lars Martinsson konstaterades att träet 
på vattentuben och upplaget är, på grund av röta, i så dåligt skick att den bör rivas för att 
kunna återskapas i sitt ursprungliga utseende. Anläggningen bör säkras mot olycksfall med 
stängsel eller liknande tills vattentuben är återuppförd. 
 
Blekinge Museum anser att rivning inte bör tillstyrkas med hänsyn till lokalhistoriskt 
värde. Anläggningen bör restaureras. Bidrag kan sökas hos länsstyrelsen. 

Förslag till beslut 
Miljö och byggnadsnämnden beviljar rivningslov för demontering av upplag och vattentub 
med villkor att lokalförsörjningsenheten skall redovisa en handlingsplan för 
återuppbyggnad av upplag och vattentub innan startbesked lämnas. 
 
Beslutet fattas med stöd av PBL kap 9 § 34. 
 
Avgift tas ut med 2 225 kronor (Tab 15) enligt taxa antagen av kommunfullmäktige  
§ 159/2011 och § 82/2012. 
 
Kontrollplan/rivningsplan skall redovisas och fastställas och tekniskt samråd skall hållas 
innan startbesked kan utfärdas. Kontakta byggnadsinspektören tel 0457-618221. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Margareta Yngveson (S), Knut 
Svensson (C) och Berth-Anders Svensson (RP). 
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Tilläggsyrkande 
Ledamot Margareta Yngveson (S) yrkar följande tillägg i beslutet:  
En återuppbyggnad av vattentuben ska ske inom 1 år efter rivning. 

Propositionsordning 
Ordförande Lena Karstensson (M) bifaller Margareta Yngvesons (S) yrkande och ställer proposition 
på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller densamma. 

Beslut 
Miljö och byggnadsnämnden beviljar rivningslov för demontering av upplag och vattentub 
med följande villkor: 

• Lokalförsörjningsenheten skall redovisa en handlingsplan för återuppbyggnad  
       av upplag och vattentub innan startbesked lämnas.  

• En återuppbyggnad ska ske inom 1 år efter rivning. 
 
Beslutet fattas med stöd av PBL kap 9 § 34. 
 
Avgift tas ut med 2 225 kronor (Tab 15) enligt taxa antagen av kommunfullmäktige  
§ 159/2011 och § 82/2012. 
 
Kontrollplan/rivningsplan skall redovisas och fastställas och tekniskt samråd skall hållas 
innan startbesked kan utfärdas. Kontakta byggnadsinspektören tel 0457-618221. 
 
 
 
Upplysningar: 
Rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från dagen beslutet vinner laga kraft (PBL 9 kap 43 §). 
 
Avslutad åtgärd skall meddelas till miljö och byggnadsförvaltningen. 
__________ 

 

 

 
Exp: 
Ronneby kommun, lokalförsörjningsenheten (delgivningskvitto och besvärshänvisning) 
Blekinge Museum, Borgmästaregatan 21, 371 35 Karlskrona (delgivningskvitto och 
besvärshänvisning) 
Akten 
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2013/695 

§ 205  Blåklockan 2 - Tillbyggnad av enbostadshus 
Sökande: XXX 

Sammanfattning 
PBL 9:30-32 
För fastigheten gäller detaljplan / BFII /, plan 345 laga kraft 80-05-23. 
Sammanlagd byggnadsarea högst 210 kvm.  
Med punktprickning markerat område får inte bebyggas.  
VA-verksamhet. 
 
Befintliga byggnader utgörs av enbostadshus och komplementbyggnad. 
 
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med 21 kvm plus övervåning samt öppen area under 
tak 16,8 kvm. Sammanlagd byggnadsarea är 132,5 kvm. Avstånd till tomtgräns är 1,7 m. Åtgärden 
sker delvis inom prickmarkerat område mot naturmark.  
 
Fastighetsägaren till Hulta 2:115 (tekniska förvaltningen) har godkänt förslaget.  
Övriga berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande enligt PBL 9 kap 25 §.  
Ingen erinran har inlämnats.  

Bedömning 
Förslaget anses rimligt och innebär en naturlig förlängning av nuvarande fasad mot öster. Avvikelse 
från detaljplan medges för byggnation på prickmark. Avvikelsen anses som mindre och förenlig 
med planens syfte och anses inte medföra någon negativ omgivningspåverkan.   

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 37,8 kvm samt 
övervåning, 21 kvm. 
 
Beslutet fattas med stöd av PBL kap 9, 30-32§§ samt tillhörande upplysningar nedan. 
 
Avgift tas ut med 12 015 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige § 82/2012. 
Fakturan skickas separat. 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 37,8 kvm samt 
övervåning, 21 kvm. 
 
Beslutet fattas med stöd av PBL kap 9, 30-32§§ samt tillhörande upplysningar nedan. 
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Avgift tas ut med 12 015 kronor enligt taxa antagen 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 PBL kap 10 § 23).  
 
