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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Plats och tid:   Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 – 14.40. 

  Ajournering för lunch 12.00 – 13.30  
Beslutande 

Lena Karstensson (M) Margareta Yngveson (S) 
Knut Svensson (C) Gunnar Ferm (S) 
Olle Helt (M) Magnus Fast (S) 
Clas Lagerlund (M) Nils-Erik Mattsson (MP) 
Jan Olofsson (C) Stefan Kullman (SD) 
Thomas Svensson (FP)  
Berth-Anders Svensson (RP)  
 Tjänstgörande ersättare 
 Tommy Arvidsson (S)  

 
Övriga deltagare: 
Curt Piculell (M), Willy Persson (KD), Laila Karlsson 
 
Övriga deltagare, delvis:  
Jan Moberg §§ 216-218,222,225-228, Anja Jonsson §§ 219-221,223,224, Leif Abrahamsson §§ 219-224 ,Karin 
Svensson §§ 221,223, Anders Börjeson §§ 222,228  
 
Utses att justera: Margareta Yngveson 
Justeringens plats och tid:    Stadshuset, miljö- och byggnadsförvaltningen 2013-12-16 kl 11.30. 
 
 
 
Sekreterare: Laila Karlsson Paragrafer: 216-228   
  
 
Ordförande: Lena Karstensson  
 
 
Justerande: Margareta Yngveson 
 

 
Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2013-12-11 
 
Datum för anslags uppsättande:  2013-12-17 
 
Datum för anslags nedtagande:  2014-01-08 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, kommunledningsförvaltningen 

 
Underskrift: Laila Karlsson 
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2013/107 

§ 216  Rapportering av ekonomiskt resultat mot budget 2013 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen Jan Moberg redovisar miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska läge t o m 
november gentemot budget 2013. 
 
Taxeintäkterna för plan- och bygglovsverksamheten samt enligt miljöbalkstaxan är 
fortfarande lägre än budgeterat. Övriga kostnader är något högre än budgeterat på grund av 
ombyggnation av personallokaler. Kostnaderna arbetskraft ligger något lägre än budget 
på grund av partiella tjänstledigheter. Vidare ligger kostnaderna för bostadsanpassning 
något lägre än budgeterade nivåer och förefaller rymmas inom budget. 
 
Sammanfattningsvis är budgeten för närvarande i balans. 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet. 
____________ 
Exp: 
Förvaltningschefen 
Akten
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2013/882 

§ 217  Verksamhetsplan för miljö- och byggnadsnämnden år 2014 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Jan Moberg presenterar förvaltningens förslag till verksamhetsplan för miljö- och 
byggnadsnämnden för år 2014. Den rymmer såväl, de verksamhetsmål som kommunfullmäktige 
antar i budget 2014, som nämndens interna mål (eller indikatorer) som vidareutvecklats från 2013 
års verksamhetsplan. 
 
Verksamhetsplanen omfattar även översiktlig planering av mark och vatten, och berör därmed ett 
strategiskt arbetsområde där kommunstyrelsen ska leda arbetet enligt gällande reglemente. 

Bedömning 
Verksamhetsplanen bedöms utgöra ett tydligt och ändamålsenligt stöd för miljö- och 
byggnadsnämndens och -förvaltningens verksamhet under år 2014. De delar av verksamhetsplanen 
som inte berör översiktlig planering av mark och vatten bedöms kunna fastställas av miljö- och 
byggnadsnämnden, att gälla som verksamhetsplan för 2014. 
 
De delar av verksamhetsplanen som berör översiktlig planering av mark och vatten (s 8-9) bedöms 
utgöra ett bra underlag för det fortsatta arbetet inom den strategiska delen av den fysiska 
planeringen enligt plan- och bygglagen. Verksamhetsplanen bör därför översändas till 
kommunstyrelsen, med ett önskemål om att kommunstyrelsen fastställer den del av 
verksamhetsplanen som berör översiktlig planering av mark och vatten. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att:  
• fastställa förslag till verksamhetsplan för 2014, med undantag av de delar som berör översiktlig 

planering av mark och vatten. 
• översända förslaget till verksamhetsplan för 2014 till kommunstyrelsen, med ett önskemål om 

att kommunstyrelsen fastställer den del av verksamhetsplanen (s 8-9) som berör översiktlig 
planering av mark och vatten. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M) och ledamöterna Knut Svensson (C), Claes 
Lagerlund (M), Jan Olofsson (C), Berth-Anders Svensson (RP), Margareta Yngveson (S), Magnus 
Fast (S), Nils-Erik Mattsson (MP) och ersättare Willy Persson (KD). 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, efter viss justering av verksamhetsplanen på dagens 
sammanträde, att:  
 
• fastställa förslag till verksamhetsplan för 2014, med undantag av de delar som berör översiktlig 

planering av mark och vatten. 
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• översända förslaget till verksamhetsplan för 2014 till kommunstyrelsen, med ett önskemål om 
att kommunstyrelsen fastställer den del av verksamhetsplanen (s 8-9) som berör översiktlig 
planering av mark och vatten. 

