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§ 222 Dnr 2022-000001 006 

Tid för justering/val av justerare 2022-11-16 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Enligt MBN (miljö- och byggnadsnämnden) § 203/2022 är 2:e vice 

ordförande Ulrik Lindqvist (S) ordinarie justerare jämte ordföranden under 

resterande del av mandatperioden 2019-2022.  

Tidplanen för MBN anger att tid för justering av sammanträdesprotokollet 

2022-11-16 är onsdagen den 23 november kl. 07:30, digital signering.      

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Tid för justering av sammanträdesprotokollet 2022-11-16 föreslås bli 

onsdagen den 23 november kl. 07:30, digital signering.       

Deltar i debatten 

 I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Ulrik 

Lindqvist (S). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.        

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Tid för justering av sammanträdesprotokollet 2022-11-16 blir onsdagen den 

23 november kl. 07:30, digital signering. 

 ________________ 

Exp: Akten    
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§ 223 Dnr 2022-000002 006 

Godkännande av dagordning samt föranmälan av jäv 
2022-11-16 

 

Sammanfattning  

 Ledamot Ulrik Lindqvist (S) m.fl. har en fråga till bygglovhandläggare 

Märta Björk avseende § 235, vilket gör att ärendet bör tas upp så tidigt 

som möjligt under sammanträdet.  

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att godkänna dagordningen för 

nämndsammanträdet 2022-11-16.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna 

Magnus Persson (M) och Ulrik Lindqvist (S). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden 

godkänner dagordningen för sammanträdet 2022-11-16 med följande tillägg: 

 § 235 tas upp så tidigt som möjligt under sammanträdet.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner dagordningen för 

nämndsammanträdet 2022-11-16 med följande tillägg: 

 § 235 tas upp så tidigt som möjligt under sammanträdet. 

________________ 

Exp: Akten   
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§ 224 Dnr 2021-000262 041 

 

Budgetuppföljning till och med oktober 2022 - Resultat 
gentemot budget och prognos 

Förvaltningschef Patrik Eriksson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Redovisning av miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska resultat för 

oktober gentemot budget 2022.      

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Riktvärdet för årets gångna tio månader är 83 % och det är den vi jämför 

med gentemot budgeten.  

Intäkterna ligger totalt på 76 % och personalkostnaderna ligger på 77 % samt 

övriga kostnader på 54 %.  

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag är 44 %.      

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera redovisningen till 

protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Lars 

Sager (M) och Magnus Persson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.       
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Underlag 

Uppföljning 2022-10-31. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen och noterar det till 

protokollet.  

________________ 

 

Exp: 

För kännedom till:  

Akten  

Ekonomichef Johan Sjögren johan.sjogren@ronneby.se  

 

mailto:johan.sjogren@ronneby.se
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§ 225 Dnr 2022-000141 20 

 

Behovsutredning för miljö- och 
byggnadsförvaltningens tillsynsuppdrag 2023-2025 

Förvaltningschef Patrik Eriksson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun är en operativ prövnings-

och tillsynsmyndighet med ansvar för tillsyn och prövning inom plan- och 

bygglagen, livsmedelslagen, miljöbalken, tobakslagen, strålskyddslagen med 

flera lagstiftningar.  

Miljöbalken (SFS 1998:808), MB 

Miljötillsynsförordningen (2011:13)  

För den tillsyn som följer av miljöbalken skall nämnden enligt 

miljötillsynsförordningen (2011:13) upprätta en behovsutredning över 

tillsynsbehovet inom sitt ansvarsområde enligt miljöbalken och de 

föreskrifter och förordningar som är beslutade med stöd av miljöbalken.  

Plan- och bygglag (2010:900), PBL 

11 kap. 5 §  

En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att 

ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns 

anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i 

föreskrifter, domar eller andra beslut som harmeddelats med stöd av lagen 

eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.  

Ärenden ska enligt förvaltningslagen handläggas så enkelt, snabbt och 

kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. I PBL anges 

vidare att om nämnden funnit skäl att ingripa med tillsynsåtgärder så ska 

frågan handläggas skyndsamt. Ett initierat tillsynsärende är inte avslutat 

förrän nämnden formellt har skilt sig från ärendet genom beslut om 

avskrivning eller när ingripandebeslut vunnit laga kraft och i förekommande 

fall verkställts.  

Behovsutredningen ska avse en tidsperiod om tre år. Med hjälp av 

behovsutredningen och registerhållningen kan myndigheten göra 

avvägningar och prioriteringar som senare ska avspeglas i respektive 

tillsynsplaner. Prioriteringar som behöver göras utgår från de tillsynsplaner 

som kommer tas fram inför 2023.  
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Miljö- och byggnadsförvaltningen (MBF) har för år 2023-2025 tagit fram en 

behovsutredning som visar tillsynsbehovet för MBF i Ronneby kommun. 

Förvaltningen har valt att även inkludera tillsynen enligt PBL, 

strålskyddslagen och vissa delar av tobakslagen med flera lagstiftningar i 

behovsutredningen.  

Utredningen ska inte ta hänsyn till faktiska resurser, utan visa vad som krävs 

för att klara av den tillsyn som ligger under myndighetens ansvar, även den 

som tidigare har prioriterats ner men som fortfarande är aktuell i form av 

aktiva handlingar. I dokumentet redovisas tillsynsbehovet som tid (timmar). 

Detta för att enkelt kunna relatera till hur många anställda det finns behov av 

på förvaltningen om vi skulle följa uppdraget fullt ut. Behovsutredningen är 

ett dokument för förvaltningen och nämnden tar beslut på att de tagit del av 

utredningen. Behovsutredningen ligger sedan till grund för rekryteringar om 

förvaltningschefen bedömer att det finns ekonomi för det.      

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Bedömningen blir av utredningen att det skulle behövas 8 st. heltidstjänster 

till på miljö- och byggnadsförvaltningen för att fullgöra det uppdrag miljö- 

och byggnadsnämnden har 2023-2025.      

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att anta redovisningen till 

protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ulrik 

Lindqvist (S), Magnus Persson (M), Peter Bowin (V), Lars Sager (M), Anna-

Karin Wallgren (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Pär Dover (S). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar att ärendet återremitteras till 

förvaltningen i syfte att behovsutredningen kompletteras med 

kompetensförsörjning och kompetensförsörjningsutveckling. Ärendet tas upp 

igen på decembersammanträdet. 

Ledamöterna Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Anna-Karin Wallgren (S) 

tillstyrker yrkandet.      

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.        
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Underlag 

Behovsutredning 2023-2025. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen i syfte 

att behovsutredningen kompletteras med kompetensförsörjning och 

kompetensförsörjningsutveckling. Ärendet tas upp igen på 

decembersammanträdet. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 

Förvaltningschef Patrik Eriksson 
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§ 226 Dnr 2022-000142 200 

 

Verksamhetsplan för miljö- och byggnadsförvaltningen 
2023-2024 

Förvaltningschef Patrik Eriksson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) i Ronneby kommun är en operativ 

prövnings-och tillsynsmyndighet med ansvar för tillsyn och prövning inom 

plan- och bygglagen, livsmedelslagen, miljöbalken, tobakslagen, 

strålskyddslagen med flera lagstiftningar.  

Verksamhetsplanen för MBF (miljö- och byggnadsförvaltningen) ska syfta 

på att uppfylla MBNs verksamhetsplan för perioden 2023-2024. De 

indikatorer och aktiviteter som identifierats i MBNs verksamhetsplan ska 

effektueras av MBF genom målvärden och nyckeltal och föreslås vara de 

målvärden och nyckeltal som följs upp vid T1- T3 under perioden.  

MBF:s verksamhetsplan ska avse en tidsperiod om två år. Med hjälp av 

behovsutredningen, registerhållning och uppföljningar i Stratsys kan 

myndigheten göra avvägningar och prioriteringar som senare ska avspeglas i 

respektive tillsynsplaner. Prioriteringar som behöver göras för att uppfylla 

MBNs verksamhetsplan utgår från tillsynsplanerna som kommer tas fram 

inför 2023.      

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera redovisningen till 

protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Peter 

Bowin (V).  

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.         

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.         
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Underlag 

MBF verksamhetsplan 2023-2024. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 227 Dnr 2022-000127 206 

 

Indexuppräkning av miljö- och byggnadsnämndens 
taxa avseende år 2023 

Förvaltningschef Patrik Eriksson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-24, § 36, att anta en ny plan- och 

bygglovstaxa. Timavgiften fastställdes till 998 kr med möjlighet för miljö- 

och byggnadsnämnden att därefter för varje kalenderår (avgiftsår) justera 

avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på SKR:s 

webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Procentsatsen för oktober 

2022 uppgår till 3,7 %. För att justera för ökade kostnader föreslås miljö- 

och byggnadsnämndens att timavgiften för 2023 ska uppgå till 1035 kr, 

vilket alltså motsvarar en höjning om 3,7 %.  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-26, § 131, att anta en ny 

livsmedelstaxa. Timavgiften fastställdes till 998 kr med möjlighet för miljö- 

och byggnadsnämnden att därefter för varje kalenderår (avgiftsår) justera 

avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på SKR:s 

webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Procentsatsen för oktober 

2022 uppgår till 3,7 %. För att justera för ökade kostnader föreslås miljö- 

och byggnadsnämndens att timavgiften för 2023 ska uppgå till 1035 kr, 

vilket alltså motsvarar en höjning om 3,7 %.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-26, § 291, att anta en ny taxa för 

prövning och tillsyn inom miljöbalken m.fl. Timavgiften fastställdes för år 

2021 till 975 kr med möjlighet för miljö- och byggnadsnämnden att därefter 

för varje kalenderår (avgiftsår) justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och 

timavgifter) med den procentsats för Prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV) som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före 

avgiftsåret. Procentsatsen för oktober 2022 uppgår till 3,7 %. För att justera 

för ökade kostnader föreslås miljö- och byggnadsnämndens att timavgiften 

för 2023 ska uppgå till 1035 kr, vilket alltså motsvarar en höjning om 3,7 %.  

PKV är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av 

kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.      
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Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att avgiftsbeloppen som utgår 

enligt av kommunfullmäktige antagna taxor - 2022-02-24, § 36, 2022-06-26, 

§ 131 och 2020-11- 26, § 291- höjs med 3,7 %.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare att höjningen enligt ovan skall 

gälla från och med den 1 januari 2023.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Anna-Karin 

Wallgren (S). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.       

Underlag 

SKRs prisindex för kommunal verksamhet 2022-10-20 (PKV).  

Taxorna. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. Avgiftsbeloppen som utgår enligt av kommunfullmäktiges antagna 

taxor - 2022-02-24, § 36, 2022-06-26, § 131 och 2020-11- 26, § 291- 

höjs med 3,7 %.  