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 påbörjats inom två år och avslutats inom fem år 
från dagen då beslutet vinner laga kraft (PBL 9 kap 43 §).  
Slutbesked skall ha meddelats innan byggnaden får tas i bruk (PBL 10 kap 4 §).  
___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: 
XXX (delgivningskvitto och besvärshänvisning) 
Akten 
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2013/779 

§ 206  Kalleberga 3:39 – Begäran om nedsatt avgift (ecos 2013-649.837) 

Sammanfattning 
Från XXX, XXX, har 2013-09-20 inkommit begäran om nedsättning av avgifter. XXX bedriver 
verksamheten Frendo i Kallinge sedan september 2012. Verksamheten omfattar fordonstvätt, 
försäljning av livsmedel, av tobak och av läkemedel. 
Dålig lönsamhet i verksamheten uppges som skäl för begäran om nedsättning av avgifterna. 
 
För åren 2012 och 2013 kvarstår för betalning följande fasta årsavgifter och handläggningsavgifter 
på totalt 8199 kronor ( inklusive inkassoavgifter ). 
" Tillsyn enligt miljöbalken (oljeavskiljare mm) år 2012. 1802  kr (inkl inkassoavgift) 
" Kontrollavgift receptfria läkemedel år 2013.                   2640 kr (inkl inkassoavgift) 
" Årsavgift livsmedelsförsäljning år 2013.                         1738 kr (inkl inkassoavgift) 
" Tillsyn i bullerärende år 2012/2013.                                1015 kr (inkl inkassoavgift) 
" Tillsynsavgift köldmedieanläggning år 2012.                  1004 kr (inkl inkassoavgift) 

Bedömning 
Nedsättning av avgift enligt miljöbalkstaxan kan ske om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter. 
Livsmedelstaxan anger att avgift kan sättas ned eller efterges om det finns särskilda skäl. 
Av de poster som återstår för betalning bedöms avgiften för tillsyn i bullerärende år 2012/2013, 
1015 kronor (inkl inkassoavgift) kunna utgå då klagomålet på verksamheten delvis bedömdes 
obefogat. I övrigt bedöms det inte föreligga särskilda skäl för nedsättning av avgifterna. 
Att en verksamhet uppvisar sämre lönsamhet än verksamhetsutövaren förväntat är inte ett skäl för 
nedsättning av avgift. Om det föreligger tillfälliga betalningssvårigheter kan avbetalningsplan 
upprättas.  
Även med tanke på kommunallagens krav på likställighet bedöms det inte möjligt att gynna 
ekonomiskt svaga verksamheter genom lägre avgift än för andra i övrigt motsvarande verksamheter. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att helt efterskänka avgiften för handläggning av ärende om 
klagomål på buller, 1015 kr (inkl inkassoavgift). 
 
I övrigt beviljas ingen nedsättning av återstående avgifter.  
 
Verksamhetsutövaren rekommenderas att snarast kontakta kommunens ekonomienhet för samråd 
om avbetalningsplan för återstående avgifter. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Knut Svensson (C); Jan Olofsson 
(C), Margareta Yngveson (S), Olle Helt (M), Magnus Pettersson (S), Berth-Anders Svensson (RP), 
Tomas Svensson (FP) samt tjänstgörande ledamot Curt Piculell (M). 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att helt efterskänka avgiften för handläggning av ärende om 
klagomål på buller, 1015 kr (inkl inkassoavgift). 
 
I övrigt beviljas ingen nedsättning av återstående avgifter.  
 
Verksamhetsutövaren rekommenderas att snarast kontakta kommunens ekonomienhet för samråd 
om avbetalningsplan för återstående avgifter. 
___________ 
 
 
 
 
 
 
Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos  
Länsstyrelsen i Blekinge län. 
 
Överklagandet skall dock skickas till  
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun, 372 80 Ronneby 
 
Överklagandet skall ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och byggnadsnämnden senast 
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. 
 
I skrivelsen skall du ange: 
* vilket beslut du överklagar t ex genom att ange diarienummer, paragrafnummer, beslutets dag och 
vad beslutet gäller 
* hur du anser att beslutet skall ändras och varför samt 
* ditt namn, adress och telefonnummer 
 
 
 
 
 
Exp: 
XXX, XXX  + delgivningskvitto 
Expeditionen (avgiften) 
Akten 
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2013/779 

§ 207  Gärestad 1:62– Nedsättning av tillsynsavgift (ecos 2013-673.837)  
Gäresta Bildelar AB 

Sammanfattning 
Gäresta Bildelar AB, org nr 556439-2321, har i samband med debitering av tillsynsavgift för år 
2013 begärt en nedsättning av den årliga tillsynsavgiften.  