____________ 

 

 
Exp: 
Kommunstyrelsen + Verksamhetsplan 2014 
MBF  
Akten 
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2013/883 

§ 218  Internkontroll - redovisning 2013 plan 2014 

Sammanfattning 
Nämnden ska enligt kommunfullmäktige 2006-01-26, § 16 varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden skall årligen rapportera resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Genomförd riskbedömning skall 
beaktas vid upprättandet av planen. Väsentliga brister i den interna kontrollen skall omedelbart 
rapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Internkontrollplan skall minst innehålla: 
• Vad som skall följas upp (vilka rutiner) som skall följas upp. 
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 
• Till vem uppföljningen skall rapporteras. 
• När rapporteringen skall ske. 
 
Kontrollplanen 2013 (bilaga 1) för miljö- och byggnadsförvaltning innehåller följande 
kontrollpunkter: 
• Kontrollera att kommunicering skett: 2 bygglov, 2 anmälningsärenden MFVH och 2 

avloppsärenden. 
• Att personuppgiftslagens bestämmelser följs vid ev. publicering på internet. 
• Kontrollera att det i beslut finns motivering och angivande av relevant lagrum som stöd för 

beslutet. 
• Kontroll att beslutet tagits med stöd av delegationsordningen. 
• Kontrollera att bidrag betalats ut till behövande, och att åtgärder vidtagits i bostad. 
 
Förvaltningschefen redovisar resultatet av genomförda kontroller 2013 för förvaltningen (bilagorna 
2-9).  

Kontrollera att kommunicering skett 
Vid ett plansamråd har en målad karta som uppvisar med vilka kommunicering skett inte upprättats. 
Det finns otydlighet i den rutin som ska stödja plansamråd. Rutinen behöver revideras och 
planarkitekterna informeras. I övrigt uppvisar kontrollerna av genomförd kommunicering inte några 
avvikelser. 

Att personuppgiftslagens bestämmelser följs vid ev. publicering på internet 
Söker man i externdiariet på de bygglovsärenden som varit på sammanträde, t ex bygglovsärenden 
finns det adressuppgifter, bilder på enskildas hus, ritningar invändigt, namnuppgifter och e-
postadresser på sökanden och grannar. En PUL-information (personuppgiftslag-information) för 
handläggarna har genomförts. I närtid kommer vi att implementera ett nytt ärendehanteringssystem, 
som bedöms kunna underlätta säkringen av att PUL-information inte publiceras på webben. 
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Kontrollera att det i beslut finns motivering och angivande av relevant lagrum som stöd för 
beslutet  
Det saknas en bedömning och motivering i bygglovsbeslut, som klargör om myndigheten anser att 
tillbyggnaden står i överensstämmelse med planens bestämmelser eller/och syfte. Det står i ett annat 
beslut att detaljplan finns, men inte om åtgärderna är förenliga med densamma. Bedömning av 
planöverensstämmelse och motivering/angivande av denna bör införas i rutin och mall. 
 
Kontroll att beslutet tagits med stöd av delegationsordningen 
Kontrollerade delegationsbeslut har tagits med stöd av delegationsordningen. 

Kontrollera att bidrag betalats ut till behövande, och att åtgärder vidtagits i bostad 
Genomförda kontroller visar att bidrag betalats till behövande och att de åtgärder för vilka bidrag 
betalats ut vidtagits. 
 
Förvaltningschefen redovisar även förslaget till internkontrollplan för år 2014 (10). 

Bedömning 
Rutiner för uppmärksammade brister behöver ses över, och så ska ske, rörande kommunicering vid 
plansamråd, bygglov rörande motivering och angivande av lagrum och ställningstagande till om det 
som ansökts överensstämmer med plan. 
 
Enskilda kan uppleva kränkningar av den egna integriteten när personrelaterade uppgifter finns 
tillgängliga på internet. Handläggarna behöver vara uppmärksamma på att inte lägga ut information 
på webben, så länge vi fortfarande använder winess som ärendehanteringssystem. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att:  
1.  Godkänna uppföljningen av den interna kontrollen år 2013. 
2.  Överlämna resultatet av kontrollen till kommunstyrelsen. 
3.  Godkänna internkontrollplanen för år 2014. 