2. Höjningen enligt ovan ska gälla från och med den 1 januari 2023. 

________________ 

 

Exp: 

Akten  

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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§ 228 Dnr 2022-000015 009 

Inbjudningar till kurser, utbildningar, seminarier etc. för 
MBN 2022-11-16 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Inkomna inbjudningar till kurser, utbildningar, seminarier etc. sedan oktober 

månads beredningsutskott 2022-10-05:  

1. Inbjudan till seminarium – PBL för förtroendevalda den 17 mars, SKR.  

2. Save the date – Att leda i en föränderlig tid – presidiedagar inom plan-, 

bygg- och miljöområdet den 28-29 mars 2023. För presidiet.      

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera informationen till 

protokollet.   

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.       

Underlag 

1. november - Inbjudan seminarium - PBL för förtroendevalda.  

2. november - Save the date - presidiedagar 2023. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 229 Dnr 2022-000152 002 

Ändring av miljö- och byggnadsnämndens 
delegationsordning  

Förvaltningsjurist Oskar Engdahl föredrar ärendet.  

Sammanfattning  
Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har som ambition att föreslå ändringar i 

delegationsordningen så fort förvaltningen uppmärksammar ett 

ändringsbehov. Enligt miljö- och byggnadsnämndens reglemente ansvarar 

nämnden numera för vad som ankommer på en kommun enligt lag 

(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår nämnden att besluta om att 

delegationsordningen tillförs ett separat kapitel som behandlar uppgifter 

enligt nämnda lag. Det föreslås att uppgifterna behandlas under rubriken ”7. 

Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter” enligt nedan: 
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Som en följd av detta föreslås att rubriken och de ärenden som enligt 

nuvarande delegationsordning behandlas under rubriken ”7. Övriga ärenden” 

flyttas till ett nytt kapitel 8, varvid såväl rubriksättning som innehåll lämnas 

oförändrat. Det föreslås vidare att innehållsförteckningen uppdateras och att 

förkortningen LTN införs i förkortningslistan för lag (2022:1257) om 

tobaksfria nikotinprodukter samt att uppgift om revideringen lämnas i 

delegationsordningen.  

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Nuvarande delegationsordning medger inte att beslut tas på delegation vad 

beträffar de uppgifter som ankommer på en kommun enligt lag (2022:1257). 

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer det lämpligt att delegation 

lämnas för åtgärder som rör sedvanlig och handläggning och tillsyn enligt 

nämnda lag. På motsvarande vis som gäller för delegation enligt lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter föreslås att ett 

delegationsbeslut får förenas med vite med ett belopp upp till 10 000 kr.  
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Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att delegationsordningen 

utökas med följande innehåll: 
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1. Nuvarande bestämmelser under rubriken ”7. Övriga ärenden” 

oförändrat flyttas till ett nytt kapitel 8 med rubriken ”8. Övriga 

ärenden”. 

2. Innehållsförteckningen uppdateras. 

3. Förkortningslistan uppdateras enligt nedan: 

LTN - Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 

4. I delegationsordningen anges det att senaste revidering ägde rum 

2022-11-16 med ikraftträdande dagen för justering av miljö- och 

byggnadsnämndens protokoll 2022-11-23.  

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.       

Underlag 

Delegationsordning med inarbetade ändringar enligt tjänsteskrivelse. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Delegationsordningen utökas med följande innehåll: 

 

 
Beslutet fortsätter på nästa sida. 
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Fortsättning av beslutet: 

 

1. Nuvarande bestämmelser under rubriken ”7. Övriga ärenden” 

oförändrat - flyttas till ett nytt kapitel 8 med rubriken ”8. Övriga 

ärenden”. 

2. Innehållsförteckningen uppdateras. 

3. Förkortningslistan uppdateras enligt nedan: 

LTN - Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 

4. I delegationsordningen anges det att senaste revidering ägde rum 

2022-11-16 med ikraftträdande dagen för justering av miljö- och 

byggnadsnämndens protokoll, 2022-11-23. 

________________ 

 

Exp: 

Akten  

Miljö- och byggnadsförvaltningen, mbf@ronneby.se   

Oskar Engdahl, Förvaltningsjurist, oskar.engdahl@ronneby.se   

Helena Revelj, Stadsarkitekt, helena.revelj@ronneby.se    

 

mailto:mbf@ronneby.se
mailto:oskar.engdahl@ronneby.se
mailto:helena.revelj@ronneby.se
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§ 230 Dnr 2022-000018 009 

Ansökan om personlig konkurs, Stegeryd X 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämndens gemensamt formulerade skrivelse: 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2022-01-26, § 23, att föreslå 

kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att vidta rättsliga 

åtgärder och därvid om nödvändigt ansöka om att X, försätts i konkurs samt 

att ge kommundirektör Carl-Martin Lanér i uppdrag att utse ombud med 

behörighet att företräda kommunen i ärendet.   

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-01, § 68, enligt följande: 

”Kommunstyrelsen beslutar att vidta rättsliga åtgärder och därvid om 

nödvändigt att ansöka om att X, försätts i konkurs.” 

 

Efter kommunsstyrelens beslut har det inte vidtagits några åtgärder i ärendet. 

Miljö- och byggnadsnämnden har å sin sida uppfattat det som att beslutet 

skulle verkställas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen å sin sida har 

uppfattat det som att miljö- och byggnadsnämnden skulle vidta de åtgärder 

som kommunstyrelsen beslutade om.  

 

Med anledning av att åtgärder inte vidtagits i ärendet har möjligheterna att 

kunna påräkna utdelning i en konkurs avsevärt försämrats. Detta beror på att 

de fastigheter som X lämnat i gåva inte längre kan återvinnas inom ramen 

för ett konkursförfarande. Liksom tidigare kan det inte heller i övrigt 

påräknas någon utdelning genom realisering av andra tillgångar, inkomster 

etc.       

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämndens gemensamt formulerade skrivelse: 

Miljö- och byggnadsnämndens bedömning är att nämnden saknar mandat att 

vidta de åtgärder som kommunstyrelsen beslutade om 2022-03-01, § 68. 

Förhållandena har också ändrats på sätt som redovisats ovan vad gäller 

utsikterna att kunna erhålla utdelning i en eventuell konkurs. Med anledning 

av det sagda anser miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen 

återigen bör ta ställning till om det finns anledning att vidta rättsliga 

åtgärder. 

 

Utsikterna att erhålla utdelning vid en eventuell konkurs bedöms i nuläget 

som mer eller mindre obefintliga. En ansökan om konkurs och utförande av 

talan är också förenat med kostnader för kommunen. Kostnader som 
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kommunen inte heller kan räkna med att få ersatta. Motsvarande gäller även 

andra rättsliga åtgärder även om nämnda kostnader torde bli lägre. Vad 

gäller andra rättsliga åtgärder så finns det numera inte någon anledning att 

framför andra rättsliga åtgärder välja att ansöka om konkurs eftersom 

möjligheten att inom konkursförfarandet återvinna gåvorna utsläckts.  

 

En ansökan om konkurs skulle dock innebära ett ställningstagande och en 

klar markering från kommunens sida. Förrättningskostnaderna hos 

kronofogden avser kostnader för sanering och rensning av mark till följd av 

omfattande och mångårig verksamhet i strid mot bestämmelser i 

miljöbalken. Anledningen till att kommunen blev betalningsansvarig 

gentemot kronofogden beror också på att gäldenären genom gåvor av 

fastigheter undanhållit egendom. 

 

Om gäldenären försätts i konkurs finns det möjlighet för kommunen att i 

framtiden erhålla betalning för sin fordran om gäldenären tillförs tillgångar. 

Det kan t.ex. röra sig om att gäldenärens tidigare gåvor lämnas åter 

gäldenären i form av gåva, vilket redan har skett beträffande en fastighet 

(vilken dock inte bedöms ha något marknadsvärde). Motsvarande gäller dock 

även i det fall att en skuld fastställts av kronofogden i ett utslag och 

kommunen begär verkställighet.  

 

Sammanfattningsvis saknas det rationella ekonomiska och juridiska 

argument för att i nuläget ansöka om konkurs. Andra rättsliga åtgärder, 

såsom framställande av skriftligt krav följt av en ansökan om ett 

betalningsföreläggande jämte verkställighet framstår, givet hur situationen 

utvecklats, som mer lämpligt och dessutom i bättre överensstämmelse med 

god inkassosed. Med detta sagt finns det ju som påtalats principiella skäl 

som likväl kan tala för en ansökan om konkurs.        

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Bengt 

Sven Åke Johansson (SD), Magnus Persson (M), Ulrik Lindqvist (S), Lars 

Sager (M), Peter Bowin (V), Anna-Karin Wallgren (S), Pär Dover (S) och 

tjänstgörande ersättare Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar, tillsammans med en samstämmig 

nämnd, bifall till miljö- och byggnadsnämndens gemensamma skrivelse.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.        
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Underlag 

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01, § 68.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå att kommunstyrelsen beslutar att utreda och vidta eventuella rättsliga 

åtgärder gentemot X. 

_______________ 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 231 Dnr 2022-000151 237 

Gäddegöl X – Strandskyddsdispens för uppförande av 
vindskydd 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Bygg-R dnr:   2022-586 

Sökanden:   X 

Fastighetens adress:  X 

Faktureringsadress:  X 

 

Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för uppförande av 

vindskydd på fastighet Gäddegöl X. Fastigheten Gäddegöl X är en idrotts- 

och friluftsanläggning som ligger nordost om Eringsboda tätort. Fastigheten 

ligger intill Södra Åsjön som omfattas av generellt strandskydd.  

 

Eringsboda samhällsförening vill förbättra möjligheterna för det rörliga 

friluftslivet i Eringsboda genom att anlägga ett vindskydd i anslutning till 

Byaslingan som går upp från Eringsboda till Södra Åsjön. Eringsboda 

Byaslinga ska sammankopplas med Vildmarksleden som är en av lederna i 

Ronnebyslingor. Avståndet mellan platsen där vindskydd ska uppföras och 

Södra Åsjöns strandlinje är ca 10 meter. 

 

Marken är privatägd och är idag en öppen, plan yta omringad av vatten och 

skog. På fastigheten finns en idrottsplan, några byggnader och en badplats. 

Det bedöms inte behöva göras något markarbete. Vindskyddet ska uppföras i 

trä med tjärpappstak med hjälp av jordankare. Storleken av vindskyddet ska 

vara cirka 3x3 meter till yta.  

 

Platsen omfattas inte av några särskilt utpekade områden.        