Bedömning 
Gäresta Bildelar ABs verksamhet på fastigheten Gärestad 1:62 utgörs av bilskrotningsverksamhet 
som omfattas av anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen kap. 29 §12, verksamhetskod 
90.120. 
 
Tillsynsavgift för verksamheten uttas i enlighet med Ronneby kommuns taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens m.fl. område. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige § 193/2012 och 
senast indexreglerad att gälla fr.o.m. 2013-01-01. I taxan anges en årlig avgift baserad på 12 
timmars total tillsynstid för verksamheter med kod 90.120. 
 
Med anledning av verksamhetens begäran har miljö- och byggnadsförvaltningen gjort en förnyad 
bedömning av tillsynsbehovet för bilskrotningsverksamhet. För verksamheter där årligt 
tillsynsbesök väntas ske bedöms tillsynsbehovet kunna reduceras till 8 timmar. För verksamheter 
med få förändringar och välutvecklad egenkontroll bedöms tillsynsbehovet kunna reduceras till 6 
timmar. 
 
Nedsättning av avgift enligt miljöbalkstaxan kan ske om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter. 
 
Gäresta Bildelar AB´s verksamhet är miljöcertifierad med branschanpassat system enligt SBR 
2009:3 och bedöms ha väl fungerande egenkontroll. Verksamhetsförändringar som föranleder 
handläggning är få. Inga klagomål på buller eller annat har förekommit. Vid senaste tillsynsbesök 
2013-08-29 påtalades några mindre åtgärdsbehov men dessa bedöms kunna åtgärdas inom kort. 
Sammantaget bedöms det skäligt att reducera tillsynsbehovet för den aktuella verksamheten till 6 
timmar som årsgenomsnitt.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att Gäresta Bildelar AB, org nr 556439-2321, från och med 
år 2013 ska betala en årlig avgift motsvarande 6 timmars handläggningstid för nämndens tillsyn av 
bilskrotningsverksamhet på fastigheten GÄRESTAD 1:62 i Ronneby kommun. 
För år 2013 ska betalas en avgift på 6 x 824 kr = 4944 kr. 
 
Beslutet fattas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och Ronneby kommuns taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens m.fl. område. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige § 193/2012 och 
senast indexreglerad att gälla fr.o.m. 2013-01-01. 
 
Faktura skickas separat. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamot Margareta Yngveson (S). 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att Gäresta Bildelar AB, org nr 556439-2321, från och med 
år 2013 ska betala en årlig avgift motsvarande 6 timmars handläggningstid för nämndens tillsyn av 
bilskrotningsverksamhet på fastigheten GÄRESTAD 1:62 i Ronneby kommun. 
För år 2013 ska betalas en avgift på 6 x 824 kr = 4944 kr. 
 
Beslutet fattas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och Ronneby kommuns taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens m.fl. område. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige § 193/2012 och 
senast indexreglerad att gälla fr.o.m. 2013-01-01. 
 
Faktura skickas separat. 
___________ 

 

 

 

Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos  
Länsstyrelsen i Blekinge län. 
 
Överklagandet skall dock skickas till  
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun, 372 80 Ronneby 
 
Överklagandet skall ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och byggnadsnämnden senast 
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. 
 
I skrivelsen skall du ange: 
* vilket beslut du överklagar t ex genom att ange diarienummer, paragrafnummer, beslutets dag och 
vad beslutet gäller 
* hur du anser att beslutet skall ändras och varför samt 
* ditt namn, adress och telefonnummer 
 
 

 

 
Exp: 
Gäresta Bildelar AB, delgivningskvitto 
Expeditionen (avgiften) 
Akten 
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2013/779 

§ 208  Hasselstad 5:34 –Nedsättning av tillsynsavgift (ecos 2013-674.837) 
Hasselstadskroten 

Sammanfattning 
Hasselstadskroten, XXX, XXX, har i samband med debitering av tillsynsavgift för år 2013 begärt 
en nedsättning av den årliga tillsynsavgiften.  

Bedömning 
Den bedrivna verksamheten på fastigheten Hasselstad 5:34 utgörs av bilskrotningsverksamhet som 
omfattas av anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen kap. 29 §12, verksamhetskod 
90.120. 
 
Tillsynsavgift för verksamheten uttas i enlighet med Ronneby kommuns taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens m.fl. område. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige § 193/2012 och 
senast indexreglerad att gälla fr.o.m. 2013-01-01. I taxan anges en årlig avgift baserad på 12 
timmars total tillsynstid för verksamheter med kod 90.120. 
 
Med anledning av verksamhetens begäran har miljö- och byggnadsförvaltningen gjort en förnyad 
bedömning av tillsynsbehovet för bilskrotningsverksamhet. För verksamheter där årligt 
tillsynsbesök väntas ske bedöms tillsynsbehovet kunna reduceras till 8 timmar. För verksamheter 
med få förändringar och välutvecklad egenkontroll bedöms tillsynsbehovet kunna reduceras till 6 
timmar. 
 