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

Yrkanden 
Ledamot Margareta Yngveson (S) yrkar att förvaltningschefen för miljö- och 
byggnadsförvaltningen ska ha kontrollansvaret över förvaltningens internkontroll. 
Margareta Yngveson (S) yrkar att i rutan kommunicering, under kontrollmoment, tas de parenteser bort 
där det framgår tidpunkt för kontrollen så att det inte blir förutsägbart vad som ska kontrolleras. 
Margareta Yngveson (S) yrkar att i rutan bostadsanpassningar, under kontrollmoment, ska momentet 
”Kontrollera att rätt bidrag betalas ut” läggas till.  
 
Knut Svensson (C) yrkar att det ska läggas till i texten att ett slumpmässigt urval ska användas vid alla 
kontroller.  
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Propositionsordning 
Ordförande Lena Karstensson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 
nämnden bifaller desamma. 

Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollen år 2013.  
 
Nämnden överlämnar resultatet av kontrollen till kommunstyrelsen, samt efterfrågar vägledning och 
direktiv rörande hanteringen och publiceringen av personuppgifter på internet.  
 
Nämnden godkänner internkontrollplanen för år 2014 med följande ändringar:  
I rutan kommunicering, under kontrollmoment, tas de parenteser bort där det framgår tidpunkt för 
kontrollen så att det inte blir förutsägbart vad som ska kontrolleras. I rutan bostadsanpassningar, 
under kontrollmoment, läggs momentet ”Kontrollera att rätt bidrag betalas ut” till. I texten läggs till 
att ett slumpmässigt urval ska användas vid alla kontroller.  
___________ 
 
 

 

 
Exp: 
Kommunstyrelsen + kontrollrapporter 2013 och kontrollplan 2014 
Revisorerna + kontrollrapporter 2013 och kontrollplan 2014 
Akten 
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2013/832 

§ 219  Karlstorp 2:1 - Strandskyddsdispens för ställplats för husbilar 

Sammanfattning 
Rönninge 
Ronneby kommun, Tekniska förvaltningen, 372 80 Ronneby 
 
PBL 9:30-32 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. 
VA-verksamhet, Riksintresse - friluftsliv, Strandskyddsområde för Ronnebyån. 
 
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för anläggande av 10 st ställplatser om totalt 
600 kvm. Ställplatserna är avsedda för husbilar och stanntiden begränsas till några dygn. Området 
markeras med avbärare. Inga övriga faciliteter kommer att finnas. Ställplatserna anläggs på plats för 
tidigare ridhusanläggning vilken nyligen rivits. Avstånd till strandlinje ca 85 m. Området gränsar 
till Södra Brunnsskogens naturreservat.   

Bedömning 
Enligt Miljöbalken (MB) 7 kap § 15 får inte, inom strandskyddsområde, nya byggnader uppföras 
eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda 
ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för 
djur- och växtarter. 
Kommunen får, enligt samma balk 7 kap § 18 b-c, medge dispens från nämnda bestämmelser om 
det finns särskilda skäl.  Som sådant särskilt skäl får man beakta endast om det område som 
dispensen avser; 
1.  redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, 
2.  genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen, 
3.  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och inte kan tillgodoses 
utanför området, 
4.  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området, 
5.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området, eller 
6.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Ställplatserna anläggs inom område som sedan tidigare tagits i anspråk för ridanläggning. Tillträde 
till och stigar inom angränsande naturreservat påverkas inte. Området är väl avskilt från strandlinjen 
genom allmän väg (Rönningevägen) 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 MB 7 kap § 18 c pkt 1 och 2.   

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av ställplatser för 
husbilar, totalt 600 kvm. 
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Beslutet fattas med stöd av MB 7 kap § 18c pkt 1 och 2.  
 
Avgift tas ut med 5340 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige § 82/2012. (Faktureras 
separat). 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M) och ledamöterna Jan Olofsson (C) och Magnus 
Fast (S). 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av ställplatser för 
husbilar, totalt 600 kvm. 
Beslutet fattas med stöd av MB 7 kap § 18c pkt 1 och 2.  
 
Avgift tas ut med 5340 kronor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige § 82/2012. (Faktureras 
separat). 
 
 

Upplysning:  
Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller 
avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.  
 
Dispensbeslutet vinner laga kraft först är länsstyrelsen beslutat att inte överpröva detsamma. Tiden 
för överprövning är tre veckor och räknas från den dag kommunens dispensbeslut inkommer till 
länsstyrelsen. 
_____________ 

 

 
 
Exp: 
Tekniska förvaltningen + delgivningskvitto och besvärshänvisning 
Länsstyrelsen + samtliga handlingar 
Expeditionen (avgiften) 
Akten 
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2013/789 

§ 220  Droppemåla 1:168 - Tillbyggnad av enbostadshus 

Sammanfattning 
XXX 
 
PBL 9:30-32 
För fastigheten gäller detaljplan /BFI/, plan 318 laga kraft 84-02-22 
Fristående bostadshus, högst en våning. Huvudbyggnad får inte uppta större byggnadsyta än 150 
kvm. Byggnadshöjd högst 4,5 m, taklutning högst 27 grader. 
Ny detaljplan för fastigheten är under utarbetande. Denna tillåter byggnation i två våningar med 
nockhöjd 7,5 m. Planen har ännu inte antagits eller vunnit laga kraft.  
 