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Enligt miljöbalkens 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.  
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Kommunen får, enligt miljöbalkens 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. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att planerat vindskydd i 

närheten av Södra Åsjön bidrar till att utveckla det rörliga friluftslivet i 

området.  

 

Föreslagen byggnation enligt situationsplan kan därmed utföras. 

Uppförandet av en ny byggnad förändrar således inte allmänhetens tillträde 

till strandområdet, inte heller livsvillkoren för djur- eller växtlivet påverkas. 

Strandskyddsdispens kan därför medges.  

 

Avgift 

Avgift för handläggning av ärendet tas ut i enlighet med plan- och 

bygglovstaxa, antagen av kommunfullmäktige 2022-02-24, § 36. Avgiften 

för ny ansökan om dispens från strandskyddet enligt tabell A 11, pkt A 11.3 i 

plan- och bygglovstaxa uppgår till 11 976 kr.        

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att: 

 

- bevilja strandskyddsdispens för uppförande av vindskydd i enlighet med 

bifogad situationsplan. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 7 kap. 

18c § pkt 3. 

- enbart det område som vindskydd upptar får tas i anspråk för byggnation. 

Ytterligare åtgärder i området kan kräva dispens från strandskyddet.  

- avgift ska erläggas med 11 976 kr i enlighet med taxa antagen av 

kommunfullmäktige 2022-02-24, § 36. Faktura skickas separat.       
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Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.    

Underlag 

Ansökan, inkom 2022-10-12. 

Produktbeskrivning, inkom 2022-10-12. 

Situationsplan, inkom 2022-10-12. 

Förtydligande av situationsplan. 

Fotosammanställning.  

Orienteringskarta. 

Bilaga 

Situationsplan, inkom 2022-10-12, till protokollet tillhörande bilaga 1.  
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för 

uppförande av vindskydd i enlighet med bifogad situationsplan, till 

protokollet tillhörande bilaga 1. Beslutet fattas med stöd av 

miljöbalken 7 kap. 18c § pkt 3. 

2. Enbart det område som vindskydd upptar får tas i anspråk för 

byggnation. Ytterligare åtgärder i området kan kräva dispens från 

strandskyddet.  

3. Avgift ska erläggas med 11 976 kr i enlighet med taxa antagen av 

kommunfullmäktige 2022-02-24, § 36. Faktura skickas separat. 

________________ 

 

Exp: 

X + delgivningskvitto + besvärshänvisning 

Länsstyrelsen Blekinge län + samtliga handlingar 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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Hur man överklagar: 

 
Hos vem ska beslutet överklagas?  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos 

Länsstyrelsen i Blekinge län.  

 

Var lämnas överklagandet?  

Skrivelsen ska lämnas/skickas till  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Besöksadress: Karlshamnsvägen 4 

Postadress: 372 80 Ronneby 

 

Tid för överklagande  

Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från 

den dag du fick del av beslutet.  

 

Hur man utformar sitt överklagande  

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. 

 

Skriv gärna varför du tycker att miljö- och byggnadsnämndens beslut är fel 

och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med 

handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  

 

Underteckna överklagandet  

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 

postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet 

underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.   
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§ 232 Dnr 2022-000107 239 

Kättilsäng X - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och häststall, ByggR Dnr: 2022/348 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Sökande: X. 

Fastighetsägare: X. 

X. 

Ansökan avser: Nybyggnad av enbostadshus och häststall. 

Orsak till MBN: Jordbruksmark och ekologiskt känsligt område tas i 

anspråk. 

 

Ansökan om förhandsbesked omfattar nybyggnad av ett enbostadshus och 

häststall på fastigheten Kättilsäng X. Fastigheten avses att anslutas till 

kommunalt vatten och avlopp. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt 

område och sammanhållen bebyggelse. 

 

Fastigheten består av glesare skog och jordbruksmark och är taxerad som 

lantbruksenhet, obebyggd. Fastigheten sträcker sig från Kättilsäng ner till 

Bökenäs och är belägen intill bebyggelse, jordbruksmark och glesare skog. 

Tomtplacering med planerat enbostadshus och häststall är tänkt att placeras 

på fastighetens norra ände intill fastigheterna Kättilsäng X, X, X och X.       

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

I 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, anges att om den som 

avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge 

ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Vad som i första hand prövas i ett förhandsbesked är om en byggnadsåtgärd 

över huvud taget kan tillåtas på platsen, det vill säga närmast en prövning av 

markens lämplighet för den avsedda åtgärden. 

Markområden ska enligt 2 kap. 2 § PBL användas för de ändamål som 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 

Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en 

god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 

vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken (1998:808), MB, ska 

tillämpas. Lag (2014:862). 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(105) 
2022-11-16  

 

  
 

 
Justeringsdatum 2022-11-23 Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Enligt 2 kap. 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om 

marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

 

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § MB. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

 

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt 

ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön enligt 3 

kap. 3 § MB. 

 

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska 

bebyggelse och byggnadsverk enligt 2 kap. 5 § PBL lokaliseras till mark 

som är lämpad för ändamålet med hänsyn till: 

   1. människors hälsa och säkerhet, 

   3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,  

avfallshantering, elektronisk kommunikation samt 

samhällsservice i övrigt, 

 

Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och 

utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar får inte ske enligt 

2 kap. 9 § PBL så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, 

skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på 

grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors 

hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 

 

Enligt 7 kap. 13 § MB gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och 

vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt: 

   1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, 

och 

   2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag 

(2009:532). 

 

Den sökta åtgärden omfattar nybyggnad av ett enbostadshus och ett häststall.  

Enligt miljö- och byggnadsnämnden utgör inte sökandens planerade 

användning av marken något sådant väsentligt samhällsintresse som kan 

läggas till grund för att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk. Den 

planerade användningen kan vidare tillgodoses genom att annan mark tas i 

anspråk. Marken bedöms med anledning av det sagda som olämplig att ta i 

anspråk för bebyggelse.  
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I sammanhanget bör det uppmärksammas att jordbruksmark är en 

betydelsefull resurs för en trygg livsmedelsförsörjning i landet. Att det inte 

varit ekonomiskt effektivt att bruka marken idag utesluter inte att marken 

bedöms som brukningsvärd i framtiden. Det är därför viktigt att bedömning 

görs utifrån ett långsiktigt perspektiv (se prop. 1985/86:3 s. 53).  

 

Fastighetens norra del är utpekad som ekologiskt känsligt område. Enligt 3 

kap. 3 § MB ska man ta hänsyn till naturvärden. Tomtplacering med 

tillhörande enbostadshus och häststall inkräktar i detta känsliga område och 

anses därmed kunna riskera negativ påverkan på viktiga naturvärden.  

 

Med stöd av 2 kap. 5 § punkt 3 PBL ska det finnas möjlighet till att ordna 

trafik på platsen. Tillfartsvägen till fastigheterna i Kättilsäng är av bristande 

framkomlighet och skick. Vid eventuellt ianspråktagande kommer 

förbättringsåtgärder krävas av den befintliga tillfartsvägen. Detta för att 

förbättra framkomligheten för exempelvis boende, besökare och för 

utryckningsfordon. Förbättringsåtgärderna kommer då att utföras på mark 

som är utpekad som ekologiskt känsligt, vilket kan riskera negativ påverkan 

på viktiga naturvärden.  

 

Ansökan innefattar nybyggnad av ett häststall. Med hänvisning till 2 kap. 5 

och 9 §§ PBL får inte åtgärder utföras så att det kan medföra en sådan 

påverkan som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande 

olägenhet på annat sätt. En hästverksamhet kan medföra olägenhet för 

omgivningen genom exponering av hästallergener och lukt från hästar och 

gödselhantering. Vid eventuellt ianspråktagande bör häststallet utföras så att 

risker för negativ påverkan minimeras. 

 

Fastighetens norra ände omfattas av ett utvidgat strandskydd. Önskad 

placering av enbostadshus och häststall avses inte att placeras inom området 

där det råder strandskydd. Dock kommer delar av enbostadshusets tomtmark 

att placeras inom område som omfattas av strandskyddet. Syftet med 

strandskydd är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 

tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet på land och i vatten. Beslutet för det utvidgade strandskyddet finns 

att läsa i underlaget ”Beslut om utvidgat strandskydd i Ronneby kommuns 

kust- och skärgård” från Länsstyrelsen Blekinge. Enligt 2 kap. 2 § PBL ska 

markområden användas för de ändamål som områdena är mest lämpade för 

med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Den avsedda placeringen 

bedöms mot denna bakgrund inte som lämplig.   

Platsen bedöms inte som lämplig då brukningsvärd jordbruksmark tas i 

anspråk för en åtgärd som inte utgör ett väsentligt samhällsintresse och som 

dessutom kunnat placeras på annan mark. Platsen bedöms heller inte lämplig 

då man inkräktar på mark som är utpekad som ekologiskt känsligt, vilket 
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riskerar att påverka viktiga naturvärden. Den avsedda placeringen innebär 

också att mark som ligger inom strandskyddat område kommer tas i anspråk 

som tomtmark. Till detta kommer att befintlig tillfartsväg är bristfällig och 

att relativt stora förbättringsåtgärder med ingrepp i miljön måste vidtas för 

att åtgärda bristerna. Lokaliseringen av häststallet i nära anslutning till 

befintlig bebyggelse kan också innebära olägenhet för närboende. 

Sammanfattningsvis gör miljö- och byggnadsnämnden bedömningen att 

marken inte är lämplig för uppförande av enbostadshus och häststall.  

 

Underrättelse 

- Berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § PBL, se handling i underlag. 

- Ronneby Miljö & Teknik AB, se handling i underlag. 

- Räddningstjänsten Östra Blekinge, se handling i underlag. 

- Miljö- och hälsoskyddsenheten, se handling i underlag. 

 

Berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § PBL har getts möjlighet att yttra sig över 

ansökan. Ägaren till fastigheten Kättilsäng X, Kättilsäng X och Kättilsäng X 

har lämnat erinran, se utdrag från erinran nedan. För fullständig erinran se 

handling i underlag. 

 

Yttrande med erinran från ägare till fastigheten Kättilsäng X, X 

”Undertecknad har erinran mot bygglov enligt ansökningshandlingarna med 

följande motivering: 

1. Byggnaderna och tillfartsvägen kommer att byggas på åkermark. Vilket 

skulle göra att åkermark går förlorad. […]  

2. Vår tillfartsväg till fastigheterna i Kättilsäng, är en liten grusväg för 

vilken vi får kommunalt vägbidrag, denna är inte dimensionerad för ett 

så här stort bygge. Det är just plats så att sopbilen kommer fram, […] 

3. Det står inget om storleken på stallet. Om det blir ett stall med flera 

inhyrda hästar kommer detta att innebära kraftigt ökad trafik med tunga 

fordon på den smala grusvägen. 