Nedsättning av avgift enligt miljöbalkstaxan kan ske om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter. 
 
Hasselstadskrotens verksamhet är inte miljöcertifierad. Verksamheten på platsen har tidigare 
föranlett ett flertal påpekanden vid tillsynsbesök men de senaste åren har successivt betydande 
förbättringar genomförts. Vid senaste tillsynsbesök 2013-09-27 påtalades några mindre 
åtgärdsbehov. Tills vidare bedöms årligt tillsynsbehov föreligga. Sammantaget bedöms det skäligt 
att tills vidare reducera tillsynsbehovet för den aktuella verksamheten till 8 timmar som 
årsgenomsnitt.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att Hasselstadskroten, XXX, XXX, från och med år 2014 ska 
betala en årlig avgift motsvarande 8 timmars handläggningstid för nämndens tillsyn av 
bilskrotningsverksamhet på fastigheten Hasselstad 5:34 i Ronneby kommun. 
 
Beslutet fattas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och Ronneby kommuns taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens m.fl. område. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige § 193/2012 och 
senast indexreglerad att gälla fr.o.m. 2013-01-01. 
 
Faktura på den beslutade avgiften skickas separat. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamot Margareta Yngveson (S). 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att Hasselstadskroten, XXX, XXX, från och med år 2014 ska 
betala en årlig avgift motsvarande 8 timmars handläggningstid för nämndens tillsyn av 
bilskrotningsverksamhet på fastigheten Hasselstad 5:34 i Ronneby kommun. 
 
Beslutet fattas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och Ronneby kommuns taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens m.fl. område. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige § 193/2012 och 
senast indexreglerad att gälla fr.o.m. 2013-01-01. 
 
Faktura på den beslutade avgiften skickas separat. 
__________ 

 

 

 

Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos  
Länsstyrelsen i Blekinge län. 
 
Överklagandet skall dock skickas till  
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun, 372 80 Ronneby 
 
Överklagandet skall ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- och byggnadsnämnden senast 
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. 
 
I skrivelsen skall du ange: 
* vilket beslut du överklagar t ex genom att ange diarienummer, paragrafnummer, beslutets dag och 
vad beslutet gäller 
* hur du anser att beslutet skall ändras och varför samt 
* ditt namn, adress och telefonnummer 
 

 

 

 

 
Exp: 
XXX, Hasselstadskroten + delgivningskvitto 
Expeditionen (avgiften) 
Akten 
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2013/27 

§ 209  Information 
 
Jan Moberg: 
Utskick av skrivelse rörande vegetation mot gata. 
 
Kristina Eklunds skrivelse till länsstyrelsen om en andra granskning gällande förslaget till utökat 
strandskydd.  
Nämnden har tagit del av skrivelsen. 

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

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Knut Svensson (C); Margareta 
Yngveson (S), Olle Helt (M), Jan Olofsson (C), Magnus Pettersson (S), tjänstgörande ersättare Curt 
Piculell (M) samt ersättare Willy Persson (KD). 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 
__________ 

 

 

 

 
Exp: 
Akten 
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2013/28 

§ 210  Meddelanden 
 
Hid 2013,5345 
Länsstyrelsens beslut 2013-08-28 till B-Å Persson om förprövning enligt djurskyddsförordningen. 
Beslut: Länsstyrelsen godkänner nybyggnad av stall för hästar i Tjurkhult under förutsättning att 
vissa villkor följs. 
 
Hid 2013-5344 
Länsstyrelsens beslut 2013-09-19 till J-E Olsson om förprövning enligt djurskyddsförordningen. 
Beslut: Länsstyrelsen godkänner nybyggnad av stall för mjölkkor i Äsketorp under förutsättning att 
vissa villkor följs. 
 
Hid 2013-5343 
Länsstyrelsens beslut 2013-09-25 till C Håkansson om förprövning enligt djurskyddsförordningen. 
Beslut: Länsstyrelsen godkänner nybyggnad av stall för dikor och ungdjur i Påtorp under 
förutsättning att vissa villkor uppfylls. 
 
Dnr 2013-684.832 
Länsstyrelsens beslut 2013-10-23 till Fortifikationsverket gällande ansökan enligt 
vattenskyddsföreskrifterna med anledning av omläggning av Djupaforsledningen. 
Beslut: Lässtyrelsen meddelar dispens från föreskrifterna i vattenskyddsområde enligt 7 kap 22 § 
miljöbalken med vissa villkor. 
 
Dnr 2012-350.811 
Länsstyrelsens beslut 2013-10-23 gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 
om tillstånd till djurhållning inom detaljplanelagt område på Jordö. 
Beslut: Länsstyrelsen ändrar det överklagade beslutet enligt följande: Förbud mot att hålla betande 
djur inom med Rb betecknat område ska även omfatta maj månad. 
 