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med 9,4 kvm samt övervåning 101,5 kvm. Tillbyggnad 
sker delvis inom prickmarkerat område. Byggnadshöjd 4,5 m, nockhöjd 7,0 m. Taklutning 27 
respektive 38 grader. Byggnadsarea efter tillbyggnad 105,2 kvm.  
 
Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande enligt PBL 9 kap 25 §. Ingen erinran har 
inlämnats. 

Bedömning 
Enligt PBL 9 kap. 30§ punkt 1b och 31§ punkt b skall bygglov ges för en åtgärd inom ett område 
med detaljplan om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med 
detaljplanen eller avviker från detaljplanen men avvikelsen godtagits vid tidigare bygglovsprövning 
enligt denna lag eller äldre bestämmelser.  
 
Avvikelser gällande våningsantal har tidigare godtagits inom planområdet.  
 
Förslaget anses rimligt och bygglov kan medges.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 9.4 kvm samt 
övervåning 101,5 kvm. 
 
Avvikelser för våningsantal, taklutning och byggnation på prickmark anses som mindre och 
förenliga med planens syfte och anses inte medföra någon negativ omgivningspåverkan.  
 
Beslutet fattas med stöd av PBL kap 9 §§ 30-32 samt tillhörande upplysningar nedan.   
 
Avgift tas ut med 12 015 kronor enlig taxa antagen av kommunfullmäktige § 82/2012 (faktureras 
separat).  
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 9.4 kvm samt 
övervåning 101,5 kvm. 
 
Avvikelser för våningsantal, taklutning och byggnation på prickmark anses som mindre och 
förenliga med planens syfte och anses inte medföra någon negativ omgivningspåverkan.  
 
Beslutet fattas med stöd av PBL kap 9 §§ 30-32 samt tillhörande upplysningar nedan.   
 
Avgift tas ut med 12 015 kronor enlig taxa antagen av kommunfullmäktige § 82/2012 (faktureras 
separat).  
 
 
Dokument som ingår i beslutet: Situationsplan, plan- och fasadritningar.  
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked (enligt 
PBL 10 kap. 23§). 
Kontrollplan skall redovisas och fastställas och tekniskt samråd skall hållas innan startbesked kan 
utfärdas. Kontakta byggnadsinspektören tel 0457-618221. 
____________ 
 
 

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 då 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 
Expeditionen (avgiften) 
Akten
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2011/1036 

§ 221  Upphävande av detaljplaner inom Backaryd tätort 

Sammanfattning 
Inkomna synpunkter redovisas i bifogad granskningsutlåtande. Backaryd tätort regleras idag av ett 
antal detaljplaner, vilka vann laga kraft mellan år 1956 till 2003. Idag är större delen av de 
planerade tomterna bebyggda men det finns fortfarande en del outnyttjade byggrätter. Genom åren 
har man gjort ganska stora avsteg från planerna. I och med att det finns detaljplaner för områdena 
finns det också särskilda bestämmelser. Bland annat finns kvarter med beteckningen A, en 
beteckning som inte används idag. Det finns områden med kvartersmark där genomförandetiden har 
löpt ut. Det finns många kvarter med mycket prickmark.  
 
Planbestämmelserna upplevs också som ganska begränsande. Detta gör att invånarna har 
begränsade valmöjligheter vid nybyggnation eller vid förändring av befintliga byggnader. 
 
Förslag till upphävande av detaljplaner i Backaryd tätort har varit utställt för granskning under tiden 
18 oktober 2013 t.o.m. 15 november 2013. Myndigheter och berörda fastighetsägare m.fl. har 
beretts tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget.  
 
Yttranden har inkommit från länsstyrelsen i Blekinge län, Ronneby Miljö & Teknik AB, E:on, 
Lantmäteriet. Lantmäteriet har inget att erinra mot förslaget.  
 
Upphävandeförslaget handläggs enligt normalt planförfarande. 

Bedömning 
Ronneby Kommuns översiktsplan (2006) anger som mål för Backaryd tätort att: "när det gäller 
bebyggelse och fysisk planering är kommunen positiv till kompletteringsbebyggelse både i och 
utanför samhället." Gällande detaljplanerna som finns i Backaryd idag har blivit föråldrade och 
anses vara ett hinder för personer som vill bygga nytt eller göra förändringar i befintlig bebyggelse. 
Plan- och byggenheten anser därför att detaljplanerna bör kunna upphävas. Om- och tillbyggnader 
ska kunna regleras direkt i bygglov. 
 