4. Om det blir ett stall kommer det med stor sannolikhet senare bli en 

paddock till hästarna. Då den enda tillgängliga plana ytan åkermarken 

som gränsar mot fastigheterna Kuggebodavägen X och X och då kommer 

det att försvinna ännu mer åkermark. 

5. Det är otydligt var tomtgränserna går eftersom de streckade linjerna i 

ansökan inte representerar de faktiska tomtgränserna för markägarens 

markinnehav. […] ” 

 

Att byggnaderna och tillfartsvägen tar jordbruksmark i anspråk har tagits 

med i bedömningen av att föreslå ett avslag för ansökan om förhandsbesked.  

 

Den bristande tillfartsvägen till fastigheterna i Kättilsäng skulle behöva 

åtgärdas med förbättringsåtgärder ifall fastigheten bebyggs eller om området 
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i framtiden skulle utvecklas med mer bostäder. Detta för att förbättra 

framkomligheten för exempelvis boende, besökare och för 

utryckningsfordon.  

 

Tomtgränserna representerar den önskade avgränsningen för 

förhandsbeskedet och inte markägarens markinnehav.  

 

Yttrande med erinran från ägare till fastigheten Kättilsäng X, X och X 

”Undertecknad har erinran mot bygglov enligt ansökningshandlingarna med 

följande motivering: 

 

lnritad placeringen av bostadshuset och stallet inkräktar på jordbruksmark, 

vilket inte är tillåtet enligt Miljöbalken 3 kap. 4 §. […] 

 

Att uppföra ett enstaka bostadshus med tillhörande komplementbyggnad 

bedöms inte inrymmas i begreppet väsentligt samhällsintresse enligt 3 kap. 4 

§ MB, det är endast om det avser ett väsentligt samhällsintresse som 

brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse. […] 

 

lnritad placering av byggnader är även inom strandskyddsområdet. (utökat 

strandskydd) vilket ytterligare visar på en ej lämplig plats. 

 

Av 8 kap. 9 § Plan- och bygglag (2010:900), PBL, framgår bl.a. att en 

obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 

platsen. Tomten ska ordnas så att det finns en lämpligt belägen utfart eller 

annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga 

transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon. 

Framgår även att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning 

finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. 

Markerad tillfartsväg enligt ansökan bedöms ej uppfylla dessa krav. 

 

Markerad tillfartsväg är inte tillräckligt för att räddningstjänstens fordon 

kan ta sig fram vilket framkommer i Boverkets byggregler (BBR) kapitel 

5:94 (BFS 2006:12). […] 

 

Den befintliga vägen i sig är inte anpassad för en ökad biltrafik då den 

ligger inklämd mellan stenmurar. 

 

Länsstyrelsen har även pekat ut området som ett ekologiskt känsligt 

område.” 

 

Att byggnaderna och tillfartsvägen tar jordbruksmark i anspråk har tagits 

med i bedömningen av att föreslå ett avslag för ansökan om förhandsbesked.  
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Önskad placering av enbostadshus och häststall inkräktar inte på det 

utvidgade strandskyddet. Dock kommer delar av enbostadshusets tomtmark 

att placeras inom område som omfattas av strandskyddet, vilket har tagits 

med i bedömningen av att föreslå ett avslag.  

 

Den bristande tillfartsvägen till fastigheterna i Kättilsäng skulle behöva 

åtgärdas med förbättringsåtgärder ifall fastigheten bebyggs eller om området 

i framtiden skulle utvecklas med mer bostäder. Detta för att förbättra 

framkomligheten för exempelvis boende, besökare och för 

utryckningsfordon.  

 

Att byggnaderna och tillfartsvägen inkräktar på ekologiskt känsligt område 

har tagits med i bedömningen av att föreslå ett avslag. 

 

Yttrande med erinran från ägare till fastigheten Kättilsäng X, X och X  

”Hej, 

Angående brevet vi fått om att det är sökt förhandsbesked på bygglov här i 

Kättilsäng. 

 

Vi, X och X har bott här i Kättilsäng i snart 40 år. Vi köpte denna fastighet 

Kättilsäng X, för den underbara utsikten och den fria känslan vi har från vår 

tomt ut mot havet. […] 

 

Vi önskar verkligen att dom unika naturförhållanderna där med havsörn, 

sjöfåglar, räv och en och annan älg ska få vara ifred. Som det Alltid har 

varit. 

 

Där har Aldrig varit bebyggt på något vis utan är en Jordbruksmark. 

 

I alla år har det varit höskörd och betesmark för kor på åkrarna. 

 

För oss känns det Fel att bebygga Jordbruksmark och unik djurmiljö till 

bostadshus. […] 

 

Den tänkta infarten mellan vår fastighet och grannens är trång och där är 

stenmurar. 

 

Där har aldrig varit någon bilväg utan bara en traktorväg. 

Om det ska bli en bilväg där så behöver det enligt oss, bli ett stort ingrepp 

på Stenmurarna. 

 

Vägen kommer ligga precis vid vår och grannens tomtgräns. 
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Där är ju ansökt om stallbyggnad, då känner vi följande oro: 

 

Stora hästtrailrar på den smala vägen mellan stenmurarna? 

 

Paddock med strålkastare? 

 

Ska det hyras ut stallplatser? […] 

 

En aspekt är också framkomligheten för räddningstjänst, det blir väldigt 

trångt mellan stenmurarna. […] 

 

Värdet på vårt hus som vi älskar och som vi renoverat och byggt ut under 

många år blir ju såklart påverkat negativt. […]  

  

Att byggnaderna och tillfartsvägen tar jordbruksmark och ekologiskt känsligt 

område i anspråk har tagits med i bedömningen av att föreslå ett avslag för 

ansökan om förhandsbesked. Detta för att långsiktigt bevara brukningsvärd 

jordbruksmark och skydda viktiga naturvärden. 

 

Den bristande tillfartsvägen till fastigheterna i Kättilsäng skulle behöva 

åtgärdas med förbättringsåtgärder ifall fastigheten bebyggs eller om området 

i framtiden skulle utvecklas med mer bostäder. Detta för att förbättra 

framkomligheten för exempelvis boende, besökare och för 

utryckningsfordon.  

 

Mer information gällande häststallet har inte inkommit. Ifall fastigheten 

bebyggs ska häststallet enligt 2 kap. 5 och 9 §§ PBL uppföras så att man 

minskar risken för negativ påverkan på människors hälsa och olägenhet i 

övrigt.   

 

Motivering av avgift 

Kommunfullmäktiges (KF) taxa 2022-02-24, 36 § trädde i kraft den 2 mars 

2022 och reviderades genom beslut av KF 2022-06-22, 133 § som trädde i 

kraft den 30 juni 2022. 

  

Byggnadsnämnden får med stöd av 12 kap. 8 § 1 punkten PBL, ta ut avgifter 

för beslut om förhandsbesked. I de fall tidsfristen för handläggningen löper 

ut innan nämnden har tagit beslut i ett ärende om lov, förhandsbesked eller 

anmälan ska avgiften reduceras, enligt 12 kap. 8 § a PBL, med en femtedel 

för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 27 § PBL första 

stycket överskrids.   

 

Ärendet inkom till miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-13. Miljö- och 

byggnadsnämnden begärde in första komplettering 2022-06-27 och höll sig 
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därmed inom de tre veckorna. Sökande inkom med kompletta handlingar 

2022-09-14. Avgiften för prövningen av förhandsbeskedet anses därmed inte 

reduceras.  

 

Avgiften för prövningen av förhandsbesked uppgår, i enlighet med taxa 

antagen av kommunfullmäktige 2022-02-24,§ 36, reviderad genom beslut av 

kommunfullmäktige 2022-06-22, § 133, till 11 976 kronor.       

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Att avslå förhandsbeskedet för nybyggnad av enbostadshus och häststall. 

 

Avgiften för prövningen av förhandsbeskedet uppgår till 11 976 kronor. 

 

Faktura för förhandsbeskedsavgiften skickas separat.      

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.      
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Underlag 

Ansökan inkommen 2022-06-13. 

Situationsplan inkommen 2022-09-14. 

Kommunicering inkommen 2022-06-27. 

Kommunicering inkommen 2022-11-04. 

Bemötande inkommen 2022-11-04. 

Yttrande från Ronneby Miljö & Teknik AB inkommen 2022-09-29. 

Yttrande från Räddningstjänsten Östra Blekinge inkommen 2022-09-28. 

Yttrande från Miljö- och hälsoskyddsenheten inkommen 2022-10-19. 

Yttrande från berörda sakägare enligt PBL 9 kap. 25 § inkommen 2022-10-

14, 2022-10-20 & 2022-10-25. 

Regeringens proposition 1985/86:3 sid. 53. 

Länsstyrelsen Blekinge, Beslut om utvidgat strandskydd i Ronneby 

kommuns kust- och skärgård, sid. 60-61. 

Översiktskartor och bild-dokument. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår förhandsbeskedet för nybyggnad av 

enbostadshus och häststall. 

 

Avgiften för prövningen av förhandsbeskedet uppgår till 11 976 kronor. 

Faktura för förhandsbeskedsavgiften skickas separat. 

 ________________ 

 

Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning till: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

För kännedom till: 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(105) 
2022-11-16  

 

  
 

 
Justeringsdatum 2022-11-23 Utdragsbestyrkande 

     

 

Hur man överklagar: 

 
Hos vem ska beslutet överklagas?  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos 

Länsstyrelsen i Blekinge län.  

 

Var lämnas överklagandet?  

Skrivelsen ska lämnas/skickas till  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Besöksadress: Karlshamnsvägen 4 

Postadress: 372 80 Ronneby 

 

Tid för överklagande  

Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från 

den dag du fick del av beslutet.  

 

Hur man utformar sitt överklagande  

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. 

 

Skriv gärna varför du tycker att miljö- och byggnadsnämndens beslut är fel 

och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med 

handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  

 

Underteckna överklagandet  

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 

postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet 

underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.   
 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(105) 
2022-11-16  

 

  
 

 
Justeringsdatum 2022-11-23 Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 233 Dnr 2022-000149 231 

Stora Lönnemåla X - Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus, Bygg-R 2022/474 – Omedelbart 
justerat 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Sökande: X. 

Fastighetsägare: X. 

Ansökan avser: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.  

Orsak till MBN: Förhandsbesked, beslut av principiell betydelse.  

 
Förutsättningar 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför 

sammanhållen bebyggelse.    

 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus genom en 

tomtplatsavgränsning om ca 800 m² av fastighet Stora Lönnemåla X. Enligt 

ansökan planerar man för enskilt anläggande av vatten och avlopp.  