Dnr 2012/331 
Länsstyrelsens beslut 2013-10-23 gällande överklagande av kommunfullmäktiges antagandebeslut 
rörande detaljplan för del av fastigheten Hulta 2:115 och Eternellen 1 m.fl. 
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandena och fastställer kommunfullmäktiges antagandebeslut. 
 
Dnr 2011/14 
Länsstyrelsens beslut 2013-10-28 gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 
om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus i Vambåsa, nu fråga om villkor för hus A. 
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandena. 
 
Dnr 2013/443 
Länsstyrelsens beslut om prövning 2013-10-29 gällande strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus i Dragsnäs.  
Beslut: Länsstyrelsen beslutar om prövning av miljö- och byggnadsnämndens beslut enligt 19 kap 3 
b § miljöbalken. 
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Dnr 2013/382 
Åklagarmyndighetens, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, underrättelse om beslut 2013-10-
21 gällande brott mot områdesskydd, J G Lundgren. 
Beslut: Förundersökning inleds inte. 
 
Dnr 2011/14 
Svea Hovrätts, Mark- och miljööverdomstolen, beslut 2013-10-22 om förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus; nu fråga om prövningstillstånd. 
Beslut: Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.   
 
Dnr 2012/539 
Växjö Tingsrätts, Mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-07 om strandskyddsdispens i Spjälkö. 
Beslut: Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om syn och avslår överklagandet. 
 
Trafikverkets beslut om kungörelsedelgivning 2013-08-27 om beslut 2013-08-20 gällande 
fastställelse av arbetsplan för ombyggnad av väg 27 Ronneby - Växjö, delen Möllenäs-Backaryd 
och indragning av överblivet vägområde inom Ronneby kommun. 
 
Livsmedelsverkets information 2013-09-24 om överföring av kontrollansvar för så kallade 853-
anläggningar. 
__________ 
 
Följande ärende från ovanstående meddelandelista redovisas (Lars Granbacka): 
Dnr 2012-350.811 
Länsstyrelsens beslut 2013-10-23 gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 
om tillstånd till djurhållning inom detaljplanelagt område på Jordö. 
Beslut: Länsstyrelsen ändrar det överklagade beslutet enligt följande: Förbud mot att hålla betande 
djur inom med Rb betecknat område ska även omfatta maj månad. 

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

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M) och ledamöterna Knut Svensson (C) och Jan 
Olofsson (C). 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar meddelandena till protokollet. 
___________ 

 

 
Exp: 
Akten 
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2013/29 

§ 211  Delegationsbeslut 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 2013/404 
Trolleboda 1:44 - XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av gäststuga 2013-10-14, § 211  
(1/30 dgr) avgift 2 670 kr. (Tab 10) 
 
Dnr 2013/93 
Tromtö 1:3 - XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för ändrad användning, om- och tillbyggnad av 
komplementbyggnad till bostad, 2013-10-14, § 212 (14/14) avgift 8.410 kr (tab 5+11) 
 
Dnr 2013/722 
Stora Silpinge 5:12 - XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum 
2013-10-15, § 213 (1/6 dgr) avgift 2 670 kr. (Tab 13) 
 
Dnr 2013/658 
Smedamåla 1:18 - XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2013-10-16, § 214 (6/42 dgr) 
avgift 5.696 kr (tab 11).  MAKULERAD, EJ DELEGATIONSÄRENDE.  
 
Dnr 2013/509 
Torp 16:3 - XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av carport/garage 2013-10-17, § 215  
(1/38 dgr) avgift 5 696 kr. (Tab 10) 
 
Dnr 2013/541 
Ronneby 22:1 - Karlshamnsvägen 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för uppsättning av reklamskylt om 12.60 m² 2013-10-17, § 216 
(5/70 dgr) avgift 4.672 kr . (Tab 16) 
 
Dnr: 2013/543 
Ronneby 25:2 - Kallingevägen /Garvarevägen 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för uppsättning av dubbelsidig reklamskylt om 3.22 m² 2013-10-17 
§ 217 (5/70 dgr) avgift 2.670 kr (Tab 16). 
 
Dnr 2013/290 
Torp 14:4 - XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 2013-10-21, § 
218 (7/60 dgr) avgift 5 696 kr. (Tab 10) 
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Dnr 2013/595 
påfågeln 12 - XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för installation av hiss 2013-10-22, § 219 (7/60 dgr) 
avgift 5 670 kr. (Tab 13) 
 
Dnr 2013/599 
Hoby 1:39 – XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av Miljöstation/förråd 2013-10-21, § 220 
(1/62 dgr) avgift 2 670 kr. (Tab 10) 
 
Dnr 2013/620 
Hjälmsa 7:6 - XXX 
Anja Jonsson har beviljat rivningslov samt bygglov för ändrad användning av del av f d 
industribyggnad (snickeri) till bostad, § 221 (10/59 dgr) avgift 14.018 kr (tab 5+11).  
 