Plan- och byggenheten anser inte att fastighetsägare i området kommer att få sina rättigheter 
inskränkta utan att det istället kommer att råda en större flexibilitet vid nybyggnation. Upphävandet 
av detaljplanerna kan leda till att fastighetsägare får större möjligheter till nybyggnation av bostäder 
och gårdsbyggnader. Det finns inte heller några naturskyddsområden, riksintressen eller dylikt inom 
området som kommer att påverkas i och med upphävandet av detaljplanerna. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna det reviderade förslaget till upphävande av 
detaljplaner i Backaryd tätort och skickar förslaget vidare till kommunfullmäktige för antagande. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamot Margareta Yngveson (S). 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna det reviderade förslaget till upphävande av 
detaljplaner i Backaryd tätort och skickar förslaget vidare till kommunfullmäktige för antagande. 
____________ 

 

 

 
Exp: 
Plan- och byggenheten, Karin Svensson - kommunfullmäktige 
Akten
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2013/27 

§ 222  Information  
 
Leif Abrahamsson: 
Tillsyn och tidsregistrering av köldmedieanläggningar. 
 
Jan Moberg: 
Förslag till internbudget 2014 (delas ut på sammanträdet).  
Ärendet behandlas på nämnden i januari 2014. 

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

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 
___________ 

 

 
Exp: 
Akten 
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2013/28 

§ 223  Meddelanden 
 
Dnr 2011/14 
Länsstyrelsens beslut 2013-10-28 avseende överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 
om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på Vambåsa 1:47 (villkor för hus A). 
Beslut: Avslag. 
 
2013/234 
Länsstyrelsens beslut 2013-10-29 till T Andersson med anledning av överklagande av 
kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplan för Släggan 1. Beslut: Avslag. 
 
2013/195 
Länsstyrelsens yttrande 2013-10-31 till Energimyndigheten i Eskilstuna avseende förslag till 
ändringar i riksintressen för vindbruk - remiss 2. 
 
Länsstyrelsens meddelande 2013-11-07 avseende information om reviderad ansvarsutredning 
beträffande föroreningar på grund av Kallinge Bruks verksamhet på Kallinge Bruk 2:8. 
 
2013/258 
Länsstyrelsens beslut 2013-11-13 avseende överprövning av beviljad strandskyddsdispens för 
nybyggnad av förråd och gäststuga på Smedgården 1:12. Beslut: Fastställes. 
 
Länsstyrelsens beslut 2013-11-18 till Johannishus Godsförvaltning AB avseende anmälan om 
vattenverksamhet för muddring inom Arpö 1:1. Beslut: Godkännes med förelägganden. 
 
Dnr 2013/847 
Åklagarmyndighetens, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, underrättelse om beslut 2013-11-
15. 
 
Dnr 2012/275 
Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom 2013-11-19 till M Andersson med flera om 
bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus m m i Trolleboda.  
Domslut: Avslår yrkandet om syn samt upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut avseende 
bygglov för garage och undanröjer länsstyrelsens beslut avseende prövning av gäststuga, vilket 
återförvisas till MBN för prövning. I övrigt avslås överklagandena. 
 
Dnr 2012-513.837 
Svea Hovrätts, mark- och miljööverdomstolen, dom 2013-11-14 avseende dispens från 
biotopskyddsbestämmelser i Lilla Kulleryd. Beslut: Dispens från biotopskyddsbestämmelserna. 
 
Hid 2013.6243 
Länsstyrelsens beslut 2012-11-18 till L och K Fredriksson avseende tillstånd för nybyggnad av en 
friggebod på Sonekulla 3:23. Beslut: Tillstånd beviljat. 
 
Dnr 2013/72 
Svea Hovrätts, Mark- och miljööverdomstolen, dom 2013-11-20 avseende avvisat överklagande; 
prövningstillstånd - Droppemåla 1:24. Beslut: Prövningstillstånd meddelas. 
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Dnr 2012/539 
Svea Hovrätts, Mark- och miljööverdomstolen, dom 2013-11-22 avseende strandskyddsdispens på 
Spjälkö 1:28, prövningstillstånd. Beslut: Prövningstillstånd meddelas inte. Mark- och 
miljödomstolens dom står fast. 
___________ 
 
Följande meddelande från ovanstående lista redovisas (Anja Jonsson): 
 
2013/258 
Länsstyrelsens beslut 2013-11-13 avseende överprövning av beviljad strandskyddsdispens för 
nybyggnad av förråd och gäststuga på Smedgården 1:12. Beslut: Fastställes. 