   

Fastigheten om 19 500 m² är taxerad som en bebyggd lantbruksenhet. I norr 

på fastigheten finns idag småhusbebyggelse samt komplementbyggnader. 

Den nya bebyggelsen är tänkt ca 200 m söder om befintlig byggnation, invid 

den konstgjorda dagvattendammen.  

 

Underrättelse 

Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 25 § underrätta dem som avses i 5 kap. 

11 § första stycket 2 och 3 och ge dom tillfälle att yttra sig över en ansökan 

som avser en åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av en 

detaljplan, inte är reglerad av områdesbestämmelser och inte heller är en 

sådan åtgärd som avses i 31 a § 1.  

 

Berörda fastighetsägare och myndigheter har beretts möjlighet att komma in 

med synpunkter på ansökan. Yttranden har inkommit från fyra instanser. 

Yttranden finns i sin helhet i underlagen.  

 

Länsstyrelsen i Blekinge län framför att platsen för ansökt förhandsbesked 

ligger inom 100 m från ett mindre våtmarksområde och för att kunna 

bedöma om området omfattas av strandskydd bör en ansökan om 

upphävande av strandskydd skickas in till länsstyrelsen. Utifrån registrerade 
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naturvärden har länsstyrelsen ingen erinran. Det påtalas även att den stenmur 

som finns på området inte får skadas.  

 

Varken Räddningstjänsten Blekinge Östra, Ronneby Miljö & Teknik AB 

Kraftringen har någon erinran gällande ansökan. Kraftringen vill dock 

upplysa om att det kan ta från 3 månader upp till 1,5 år att få en elanslutning. 

Räddningstjänsten Östra Blekinge och Ronneby Miljö & Teknik AB menar 

på att den tillfartsväg som är tänkt till byggnaden ska tåla den belastning som 

tunga fordon medför.     

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd enligt 9 kap. 17 § PBL 

begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden 

kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 

Vad som i första hand bör prövas i ett förhandsbesked är om en 

byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas på platsen, det vill säga närmast 

en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden. 

 

Grundlagren enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) kartläggning 

av platsen är morän. Platsen omfattas heller inte av Sveriges geologiska 

instituts kartläggning av riskområden för ras, skred eller erosionsrisk. 

Grundläggningsförhållandena bedöms översiktligt som goda. 

 

Det finns inga kända natur eller kulturvärden. Sydost om dagvattendammen 

finns ett möjligt fornlämningsområde bestående av fyra torplämningar. 

Området som ansökan avser finns inte heller utpekat som förorenat område. 

Marken bedöms därför från allmän synpunkt vara lämplig att bebygga med 

enbostadshus.   

 

Fastigheten ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten 

och avlopp. Ansökan för anläggande av enskild avloppsanläggning krävs. 

Möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering 

bedöms därför översiktlig som goda.  

 

Vad gäller in- och utfartsvägar kan det konstateras att området ligger i nära 

anslutning till befintlig grusväg. En byggnation på området bedöms inte 

inverka negativt på trafiksituationen eller i övrigt ge upphov till väsentliga 

olägenheter.   

 

Det är i ärendet inte utrett om de två grävda våtmarksdammarna utgör ett 

vattendrag eller en insjö i miljöbalkens mening och därmed omfattas av 
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strandskydd. Som framgår av länsstyrelsens yttrande måste en bedömning 

göras i varje enskilt fall. Ett alternativ, som förespråkas av länsstyrelsen, är 

att inlämna en ansökan om upphävande av strandskydd till länsstyrelsen. 

Fördelen med en ansökan till länsstyrelsen är att ett beslut kan tas om 

upphävande av eventuellt strandskydd.  

 

Ett annat alternativ är ansöka om dispens från strandskyddet genom att 

lämna in en ansökan till miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun. I 

båda fallen prövas det om våtmarksdammarna utgör en insjö eller ett 

vattendrag i miljöbalkens mening. Länsstyrelsens prövning omfattar dock 

frågan om upphävande av strandskydd medan kommunens prövning endast 

rör dispens från strandskyddet. Förutsättningarna för länsstyrelsen att 

upphäva strandskyddet enligt 7 kap. 18 § MB skiljer sig också något från 

förutsättningarna som ska vara uppfyllda för att kunna erhålla dispens från 

strandskyddet enligt 7 kap. 18 b-c §§ MB. 

 

Sammantaget görs bedömningen att det är översiktligt klarlagt att det finns 

grundläggande förutsättningar för byggnation på platsen.   

 

Avgift 

Kommunfullmäktiges (KF) taxa 2022-02-24, 36 § trädde i kraft den 2 mars 

2022 och reviderades genom beslut av KF 2022-06-22, 133 § som trädde i 

kraft 30 juni 2022.  

 

Byggnadsnämnden får med stöd av 12 kap. 8 § 1 punkten PBL, ta ut avgifter 

för beslut om förhandsbesked. I de fall tidsfristen för handläggningen löper 

ut innan nämnden har tagit beslut i ett ärende om lov, förhandsbesked eller 

anmälan ska avgiften reduceras, enligt 12 kap. 8 § a PBL, med en femtedel 

för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 27 § PBL första 

stycket överskrids.  

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lokal inkom den 24 augusti 

2022. Nämnden ska då ha meddelat ett beslut om förhandsbesked inom tio 

veckor från den dag ansökan kom in till nämnden enligt 9 kap. 27 § PBL.  

 

Enligt 12 kap. 8 a § ska avgiften reduceras med en femtedel för varje 

påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 27 § första stycket överskrids. I 

förevarande ärende togs beslut i ärendet under handläggningens tolfte vecka 

varför avgiften ska reduceras med två femtedelar.  

 

Då handläggningstiden har uppgått till ca 12 veckor blir därmed avgiften för 

beslutat förhandsbesked efter reducering till 7 186 kronor.  
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Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 

  

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 186 kronor.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Pär Dover 

(S).  

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.       

Underlag 

Ansökan inkommen 2022-08-24. 

Situationsplan inkommen 2022-08-24 samt 2022-09-12. 

Yttrande från Ronneby Miljö & Teknik AB inkommen 2022-09-26. 

Yttrande från Länsstyrelsen i Blekinge inkommen 2022-10-12. 

Yttrande från Räddningstjänsten Östra Blekinge inkommen 2022-11-08. 

Yttrande från Kraftringen inkommen 2022-11-14. 

--- 

Översiktskarta. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. Bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 

  

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 7 186 kronor. 

 

3. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet blir omedelbart 

justerat. 

________________ 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. För att påbörja 

åtgärden krävs även bygglov och startbesked.   

 

Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som 

görs inom två år från dagen då beslutet om förhandsked fick laga kraft 

 

Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning (Länsstyrelsen) till: 

X 

 

För kännedom till: 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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Hur man överklagar: 

 
Hos vem ska beslutet överklagas?  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos 

Länsstyrelsen i Blekinge län.  

 

Var lämnas överklagandet?  

Skrivelsen ska lämnas/skickas till  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Besöksadress: Karlshamnsvägen 4 

Postadress: 372 80 Ronneby 

 

Tid för överklagande  

Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från 

den dag du fick del av beslutet.  

 

Hur man utformar sitt överklagande  

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. 

 

Skriv gärna varför du tycker att miljö- och byggnadsnämndens beslut är fel 

och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med 

handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  

 

Underteckna överklagandet  

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 

postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet 

underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.   
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§ 234 Dnr 2022-000138 239 

Gärestad X - Förhandsbesked för nybyggnad av lokal, 
Bygg-R dnr 2022-000308 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Sökande: X. 

Fastighetsägare: X. 

Ansökan avser: Förhandsbesked för nybyggnad av lokal samt avstyckning.  

Orsak till MBN: Förhandsbesked, beslut av principiell betydelse.  
 
Förutsättningar 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men gränsar till 

området med detaljplanen för Gärestad 1:13 m.fl. som fick laga kraft 2021-

10-07.    

 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av lokal inom ett område 

om ca 3300 m² av fastighet Gärestad X. Aktuellt område avses avstyckas. 

Enligt ansökan planerar man för enskilt anläggande av vatten och avlopp. 

Den lokal som det planeras att byggas, ska vara i ett våningsplan utan inredd 

vind.    

 

Fastigheten om 7228 m² är taxerad som en industrifastighet för 

tillverkningsindustri. På del av fastigheten bedriver idag X sin verksamhet. 

Avstyckning är tänkt att ske av den sydvästra delen av fastigheten som 

angränsar till Logistikvägen.  

 
Underrättelse 

Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 25 § PBL, plan- och bygglagen, 

underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 och ge dom 

tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som ska utföras i ett 

område som inte omfattas av en detaljplan, inte är reglerad av 

områdesbestämmelser och inte heller är en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1.  

 

Berörda fastighetsägare och myndigheter har beretts möjlighet att komma in 

med synpunkter på ansökan. Yttranden har inkommit från fyra instanser. 

Yttranden finns i sin helhet i underlaget.  

Trafikverket framför att anslutning väganslutning sker via befintlig 

anslutning men att siktröjande åtgärder kan bli aktuella för att säkerställa sikt 
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från anslutningen. Det ska även säkerställas att det inte uppstår risk för 

köbildning ut på den statliga vägen.   

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd enligt 9 kap. 17 § PBL 

(plan- och bygglagen) begär det, ska byggnadsnämnden ge ett 

förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 

Vad som i första hand bör prövas i ett förhandsbesked är om en 

byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas på platsen, det vill säga närmast 

en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden. 

 

I översiktsplanen Ronneby 2035 utpekas inte fastigheten särskilt. Däremot 

omtalas området som fastigheten ligger i som ett nytt verksamhetsområde 

med goda anslutningsmöjligheter till E22 och på sikt ev. järnvägen. Delar av 

det utpekade området har detaljplanelagts och gränsar till fastigheten som 

ansökan behandlar.  

 

Grundlagren enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) kartläggning 

av platsen är urberg. Platsen omfattas heller inte av Sveriges geologiska 

instituts kartläggning av riskområden för ras, skred eller erosionsrisk. 

Grundläggningsförhållandena bedöms översiktligt som goda. 

 

Det finns inga kända natur eller kulturvärden, ej heller några kända 

fornlämningar. Området som ansökan avser finns inte heller utpekat som 

förorenat område. Marken bedöms därför från allmän synpunkt vara lämplig 

att bebygga med lokal.   

 

Fastigheten ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och 

avlopp. Fastigheten gränsar vidare till en industribyggnad och ett 

detaljplanelagt område. Möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, 

avlopp och avfallshantering bedöms därför översiktlig som goda.  

 

Vad gäller in- och utfartsvägar kan det konstateras att området ligger i nära 

anslutning till befintligt vägnät. En byggnation på området bedöms inte 

inverka negativt på trafiksituationen eller i övrigt ge upphov till väsentliga 

olägenheter.   