Dnr 2013/460 
Saxemara 19:1 - XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av 
befintligt bostadshus 2013-10-24, § 222 (1/62 dgr) avgift 23 140 kr. (Tab 10) 
 
Dnr 2013/772 
Knut 19 - XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för uppsättning av två st skyltar på fasad 2013-10-24,  
§ 223 (8/2 dgr) avgift 5.695 kr  (Tab 16) 
 
Dnr: 2013/597 
Sjöarp 2:3 - XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad med kontor om 153,80 m² 2013-
10-25, § 224 (7/58 dgr) avgift 16.020 kr. (Tab 11) 
 
Dnr 2013/460 
Kalleberga 4:91 - XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av inglasat uterum som ersättning av 
befintlig uteplats med skärmtak 2013-10-28, § 225 (2/10 dgr) avgift 2 670 kr. (Tab 13) 
 
Dnr 2013/627 
Yxnarum 19:60 - XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum 2013-10-
28, § 226 (7/46) avgift 2.670 kr (tab 13).  
 
Dnr 2013/733 
Leråkra 3:35 - XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 2013-10-29, § 
227 (7/29 dgr) avgift 2 670 kr. (Tab 10) 
 
Dnr: 2013/596 
Svenstorp 15:6 - XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av industri med kallager om 156.80 m² 
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2013-10-29 § 228 (4/67 dgr) avgift 6.408kr. (Tab 11, 3 och 4). 
 
Dnr 2013/802 
Djurtorp 1:24 - XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus genom utökning av 
takkupa 2013-10-29, § 229 (7/8 dgr) avgift 3 204 kr. (Tab 11) 
 
Dnr 2013/725 
Gertrud 9 - XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för utökning av parkeringsplatser på tomtmark 2013-10-
30, § 230 (5/27 dgr) avgift 1 648 kr. (Tab 19) 
 
Dnr:2013/686 
Ronneby 16:156 - XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för byte till mindre fönster samt en st fönsterdörr 2013-10-30, 
§ 231 (11/37 dgr) avgift 1.869 kr ( Tab 13 mindre fasadändring) 
 
Dnr 2013/635 
Kuggeboda 1:49 - XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd 2013-
10-31, § 232 (5/59 dgr) avgift 18 512 kr. (Tab 10) 
 
Dnr 2013/669 
Sjöhaga 1:13 - XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus 2013-11-01, § 233  
(1/37 dgr) avgift 18 512 kr. (Tab 10) 
 
Dnr 2013/702 
Yxnarum 2:10 - XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för nybyggnad av garage/förråd 2013-11-01, § 234 (3/42 dgr) 
avgift 5.696 kr (tab 10)   
____________ 
 
Följande delegationsbeslut från ovanstående delegationslista redovisas (Kenneth Gummesson): 
Dnr 2013/460 
Saxemara 19:1 - XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av 
befintligt bostadshus 2013-10-24, § 222 (1/62 dgr) avgift 23 140 kr. (Tab 10) 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamot Knut Svensson (C). 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-11-14 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

___________ 
Exp: 
Akten
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-11-14 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/30 

§ 212  Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Dnr 2013/755 
Bälganet 2:97 - XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus 2013-
10-23, BA § 56. Avgift 1.113:- (tab 14).  
 
Dnr 2013/752 
Kalleberga 6:103 - XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i befintlig rökkanal i enbostadshus 
2013-10-23, BA § 57. Avgift 1.113:- (tab 14).  
 
Dnr 2013/780 
Bälganet 1:30 - XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i befintlig rökkanal i enbostadshus 
2013-10-23, BA § 58. Avgift 1.113:- (tab 14).  
 
Dnr 2013/791 
Västra Hult 1:19 - XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i befintlig rökkanal i enbostadshus 
2013-10-23, BA § 59. Avgift 1.113:- (tab 14).  
 
Dnr 2013/656 
Droppemåla 1:87 - XXX 
Kenneth Gummesson har bekräftat anmälan om anslutning inkommande vatten och avloppsfilter 
BDT Bio Box till nyuppfört fritidshus 2013-10-24, BA § 60. 
Avgift 2 472 kr (timdebitering) 
 
Dnr 2013/681 
Trolleboda 1:31 - XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i befintlig rökkanal i enbostadshus 
2013-10-25, BA § 61. Avgift 1.113:- (tab 14).  
 
Dnr 2013/764 
Häggatorp 1:40 – XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i befintlig rökkanal i enbostadshus 
2013-10-28, BA § 62. Avgift 1.113:- (tab 14).  
___________ 
 
Följande delegationsbeslut från ovanstående delegationslista redovisas (Kenneth Gummesson): 
Dnr 2013/656 
Droppemåla 1:87 - XXX 
Kenneth Gummesson har bekräftat anmälan om anslutning inkommande vatten och avloppsfilter 
BDT Bio Box till nyuppfört fritidshus 2013-10-24, BA § 60. 
Avgift 2 472 kr (timdebitering) 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-11-14 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Jan Olofsson (C) och Stefan Kullman (SD) samt ersättare Willy 
Persson (KD). 