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

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson (M), ledamöterna Knut Svensson (C), Jan Olofsson 
(C), Claes Lagerlund (M) och ersättare Curt Piculell (M). 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar meddelandena till protokollet. 
____________ 

 

 

 

 

 

 
Exp: 
Akten 
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2013/29 

§ 224  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: 2013/707 
Backaryd 1:44 - XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av industri med lagerlokal om 124 m² 
2013-11-04, § 235 (5/42 dgr) avgift 4.806 kr (Tab 11 , 3 och 4). 
 
Dnr: 2013/646 
Backaryd 1:40 - XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med vardagsrum och inglasat 
uterum om 52 m² 2013-11-05,  § 236 (5/43 dgr) avgift 8.366 kr. (Tab 11). 
 
Dnr: 2013/769 
Hoby 5:2 - Ronnebyvägen 4A 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för om och tillbyggnad av Blekingearkivet om 1659 m²  
2013-11-06, § 237 (4/1 dg) avgift 62.656 kr. (Tab 11, 3och 4) 
 
Dnr 2013/717 
Spjälkö 2:74 - XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2013-11-06, § 238  
(5/21 dgr) avgift 5.696 kr (tab 11).  
 
Dnr 2013/788 
Spjälkö 1:64 - XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2013-11-07, § 239 
(5/25 dgr) avgift 5.696 kr (tab 11).  
 
Dnr: 2013/749 
Vambåsa 1:28 - XXX 
Kjell Sabel har beviljat rivningslov för rivning av torp, garage och stall 2013-11-14, 
§ 240 (10/29 dgr) avgift 1.112 kr (Tab 14). 
 
Dnr:2013/685 
Kalleberga 4:97 - XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av förråd till förskola om 8.52 m² 
2013-11-15,  § 241 (7/54 dgr) avgift 2.670 kr (Tab 10). 
 
Dnr 2013/737 
Kalleberga 6:132 - XXX 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av garage om 90 m² samt rivning av befintligt 
garage 2013-11-15, § 242 (8/38 dgr) avgift 5.696 kr. (Tab 10). 
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Dnr 2013/804 
Västra Hallen 1:153 - XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum 2013-11-
20, § 243 (6/28 dgr) avgift 2.670 kr (tab 13).  
 
Dnr. 2013/865 
Ronneby 24:16 - XXX 
Kjell Sabel har beviljat rivningslov för demontering av staket och granhäck 2013-11-22, § 244 
(2/1 dgr) ingen avgift tillhör Blekan. 
___________ 
 
Följande bygglov från ovanstående delegationslista redovisas (Anja Jonsson): 
 
Dnr 2013/788 
Spjälkö 1:64 - XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2013-11-07, § 239 
(5/25 dgr) avgift 5.696 kr (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: 
Akten 
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2013/30 

§ 225  Delegationsbeslut bygganmälan  
 
Delegation av fattade beslut om bygganmälan 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 2013/754 
Björken 1 - XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i befintlig rökkanal i  
enbostadshus 2013-11-01, BA § 63. Avgift 1.113:- (tab 14).  
 
Dnr 2013/741 
Norra Eringsboda 1:206 - XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus 2013-
11-04, BA § 64. Avgift 1.113:- (tab 14).  
 
Dnr 2013/711 
Saxemara 1:6 - XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus 2013-
11-04, BA § 65. Avgift 1.113:- (tab 14).  
 
Dnr 2013/782 
Månstenen 4 - XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i befintlig rökkanal i enbostadshus 
2013-11-04, BA § 66. Avgift 1.113:- (tab 14).  
 
Dnr 2013/786 
Hoby 19:98 - XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus 2013-
11-04, BA § 67. Avgift 1.113:- (tab 14).  
 
Dnr 2013/753 
Kalleberga 13:13 - XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i befintlig rökkanal i enbostadshus 
2013-11-15, BA § 68. Avgift 1.113:- (tab 14).  
 
Dnr 2013/850 
Stora Årsjömåla 3:11 - XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i befintlig rökkanal i enbostadshus 
2013-11-15, BA § 69. Avgift. 1.113:- (tab 14).  
 
Dnr 2013/855 
Flintan 2 - XXX 
Kenneth Gummesson har bekräftat anmälan om installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus 
2013-11-21, BA § 70. Avgift 1.113:- (tab 14). 
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___________ 

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

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

 

 

 

 
Exp: 
Akten 
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2013/34 

§ 226  Delegationsbeslut bostadsanpassning 
 
Delegation av fattade beslut om bostadsanpassningar med stöd av miljö- och byggnadsnämndens 
beslut om delegering 2012-05-10, § 113. 
 