 

Sammantaget görs bedömningen att det är översiktligt klarlagt att det finns 

grundläggande förutsättningar för byggnation på platsen.   
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Avgift 

Kommunfullmäktiges (KF) taxa 2022-02-24, 36 § trädde i kraft den 2 mars 

2022 och reviderades genom beslut av KF 2022-06-22, 133 § som trädde i 

kraft 30 juni 2022.  

 

Byggnadsnämnden får med stöd av 12 kap. 8 § 1 punkten PBL, ta ut avgifter 

för beslut om förhandsbesked. I de fall tidsfristen för handläggningen löper 

ut innan nämnden har tagit beslut i ett ärende om lov, förhandsbesked eller 

anmälan ska avgiften reduceras, enligt 12 kap. 8 § a PBL, med en femtedel 

för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 27 § PBL första 

stycket överskrids.  

 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lokal inkom den 3 juni 2022. 

Nämnden ska då ha meddelat ett beslut om förhandsbesked inom tio veckor 

från den dag ansökan kom in till nämnden enligt 9 kap. 27 § PBL.  

 

Då handläggningstiden har uppgått till ca 24 veckor blir därmed avgiften för 

beslutat förhandsbesked efter reducering 0 kronor.  

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lokal. 

Att avgiften för förhandsbeskedet är 0 kronor.  

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.        

Underlag 

Ansökan inkommen 2022-06-03. 

Situationsplan inkommen 2022-06-03. 

Yttrande från Ronneby Miljö & Teknik AB inkommen 2022-10-13. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av lokal. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 0 kronor. 

 ________________ 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. För att påbörja 

åtgärden krävs även bygglov och startbesked.   

Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som 

görs inom två år från dagen då beslutet om förhandsked fick laga kraft. 

 

Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning (Länsstyrelsen) till: 

X 

X 

 

För kännedom till: 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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Hur man överklagar: 

 
Hos vem ska beslutet överklagas?  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos 

Länsstyrelsen i Blekinge län.  

 

Var lämnas överklagandet?  

Skrivelsen ska lämnas/skickas till  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Besöksadress: Karlshamnsvägen 4 

Postadress: 372 80 Ronneby 

 

Tid för överklagande  

Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från 

den dag du fick del av beslutet.  

 

Hur man utformar sitt överklagande  

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. 

 

Skriv gärna varför du tycker att miljö- och byggnadsnämndens beslut är fel 

och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med 

handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  

 

Underteckna överklagandet  

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 

postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet 

underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.   
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§ 235 Dnr 2022-000143 230 

Torneryd X - Bygglov för nybyggnad av garage och 
förråd, Bygg-R 2022/531 

Bygglovhandläggare Märta Björk föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Sökande: X. 

Fastighetsägare: X. 

Ansökan avser: Nybyggnad av garage och förråd. 

Orsak till MBN: Sökt åtgärd avviker från detaljplan. 

 

Fastigheten ligger inom detaljplan 137 som fick laga kraft 1982-12-29. 

Planbestämmelserna innebär bland annat: 

 B: bostadsändamål, 

 F: endast fristående hus får upprättas, 

 F: Huvudbyggnad får ha en maximal BYA (byggnadsarea) på 140 m2 

och uthus eller andra gårdsbyggnader får ej uppta större BYA än 40 m2, 

 Punktprickad mark får icke bebyggas. 

 

Sökt åtgärd omfattar endast bygglov för nybyggnad av en förrådsbyggnad på 

63 m2. Efter kontakt med sökande gällande avvikelse från detaljplanen valde 

personen att ändra sin ansökan och därmed endast ansöka om nybyggnad av 

förrådsbyggnad.   

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 9 kap. 2 § krävs det bygglov 

för nybyggnad.  

 

Bygglov ska, enligt 9 kap. 30 § PBL, ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om 

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a. överensstämmer med detaljplanen, eller 

b. avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en 

tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre 

bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § 

första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen 

(1970:988), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
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3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 

börjar löpa, och 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 

och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första 

stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.   

 

Bygglov får enligt 31 b § trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 ges 

för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om 

avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte 

och 

1. avvikelsen är liten, eller 

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området 

ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag 

(2014:900). 

 

Vid planläggning i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 

byggnader som inte kräver lov enligt denna lag säger 2 kap. 6 § PBL att 

bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda 

marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan. 

 

I generalplanen, uppförd 1972, är området redovisat som småhusområde, 

vilket överensstämmer med det befintliga förhållandet år 1982 vilket ej avses 

att ändras. Syftet med detaljplanens förslag är att kunna reglera den 

befintliga bebyggelsen 

 

Huvudbyggnaden på fastigheten har en byggnadsarea, BYA, på cirka 78 m2. 

Förrådsbyggnad kommer att uppta en byggnadsarea på 63 m2 vilket är 23 m2 

större än tillåten byggnadsarea för uthus och gårdsbyggnader enligt 

detaljplan 137. Sammantaget kommer förrådsbyggnaden att strida mot 

byggrätten med över 50 %, varför åtgärden inte kan anses vara förenlig med 

9 kap. 30 § punkt 2. 

 

Sökt åtgärd kan heller inte anses som en liten avvikelse eftersom dess 

byggnadsarea väsentligt överskrider byggrätten, varför bygglov inte kan ges 

med stöd från undantaget enligt 9 kap. 31 b §.  

 

Förrådsbyggnaden kommer, som tidigare nämnts uppta en byggnadsarea på 

63 m2, det vill säga endast 15 m2 mindre än befintligt bostadshus 

byggnadsarea på cirka 78 m2. Storlek av förrådsbyggnad samt dess placering 

i linje med befintligt bostadshus framkant kan medföra att befintligt 

bostadshus döljs från personer anländande från öster. Sökande menar att 

tänkt placering är den enda möjliga. Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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menar att placering av förrådsbyggnad skulle kunna göras på en mer lämplig 

plats på tomten för att minska risken att byggnaden upplevs dominant.  

 

De närliggande fastigheterna Torneryd X, X och X samt Risatorp X och X 

består av en huvudbyggnad och ett uthus i form av garage eller förråd. De 

olika uthusen upptar mellan 20-80 % av huvudbyggnadernas byggnadsarea. 

Uthusen på Torneryd X och X samt Risatorp X upptar mer än 50 % av 

huvudbyggnadernas byggnadsarea. Sist nämnda fastigheter består av 

enbostadshus i 1 ½ - 2 plan. Huvudbyggnadernas väsentligt högre nockhöjd 

medför att uthusen upplevs underordnade. Med ovan nämnd bakgrund anses 

samtliga uthus inte dominera över huvudbyggnaderna. För att ta hänsyn till 

områdets landskapsbild bör därför förrådsbyggnaden på Torneryd X ej 

riskera att dominera över huvudbyggnad med dess storlek och placering. 

 

Sammantaget kan storlek och placering av förrådsbyggnad på Torneryd X 

medföra en risk att förrådsbyggnaden kan komma att dominera över 

befintligt bostadshus, vilket innebär att sökt åtgärd inte är förenlig med 2 

kap. 6 § PBL. 

 

Underrättelse 

Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL med 

en svarstid till 2022-10-31. Inga yttrande med erinran har inkommit. 

 

Ronneby Miljö & Teknik AB och Försvarsmakten har fått möjlighet att yttra 

sig som en remissinstans med en svarstid till 2022-10-26. Ingen av 

ovanstående remissinstanser har någon erinran mot sökt åtgärd.  

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Att avslå bygglovsansökan för nybyggnad av förråd. 

 

Avgift för prövning av ärendet uppgår, i enlighet med taxa antagen av 

kommunfullmäktige 2022-02-24, § 36 taxetabell A 18.1 till 3 992 kronor. 

Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tiduppskattningen för 

prövningen för sökt åtgärd. Uppskattad tid som lagts ner på prövningen är 4 

timmar, var timdebitering görs av 998 kronor/ timme. 

 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Bengt 

Sven Åke Johansson (SD), Peter Bowin (V), Kenth Zickbauer (S) och Ulrik 

Lindqvist (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar enligt följande: 

Beslutsförslag; 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 

förrådsbyggnad.  

 

Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

 

Avgiften för bygglov av förrådsbyggnad uppgår till 13 473 kronor. 

 

Nämndens motivering; 

Enligt 9 kap. 31 b § får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 

bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 

områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens 

eller områdesbestämmelsernas syfte och 

   1. avvikelsen är liten, eller 

   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att 

området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

Lag (2014:900). 

 

I praxis har det återkommande anförts att bedömningen av om en 

åtgärd är att anse som en liten avvikelse inte ska göras endast utifrån 

absoluta mått och tal utan bör ses i förhållande till samtliga 

föreliggande omständigheter (RÅ 1990 ref. 53 II, RÅ 1990 ref. 91 I 

och II samt RÅ 1991 ref. 57). Hänsyn kan således även tas till 

omfattningen av bebyggelsen i området, och i vilken omfattning sådan 

bebyggelse har skett i enlighet med beviljade dispenser från 

detaljplanen. 

 

I förarbetena till 9 kap. 31 b § PBL anförs att omfattande 

dispensgivning som skett i ett område före PBL:s ikraftträdande kan 

leda till att samma avvikelser när det gäller återstående fastigheter ska 

anses vara mindre och därför godtas (prop. 1989/90:37 s. 57).  

 

Mark- och miljööverdomstolen har vidare i MÖD 2012:43 uttalat att 

det vid bedömningen av om en planavvikelse är att anse som mindre, 

finns möjlighet att ta hänsyn till omfattningen av bebyggelsen i 

området, och i vilken omfattning sådan bebyggelse har skett i enlighet 

med beviljade dispenser från detaljplanen. 

 

Motivering av avgiften 

Miljö- och byggnadsnämnden får enligt 12 kap. 8 § PBL ta ut avgifter 

för beslut om lov och andra kostnadskrävande åtgärder. 
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Kommunfullmäktiges taxa 2022-02-24, 36 §, trädde i kraft den 2 mars 

2022 och reviderades genom beslut av kommunfullmäktige 2022-06-

22, § 133. Revideringarna trädde i kraft den 30 juni 2022.  

 

Bygglovsansökan för nybyggnad av förråd inkom den 2022-09-16. 

Avgiften för prövning av ärendet uppgår, i enlighet med taxa antagen 

av kommunfullmäktige 2022-02-24, § 36 taxetabell A 1.8 till 13 473 

kronor, varvid avgiften för bygglovsprövningen uppgår till 9 980 

kronor och avgiften för genomförandet till 3 493 kronor. 

 

Upplysningar 

Sökanden upplyses om att kontakta sin ledningsrättshavare för 

kabelvisning innan påbörjad byggnation. 