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

 

 

 

 

 
Exp: 
Akten 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-11-14 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/87 

§ 213  Delegationsbeslut och yttranden från förvaltningschefen 
 
Delegationsärenden - Beslut och yttranden av förvaltningschefen (ej diarieförda i Ecos)  
 
Delegation av yttranden med stöd av miljö- och byggnadsnämndens beslut om delegering  
§ 113/2012. 
 
Dnr 2013/774 
Sjöhaga 1:12 - Jan Moberg har i remissyttrande till länsstyrelsen tillstyrkt anläggande av brygga 
enligt anmälan om vattenverksamhet, 2013-10-28, § 4.  

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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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-11-14 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/34 

§ 214  Delegationsbeslut bostadsanpassning 
 
Delegation av fattade beslut om bostadsanpassningar med stöd av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om delegering 2012-05-10 § 113. 
 
Bökevik 
Dnr 2013/730 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende ramp vid entrè och 
dörröppningsautomatik till källardörr enl. § 6 (bedömd kostnad 65 000 kronor) 2013-10-
14. (1 dagar) 
Tallen 
Dnr 2013/767 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende skjutdörr och lättrullade korgar i 
garderober enl. § 6 (Materialkostnad 6 500 kronor) 2013-10-14.(1 dagar) 
Oden 
Dnr 2013/785 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende ombyggnad av kök enl. § 6 
(Materialkostnad 59 519 kronor) 2013-10-16-.(1 dagar) 
Älgen 
Dnr 2013/723 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende stödhandtag enl. § 6 (bedömd 
kostnad 1 000 kronor) 2013-10-17.(1 dagar) 
Ågården 
Dnr 2013/795 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende utbildning av hur befintlig hiss 
fungerar enl. § 6 (Kostnad 850 kronor) 2013-10-18.(1 dagar) 
Påfågeln  
Dnr 2013/796 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.3 
(Kostnad 4 213 kronor) 2013-10-18.(1 dagar) 
Elsa 
Dnr 2013/770 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av tröskelkilar enl. § 6 
(bedömd kostnad 2 000 kronor) 2013-10-21.(1 dagar) 
Illern 
Dnr 2013/797 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av förstärkt belysning 
i kök enl. § 6 (bedömd kostnad 8 000 kronor) 2013-10-22.(1 dagar) 
N. Eringsboda  
Dnr 2013/803 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av specialtoalett enl. § 
6 (bedömd kostnad 4 000 kronor) 2013-10-22.(1 dagar) 
Hjortsberga  
Dnr 2013/787 
Åke J har beviljat bidrag för återställning/hemtagning av 2 st. hissar enl. § 12.2 (bedömd 
kostnad 9 000 kronor) 2013-10-22.(1 dagar) 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-11-14 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Hjorten 
Dnr 2013/761 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av ramp i entrèn enl. § 
6 (bedömd kostnad 28 000 kronor) 2013-10-24.(1 dagar) 
Djurtorp 
Dnr 2013/771 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering stödhandtag, 
rullatorgarage och spisvakt enl. § 6 (bedömd kostnad 20 000 kronor) 2013-10-28.(1 dagar) 
Hjortsberga 
Dnr 2013/798 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av ramp enl. § 6 
(bedömd kostnad 28 000 kronor) 2013-10-28.(1 dagar) 
Delegation av fattade beslut om bostadsanpassningar med stöd av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om delegering 2012-05-10, § 113. 
Bökenäs 
Dnr 2013/816 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation/byte av 
varmvattenberedare enl. § 6 (Kostnad 10 019 kronor) 2013-10-28.(1 dagar) 
Torneryd 
Dnr 2013/793 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av stödhandtag enl. § 
6 (bedömd kostnad 2 000 kronor) 2013-10-30.(1 dagar) 
Bror 
Dnr 2013/822 
Åke J har beviljat bidrag för återställning avseende stoltrapphiss, ramp och tröskel badrum 
enl. § 12.2 (bedömd kostnad 8 000 kronor) 2013-10-31.(1 dagar) 
___________ 
 
Följande delegationsbeslut från ovanstående delegationslista redovisas (Kjell Sabel): 
 
Oden 
Dnr 2013/785 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende ombyggnad av kök enl. § 6 
(Materialkostnad 59 519 kronor) 2013-10-16-.(1 dagar) 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda 
delegationsbesluten. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Margareta Yngveson (S) och Jan Olofsson (C). 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda 
delegationsbesluten. 
___________ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-11-14 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Exp: 
Akten
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-11-14 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/779 

§ 215  Delegationslista 2013-10-11 – 2013-10-31 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
 