Friskytten 
Dnr 2013/713 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av spisvakt enl. § 6 (bedömd 
kostnad 7 000 kronor) 2013-11-04.(1 dagar) 
Kalleberga 
Dnr 2013/825 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning/hemtagning av hiss enl. § 
12.2 (bedömd kostnad 3 000 kronor) 2013-11-04.(1 dagar) 
Elsa 
Dnr 2013/826 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av stödhandtag och minimera 
trösklar enl. § 6 (bedömd kostnad 3 000 kronor) 2013-11-04.(1 dagar) 
Backen 
Dnr 2013/810 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av spisvakt enl. § 6 (bedömd 
kostnad 7 000 kronor) 2013-11-06.(1 dagar) 
Backen 
Dnr 2013/811 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av räcke/stödhandtag enl. § 6 
(bedömd kostnad 3 000 kronor) 2013-11-06.(1 dagar) 
Lindansaren 
Dnr 2013/829 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av spisvakt enl. § 6 (bedömd 
kostnad 7 000 kronor) 2013-11-11.(1 dagar) 
Björnen 
Dnr 2013/841 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av spisvakt enl. § 6 (bedömd 
kostnad 7 000 kronor) 2013-11-11.(1 dagar) 
Påfågeln 
Dnr 2013/842 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.3 (bedömd 
kostnad 5 000 kronor) 2013-11-12.(1 dagar) 
Kåraryd 
Dnr 2013/714 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende iordningställande av duschmöjlighet och 
ramp i entrèn. enl. § 6 (bedömd kostnad 25 000 kronor) 2013-11-25.(1 dagar) 
___________ 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Knut Svensson (C), Jan Olofsson (C), Margareta Yngveson (S) och 
ersättare Willy Persson (KD): 

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

 

 

 

 
Exp: 
Akten 
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2013/87 

§ 227  Delegationsärenden - Beslut och yttranden från förvaltningschefen 
 
Delegation av yttranden med stöd av miljö- och byggnadsnämndens beslut om delegering 
§ 113/2012. 
 
Beslut och yttranden av förvaltningschefen (ej diarieförda i Ecos). 
 
Dnr 2013/867 
Sjöhaga 1:13 och 1:1 - David Gillanders har i remissyttrande till länsstyrelsen tillstyrkt muddring 
och anläggande av brygga enligt anmälan om vattenverksamhet, 2013-11-01, § 5.  
___________ 

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

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

 

 

 

 
Exp: 
Akten 
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2013/779 

§ 228  Delegationslista 2013-11-01 – 2013-11-29 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
 
Delegation av beslut i miljö- och hälsoskyddsärenden med stöd av miljö- och byggnadsnämndens 
beslut om delegering § 113/2012. 
 
 
DIARIENR DATUM BESLUT HANDL. 
ÄRENDERUBRIK 
HÄNDELSERUBRIK 
KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN 
 
 
2013-000736 2013-11-04 DBM § 286 
Eva-Marie Lundberg              
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 286, 1578 kr/år 
Objekt: XXX, Motorn 4 
 
2013-000719 2013-11-07 DBM § 289  
Kajsa Aronsson Johnson          
Remiss i ärende rörande alkoholservering 
Delegationsbeslut § 289  
Objekt: XXX, Kalleberga 5:41 
  
2013-000750 2013-11-21 DBM § 299  
Maria Osgyani                   
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 299, 0 kr 
Objekt: , XXX, NORRA SIGGAMÅLA 1:5 
 
2013-000357 2013-11-05 DBM 287  
Leif Abrahamsson             
Anmälanom PCB-sanering av fogmassor 
Delegationsbeslut § 287 
Objekt: TARKETT AB Fornanäsfabriken, FORNANÄSVÄGEN 28, FORNANÄS 1:21 
  
2012-000426 2013-11-11 DBM 288  
Anders Börjeson                 
Anmälan enl. 28§ FMVH om avveckling av dentalklinik 
Delegationsbeslut § 288, 1642 kr 
Objekt: Folktandvården Kallinge, Södra Smålandsgatan 1C, Kalleberga 5:41  
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2013-000683 2013-11-11 DBM 290  
Anders Börjeson                 
Anmälan om ändring av enskilt avlopp enligt 14§ FMVH 
Delegationsbeslut § 290, 0 kr 
Objekt: , XXX, Svalemåla 1:19 
  
2013-000683 2013-11-11 DBM 291  
Anders Börjeson                 
Anmälan om ändring av enskilt avlopp enligt 14§ FMVH 
Delegationsbeslut § 291, 4 944 kr 
Objekt: , XXX, Svalemåla 1:19 
  
2013-000726 2013-11-13 DBM 292  
Magnus Olofsson                 
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 292/ 1.648 kr 
Objekt: , XXX, RONNEBY 25:22 
  