 

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas 

(påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i 

Post- och Inrikes Tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 

9 kap. 42 a § PBL).  

 

Ett bygglov upphör att gälla om den sökta åtgärden inte har påbörjats inom 

två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft 

enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.   

 

 

Ledamöterna Bengt Sven Åke Johansson (SD), Ulrik Lindqvist (S), Peter 

Bowin (V) och Kenth Zickbauer (S) tillstyrker yrkandet.      

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.         
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Underlag 

Ansökan inkommen 2022-09-16. 

Kommunicering inkommen 2022-09-26. 

Situationsplan inkommen 2022-10-05. 

Planritning inkommen 2022-10-05. 

Fasadritningar inkomna 2022-10-05. 

Sektionsritningar inkomna 2022-10-05. 

Kontrollplan inkommen 2022-10-14. 

Telefonkontakt med sökande 2022-10-18. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens motivering av beslutet: 

Enligt 9 kap. 31 b § får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 

bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 

områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens 

eller områdesbestämmelsernas syfte och 

   1. avvikelsen är liten, eller 

   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att 

området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

Lag (2014:900). 

 

I praxis har det återkommande anförts att bedömningen av om en 

åtgärd är att anse som en liten avvikelse inte ska göras endast utifrån 

absoluta mått och tal utan bör ses i förhållande till samtliga 

föreliggande omständigheter (RÅ 1990 ref. 53 II, RÅ 1990 ref. 91 I 

och II samt RÅ 1991 ref. 57). Hänsyn kan således även tas till 

omfattningen av bebyggelsen i området, och i vilken omfattning sådan 

bebyggelse har skett i enlighet med beviljade dispenser från 

detaljplanen. 

 

I förarbetena till 9 kap. 31 b § PBL anförs att omfattande 

dispensgivning som skett i ett område före PBL:s ikraftträdande kan 

leda till att samma avvikelser när det gäller återstående fastigheter ska 

anses vara mindre och därför godtas (prop. 1989/90:37 s. 57).  

 

Mark- och miljööverdomstolen har vidare i MÖD 2012:43 uttalat att 

det vid bedömningen av om en planavvikelse är att anse som mindre, 

finns möjlighet att ta hänsyn till omfattningen av bebyggelsen i 

området, och i vilken omfattning sådan bebyggelse har skett i enlighet 

med beviljade dispenser från detaljplanen. 
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Motivering av avgiften 

Miljö- och byggnadsnämnden får enligt 12 kap. 8 § PBL ta ut avgifter 

för beslut om lov och andra kostnadskrävande åtgärder. 

 

Kommunfullmäktiges taxa 2022-02-24, 36 §, trädde i kraft den 2 mars 

2022 och reviderades genom beslut av kommunfullmäktige 2022-06-

22, § 133. Revideringarna trädde i kraft den 30 juni 2022.  

 

Bygglovsansökan för nybyggnad av förråd inkom den 2022-09-16. 

Avgiften för prövning av ärendet uppgår, i enlighet med taxa antagen 

av kommunfullmäktige 2022-02-24, § 36 taxetabell A 1.8 till 13 473 

kronor, varvid avgiften för bygglovsprövningen uppgår till 9 980 

kronor och avgiften för genomförandet till 3 493 kronor. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 

förrådsbyggnad.  

 

Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

 

Avgiften för bygglov av förrådsbyggnad uppgår till 13 473 kronor. 

________________ 

 

Upplysningar 

Sökanden upplyses om att kontakta sin ledningsrättshavare för 

kabelvisning innan påbörjad byggnation. 

 

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas 

(påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i 

Post- och Inrikes Tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 

9 kap. 42 a § PBL).  

 

Ett bygglov upphör att gälla om den sökta åtgärden inte har påbörjats inom 

två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft 

enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. 
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Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning (Länsstyrelsen) till: 

X 

 

För kännedom till: 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 

 

Hur man överklagar: 

 
Hos vem ska beslutet överklagas?  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos 

Länsstyrelsen i Blekinge län.  

 

Var lämnas överklagandet?  

Skrivelsen ska lämnas/skickas till  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Besöksadress: Karlshamnsvägen 4 

Postadress: 372 80 Ronneby 

 

Tid för överklagande  

Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från 

den dag du fick del av beslutet.  

 

Hur man utformar sitt överklagande  

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. 

 

Skriv gärna varför du tycker att miljö- och byggnadsnämndens beslut är fel 

och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med 

handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  

 

Underteckna överklagandet  

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 

postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet 

underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.   
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§ 236 Dnr 2022-000124 4121 

Vambåsa X - Sanktionsavgift livsmedelstillsyn Ecos 
2022-1873 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Företaget X med organisationsnummer X har öppnat livsmedelsverksamhet i 

X i Ronneby kommun under sommaren 2021.  

Det fanns tidigare en verksamhet i samma byggnad men den tidigare ägaren 

meddelade miljö- och byggnadsnämnden i januari 2021 att verksamheten 

upphörde. Detta upptäcktes vid miljö- och byggnadsnämndens kontroll 

under sommaren 2022 p g a att det inkommit ett klagomål gällande 

verksamheten.  

Verksamheten bedriver butiksverksamhet i form av loppmarknad men har 

sommartid även haft servering med kaffe, våfflor, glass till besökarna. 

Verksamheten är nu registrerad på nytt som livsmedelsanläggning.  

Bolagets skyldighet är att följa livsmedelslagstiftningen och registrera det 

nya bolaget som juridisk ansvarig person för verksamheten i anläggningen. 

Registreringen skulle ha gjorts minst 2 veckor före det att det nya bolaget tog 

över verksamheten.  

Miljö- och byggnadsnämndens skyldighet är att följa 

livsmedelslagstiftningen och i det här fallet påföra bolaget en statlig 

sanktionsavgift för att ha underlåtit att registrera er livsmedelsverksamhet i 

tid.  

Förvaltningen har kommunicerat bolaget om nämndens avsikt att besluta om 

sanktionsavgift, samt att bolaget kommer att debiteras nedlagd 

handläggningstid enligt aktuell taxa när ärendet är avslutat. Samtidigt har vi 

begärt uppgift från bolaget om årsomsättningen för bolaget för år 2021. 

Bolaget har inte svarat på kommunikationen. Genom www.allabolag.se har 

vi fått fram årsomsättningen för bolaget under 2021 till 100-199 t kr. När ett 

nytt bolag startas ska sanktionsavgiften sättas till 1 % av årsomsättningen. 

Sanktionsavgiften skulle då sättas till mellan 1000 kr och 1990 kr. Eftersom 

sanktionsavgiften ska sättas till lägst 5000 kr så föreslås den summan för 

nämnden. 

Företaget X har öppnat livsmedelsverksamhet utan att registrera 

verksamheten enligt livsmedelslagstiftningen. Detta medför att företaget 

skall påföras sanktionsavgift.       
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Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Regler om sanktionsavgifter finns i livsmedelslagen (2008:804) § 30 och 

livsmedelsförordningen (2006:813) § 39. Avgiftens storlek regleras av 39 a-

g §§ i livsmedelsförordningen. Avgiftens storlek, sanktionsavgiften i de fall 

en livsmedelsföretagare har påbörjat en registreringspliktig verksamhet utan 

att först anmäla denna till den behöriga myndigheten ska sanktionsavgiften 

bestämmas till en procent av årsomsättningen. Avgiften får dock som lägst 

bestämmas till 5000 kr och högst 75 000 kr, oavsett årsomsättningen. 

Sanktionsavgiften betalas till staten efter beslut av behörig 

kontrollmyndighet.  

Företaget har inte följt lagstiftningen och registrerat sin 

livsmedelsverksamhet i tid. Sanktionsavgiften behöver sättas till lägsta 

möjliga, 5000 kr.      

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun beslutar att bestämma 

sanktionsavgiften till 5000 kr för företaget X, organisationsnummer X. 

Avgiften betalas till Kammarkollegiet och tillfaller staten.      

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.       

Underlag 

Kontrollrapport från livsmedelstillsyn.  

Kommunicering till bolaget. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

62(105) 
2022-11-16  

 

  
 

 
Justeringsdatum 2022-11-23 Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun beslutar att bestämma 

sanktionsavgiften till 5000 kr för företaget X, organisationsnummer X. 

Avgiften betalas till Kammarkollegiet och tillfaller staten. 

________________ 

 

Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning (Förvaltningsrätten) till: 

X 

 

För kännedom till: 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 

 

 

Besvärshänvisning/hur man överklagar beslutet  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos 

Förvaltningsrätten.  

  

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:  

1. Vilket beslut du överklagar t ex genom att ange diarienummer.  

2. Paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller, hur du anser 

att beslutet skall ändras och varför. 

3. Ditt namn, adress och telefonnummer.  

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

63(105) 
2022-11-16  

 

  
 

 
Justeringsdatum 2022-11-23 Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 237 Dnr 2022-000146 000 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet, flytt av 
panncentralen Huven, dnr ECOS 2022-2557 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Ronneby Miljö & Teknik AB, med organisationsnummer 556366–1437, har 

till miljö- och byggnadsnämnden inkommit en anmälan enligt 9 kap 6 § i 

miljöbalken om flytt av panncentralen Huven till Kallinge, daterat 2022-09-

29. 

 

Anmälan gäller flytt av befintlig fastbränslepanna på 3,5 MW, som idag är 

placerad på fastighet Huven 1 inom Västra Industriområdet, till fastighet 

Häggatorp 1:213 i Kallinge. Idag bedrivs fjärrvärmecentralen Häggatorp på 

fastighet Häggatorp 10:7, som är fastigheten bredvid den avsedda nya 

placeringen för pannan. 

 

Den befintliga anläggningen består av en panna i container, en 

bränsleinmatning i container, en skorsten samt kringutrustning som elverk 

och askcontainer. 

 

Anläggningen kommer efter flytten att omfattas av följande 

verksamhetskoder i enlighet med miljöprövningsförordningen: 

 

20.40 C 
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.40 gäller för anläggning för 

framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 

bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form 

av 

1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 

kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per 

kalenderår 

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 

 

20.80 C 

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.80 gäller för anläggning för 

lagring av 

1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om 

lagringen sker på land utan vattenbegjutning 
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30.90 C 

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.90 gäller för anläggning för 

lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle 

per kalenderår. 

 

40.60 C 

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.60 gäller för anläggning för 

förbränning med en total installerad tillförd effekt av 

1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle 

används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 

bränslegas 

 

Lokalisering  

Panncentralen kommer att lokaliseras inom Djupafors industriområde, på 

fastighet Häggatorp 1:213, se karta bilaga 1. Fastigheten omfattas av 

detaljplan 260 där området är avsett för industriändamål. 