DIARIENR DATUM BESLUT HANDL. 
ÄRENDERUBRIK 
HÄNDELSERUBRIK 
KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN 
 
2013-000680 2013-10-16 DBM § 271 Eva-Marie Lundberg              
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 271 
Objekt: Kronans droghandel 1907, Apotek, Kockumsvägen 32, Kalleberga 9:92 
 
2013-000693 2013-10-21 DBM § 277 Eva-Marie Lundberg             
Remiss i ärende rörande alkoholservering - Bergslagskrogen 
Delegationsbeslut § 277 
Objekt: Boulehallen i Kallinge, Rinkvägen 1a, Bredåkra 11:2 
 
2012-000560 2013-10-22 DBM 244 Anders Börjeson                 
Tillsynsärende förorenat område 
Delegationsbeslut § 244 
Objekt: XXX, Stora Årsjömåla 3:11 
 
2013-000681 2013-10-16 DBM 269  Maria Osgyani                   
Anmälan om kompostering e.d. på egen fastighet 
Delegationsbeslut § 269, 412 kr 
Objekt: , XXX, SPJÄLKÖ 2:14 
 
2013-000688 2013-10-16 DBM 270 Kajsa Aronsson Johnson          
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, tidsbegr. 2013-10-21--2014-03-15 
Delegationsbeslut § 270, 789 + 1578kr/år 
Objekt: Risanäs Trädgårds butik, Kungsgatan 33, Viktor 26 
 
2013-000676 2013-10-17 DBM 272 Magnus Olofsson                 
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 272/ 1.648 kr 
Objekt: Bommerstorp 1:5 
 
2013-000685 2013-10-18 DBM 273 Anders Börjeson                 
Remiss från länsstyrelsen angående vattenverksamhet GC-väg 
Delegationsbeslut, yttrande § 273 
Objekt: Länsstyrelsen 2013  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-11-14 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013-000695 2013-10-21 DBM 274 Jan Moberg                      
Remiss Ansökan om hantering av brandfarlig vara 
Delegationsbeslut § 274 
Objekt: Södra Interiör AB  Kallinge, VERKSTADSVÄGEN 1, HÄGGATORP 1:167 
 
2013-000694 2013-10-21 DBM 275 Leif Abrahamsson             
Anmälan enl. 21§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ändrad  
verksamhet 
Delegationsbeslut § 275 
Objekt: FL Transport och Entrepenad AB, , Trofta 1:27 
 
2013-000684 2013-10-21 DBM 276 Magnus Olofsson                 
Remiss, omläggning av Djupaforsledningen 
Delegationsbeslut § 276/ 0 kr 
Objekt: Länsstyrelsen 2013 
Fasth : BREDÅKRA 11:5, 1081 
Objekt: BLEKINGE FLYGFLOTTILJ F 17, BREDÅKRAVÄGEN 26, Bredåkra 11:5 
Fasth: Bredåkra 11:5 
 
2013-000696 2013-10-24 DBM 278 Magnus Olofsson                
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut 
Objekt: XXX, SAXEMARA 1:89 
 
2013-000701 2013-10-24 DBM 279 Maria Osgyani                   
Ansökan om hel befrielse från latrinhämtning 
Delegationsbeslut § 279, 412kr 
Objekt: XXX, MÖLJERYD 1:39 
 
2013-000703 2013-10-25 DBM 280 Kajsa Aronsson Johnson          
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut §280, 789 + 1578 kr/år 
Objekt: Blekan och vänner AB, Blekan Café-Lunch, FRIDHEMSVÄGEN 8, RONNEBY 25:32 
 
2013-000545 2013-10-29 DBM 281 Maria Osgyani                   
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 281, 412kr 
Objekt: XXX, DJUPADAL 3:1 
 
2013-000691 2013-10-30 DBM 282 Maria Osgyani                   
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 282, 412kr 
Objekt: XXX, KALLEBERGA 9:89 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-11-14 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013-000708 2013-10-31 DBM 283 Magnus Olofsson                 
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 283/ 1.648 kr 
Objekt: XXX, Hjortsberga 7:24 
 
 
2013-000714 2013-10-31 DBM 284 Magnus Olofsson                 
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 284/ 1.648 kr 
Objekt: XXX, Kalleberga 33:4 
____________ 
 
Följande delegationsbeslut från ovanstående delegationslista redovisas (Anders Börjeson): 
 
2012-000560 2013-10-22 DBM 244 Anders Börjeson                 
Tillsynsärende förorenat område 
Delegationsbeslut § 244 
Objekt: XXX, Stora Årsjömåla 3:11 

Förslag till beslut 
Miljö- och hälsoskyddsenheten godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamot Knut Svensson (C) och tjänstgörande ersättare Curt Piculell (M). 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsenheten godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten. 
___________ 

 

 

 

 
Exp: 
Akten 
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