2013-000727 2013-11-13 DBM 293  
Magnus Olofsson                 
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 293/ 1.648 kr 
Objekt: , XXX, Ronneby 25:23 
  
2013-000634 2013-11-13 DBM 294  
Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 294, 4 944 kr 
Objekt: , XXX, HÄJAN 1:19 
  
2013-000712 2013-11-13 DBM 295  
Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 295, 4 944 kr 
Objekt: XXX, STOCKHOLM 1:44 
  
2013-000732 2013-11-18 DBM 296  
Maria Osgyani                  
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 296 
Objekt: , XXX, Klubban 7 
  
 
 
 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 27(29) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-11 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
2013-000734 2013-11-18 DBM 297  
Maria Osgyani                   
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 297 
Objekt: , XXX, TARARP 1:6 
  
2013-000715 2013-11-20 DBM 298  
Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 298, 4 944 kr 
Objekt: , XXX, ÖLJEHULT 3:4 
  
2013-000751 2013-11-20 DBM 299  
Maria Osgyani                   
Ansökan om kvartalshämtning av brännbart avfall 
Delegationsbeslut § 299, 412 kr 
Objekt: , XXX, NORRA SIGGAMÅLA 1:5 
  
2013-000759 2013-11-20 DBM 300  
Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 300, 0 kr 
Objekt: , XXX, Svalemåla 1:18 
  
2013-000759 2013-11-20 DBM 301  
Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 301, 4 944 kr 
Objekt: , XXX, Svalemåla 1:18 
  
2013-000746 2013-11-20 DBM 302  
Magnus Olofsson                 
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 302, 1.648 kr 
Objekt: , XXX, Ringblomman 1 
  
2013-000778 2013-11-25 DBM 303  
Eva Tullgren Carlsson           
Cistern tagen ur bruk 
BESLUT § 303, 0 kr 
Objekt: Hallabroskolan, STATIONSVÄGEN 6, Västra Hallen 1:105 
  
2013-000749 2013-11-25 DBM 305  
Maria Osgyani                   
Ansökan om ändrad latrinhämtning, från abonnemang till budning 
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Delegationsbeslut § 305, 412 kr 
Objekt: , XXX, KULLAGÅRDEN 1:10 
  
2013-000773 2013-11-25 DBM 307  
Maria Osgyani                   
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 307, 412 kr 
Objekt: , XXX, Hjortsberga 4:121 
  
2013-000718 2013-11-26 DBM 308  
Magnus Olofsson                 
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 308/ 1.648 kr 
Objekt: , XXX, Kalleberga 6:167 
  
2013-000783 2013-11-26 DBM 309  
Magnus Olofsson                 
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 309/ 1.648 kr 
Objekt: ,  , GUNNERSKULLA 1:6 
Objekt: , XXX, Gunnerskulla 1:9 
Fasth: Gunnerskulla 1:9 
  
2013-000775 2013-11-27 DBM 310  
Maria Osgyani                   
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 310, 412 kr 
Objekt: , XXX, SPJÄLKÖ 1:28 
  
2013-000781 2013-11-27 DBM 311  
Leif Abrahamsson             
Remiss Anmälan enligt 4§ miljöprövningsförordning(2013:251) om verksamhet vid  
flottiljflygplats 
Delegationsbeslut § 311 
Objekt: BLEKINGE FLYGFLOTTILJ F 17, BREDÅKRAVÄGEN 26, Bredåkra 11:5 
  
2013-000780 2013-11-28 DBM 312  
Maria Osgyani                   
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 312, 412kr 
Objekt: , XXX, YXNARUM 13:1 
  
2013-000792 2013-11-29 DBM 313 
Magnus Olofsson                 
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Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 313, 1.648 kr 
Objekt: , XXX, HJORTSBERGA 1:3 
___________ 
 
 
Följande beslut från ovanstående delegationslista redovisas (Anders Börjeson): 
 
2013-000683 2013-11-11 DBM 290  
Anders Börjeson                 
Anmälan om ändring av enskilt avlopp enligt 14§ FMVH 
Delegationsbeslut § 290, 0 kr 
Objekt: , XXX, Svalemåla 1:19 
 
2013-000683 2013-11-11 DBM 291  
Anders Börjeson                 
Anmälan om ändring av enskilt avlopp enligt 14§ FMVH 
Delegationsbeslut § 291, 4 944 kr 
Objekt; XXX, Svalemåla 1:19 
 
2013-000759 2013-11-20 DBM 300  
Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 300, 0 kr 
Objekt: , XXX, Svalemåla 1:18 
  
2013-000759 2013-11-20 DBM 301  
Anders Börjeson                 
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 301, 4 944 kr 
Objekt: , XXX, Svalemåla 1:18 

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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