 

Asfaltering av markyta kommer att ske för upplag av bränsle samt placering 

av anläggningen. Närmaste bostadshus ligger ca 200 m nordöst om den 

avsedda fastigheten. 

 

Bygglov för anläggningen beviljades 2022-06-30. 

 

Beskrivning av anläggningen 

Flis och eventuellt briketter matas med transportör till pannan. Pannan 

kommer att utföras som en helautomatisk containerpanna som vid förändrat 

(minskat) värmebehov lätt kan flyttas. 

 

Bränslet kommer att flisas och lagras på hårdgjord yta.  

 

Stoftavskiljning kommer att ske i multicyklon före utsläpp till luft från en ca 

15 m hög skorsten. Utgående stofthalt bedöms bli som nuvarande, 100 

mg/normalkubikmeter, 13 % CO2. Aska matas med askskruv till täckt 

container.  

 

Anläggningen kommer att drivas med varierande last under hela året. Den 

årliga energiproduktionen beräknas till maximalt 25 GWh. 

 

Miljöpåverkan 

Något processavloppsvatten uppkommer inte. Dagvatten från 

bränslelagringen avleds till dike/dagvattennät. 

 

Utsläpp till luft sker huvudsakligen genom emission av stoft och oförbränt 

material via rökgaserna. Hanteringen av bränsle kan förorsaka viss damning. 
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Anläggningens dominerande bullerkälla är rökgasfläkten samt flisning av 

stamved. Bulleremissionerna från anläggningen växlar beroende på pannans 

last.   

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Den avsedda placeringen ligger inom Häggatorps industriområde, som enligt 

gällande detaljplan är avsett för industrier. Då flisning och förvaring av 

bränsle sker i direkt anslutning till anläggningen innebär det minskade 

bränsletransporter, även till Häggatorps fjärrvärmecentral som finns på 

grannfastigheten. 

 

Då bränslet enbart består av rent träavfall bedöms det godtagbart att 

bränslehantering sker utomhus på hårdgjord yta. 

 

Huvudsaklig miljöpåverkan bedöms ske vid utsläpp av stoft och oförbränt 

material via rökgaserna. Genom stoftavskiljning i multicyklon uppges 

utsläppet begränsas till under 100 mg/normalkubikmeter. Med en 

utsläppshöjd på 15 meter bedöms utsläppet inte medföra någon betydande 

störningsrisk i omgivningen. 

 

Samlad bedömning 

Den anmälda verksamheten bedöms, utifrån inkommen anmälan samt 

förelagda försiktighetsmått i detta beslut, att kunna bedrivas utan att medföra 

betydande påverkan eller andra betydande olägenheter för människors hälsa 

eller miljön.  

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Med anledning av inkommen anmälan i enlighet med 9 kap. 6 § i 

miljöbalken (1998:808), beslutar miljö- och byggnadsnämnden att förelägga 

Ronneby Miljö & Teknik AB, med organisationsnummer 556366–1437, att 

vid den anmälda verksamheten på fastighet Häggatorp 1:213 iaktta följande 

försiktighetsmått: 

 

1. Om inte annat framgår av beslutet ska verksamheten bedrivas i enlighet 

med vad som angetts i anmälan daterad 2022-09-29. 

 

2. I använt bränsle får inte finnas avfall från trä som ytbehandlats med färg 

eller annat innehållande organiska halogenföreningar eller tungmetaller. 
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3. Stoftutsläppet från anläggningen får ej överstiga 100 mg/m3ntg, 13 % 

CO2. Detta ska mätas minst en gång varje eldningssäsong. 

 

4. Buller från verksamheten får som riktvärde vid bostäder inte överstiga 

nedan angivna ekvivalenta ljudnivåer: 

      50 dB(A) vardagar måndag- fredag kl 06-18 

      45 dB(A) kväll kl 18-22 samt lör-, sön- och helgdag kl 06-18 

      40 dB(A) natt kl 22-06 

Högsta momentana ljudnivå nattetid får som riktvärde inte överstiga 

55 dB(A). 

 

5. Under samtliga maskindelar som innehåller olja eller andra miljöfarliga 

ämnen ska det finnas uppsamlingstråg eller annan barriär med samma 

funktion. 

 

6. Ett skriftligt egenkontrollprogram för verksamheten ska tas fram och 

redovisas för miljö- och byggnadsnämnden senast 31 mars 2023.  

 

Egenkontrollprogrammet ska bland annat innehålla uppgifter om den 

organisatoriska ansvarsfördelningen, nödlägesrutin, rutiner drift och 

underhåll av utrustning, rutiner för rapportering av driftstörningar, samt 

rutiner för kemikalie- och avfallshantering. I övrigt ska 

egenkontrollprogrammet upprättas i enlighet med förordningen 

(1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 

 

7. En miljöårsredovisning ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden 

senast den 31 mars årligen. I denna ska följande uppgifter redovisas: 

Drifttid, utsläppsmängder, vad gäller mängder och innehåll, 

bränsleåtgång samt omhändertagande av avfall. 

 

Beslutet fattas med stöd av miljöbalkens (1998:808) 2 kap. 2–3 §§ samt 26 

kap 9, 21–22 §§. 

 

Beslut om avgift 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att Ronneby Miljö & Teknik AB, 

med organisationsnummer 556366–1437, ska betala en avgift av 13 972 kr 

för handläggning av ärendet. Avgiften grundas på 14 timmars 

handläggningstid à 998 kr/tim. 

 

För handläggning av ärendet tas en avgift ut i enlighet med Ronneby 

kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens m.fl. 

lagstiftningar. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige § 291/2020 och 
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indexuppräkning av timavgiften är fastställd av kommunfullmäktige § 

332/2021 att gälla fr.o.m. 2022-01-01.  

 

Faktura på den beslutade avgiften sänds separat.  

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.       

Underlag 

1. Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 

2. Foton på panncentralen. 

3. Översiktskarta. 

4. Plankarta 260. 

--- 

Översiktskarta. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Med anledning av inkommen anmälan i enlighet med 9 kap. 6 § i 

miljöbalken (1998:808), beslutar miljö- och byggnadsnämnden att förelägga 

Ronneby Miljö & Teknik AB, med organisationsnummer 556366–1437, att 

vid den anmälda verksamheten på fastighet Häggatorp 1:213 iaktta följande 

försiktighetsmått: 

 

1. Om inte annat framgår av beslutet ska verksamheten bedrivas i enlighet 

med vad som angetts i anmälan daterad 2022-09-29. 

 

2. I använt bränsle får inte finnas avfall från trä som ytbehandlats med färg 

eller annat innehållande organiska halogenföreningar eller tungmetaller. 

 

3. Stoftutsläppet från anläggningen får ej överstiga 100 mg/m3ntg, 13 % 

CO2. Detta ska mätas minst en gång varje eldningssäsong. 

 

4. Buller från verksamheten får som riktvärde vid bostäder inte överstiga 

nedan angivna ekvivalenta ljudnivåer: 

   50 dB(A) vardagar måndag- fredag kl 06-18 

   45 dB(A) kväll kl 18-22 samt lör-, sön- och helgdag kl 06-18 

   40 dB(A) natt kl 22-06 

   Högsta momentana ljudnivå nattetid får som riktvärde inte överstiga 55 

   dB(A). 

 

5. Under samtliga maskindelar som innehåller olja eller andra miljöfarliga 

ämnen ska det finnas uppsamlingstråg eller annan barriär med samma 

funktion. 

 

6. Ett skriftligt egenkontrollprogram för verksamheten ska tas fram och 

redovisas för miljö- och byggnadsnämnden senast 31 mars 2023.  

 

Egenkontrollprogrammet ska bland annat innehålla uppgifter om den 

organisatoriska ansvarsfördelningen, nödlägesrutin, rutiner drift och 

underhåll av utrustning, rutiner för rapportering av driftstörningar, samt 

rutiner för kemikalie- och avfallshantering. I övrigt ska 

egenkontrollprogrammet upprättas i enlighet med förordningen 

(1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 

 

Beslutet fortsätter på nästa sida.



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

69(105) 
2022-11-16  

 

  
 

 
Justeringsdatum 2022-11-23 Utdragsbestyrkande 

     

 

Fortsättning av beslutet: 

 

7. En miljöårsredovisning ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden 

senast den 31 mars årligen. I denna ska följande uppgifter redovisas: 

Drifttid, utsläppsmängder, vad gäller mängder och innehåll, 

bränsleåtgång samt omhändertagande av avfall. 

 

Beslutet fattas med stöd av miljöbalkens (1998:808) 2 kap. 2–3 §§ samt 26 

kap 9, 21–22 §§. 

 

Beslut om avgift 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att Ronneby Miljö & Teknik AB, 

med organisationsnummer 556366–1437, ska betala en avgift av 13 972 kr 

för handläggning av ärendet. Avgiften grundas på 14 timmars 

handläggningstid à 998 kr/tim. 

 

För handläggning av ärendet tas en avgift ut i enlighet med Ronneby 

kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens m.fl. 

lagstiftningar. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige § 291/2020 och 

indexuppräkning av timavgiften är fastställd av kommunfullmäktige § 

332/2021 att gälla fr.o.m. 2022-01-01.  

 

Faktura på den beslutade avgiften sänds separat. 

________________ 

 

Upplysning 

I enlighet med Ronneby kommuns taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens med flera område kommer ett beslut om fast årsavgift fr.o.m. år 

2023 att fattas för verksamheten. Detta beslut tas separat och meddelas 

senare. 
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Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning (Länsstyrelsen i Blekinge) till: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Anders Nilsson 

Stadshuset 

372 80 Ronneby 

 

För kännedom till: 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 

 

Hur man överklagar: 

 
Hos vem ska beslutet överklagas?  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos 

Länsstyrelsen i Blekinge län.  

 

Var lämnas överklagandet?  

Skrivelsen ska lämnas/skickas till  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Besöksadress: Karlshamnsvägen 4 

Postadress: 372 80 Ronneby 

 

Tid för överklagande  

Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från 

den dag du fick del av beslutet.  

 

Hur man utformar sitt överklagande  

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. 

 

Skriv gärna varför du tycker att miljö- och byggnadsnämndens beslut är fel 

och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med 

handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  

 

Underteckna överklagandet  

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 

postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet 

underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.   
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§ 238 Dnr 2022-000004 200 

Information från MBF till MBN 2022-11-16 

 

Sammanfattning  

1. Kvalitetsutvecklare/miljöinspektör Iulia Ohlin informerar om den interna 

fakturahanteringen. Rutiner etc.  

En ekonomimodul till ByggR har nu implementerats på miljö- och 

byggnadsförvaltningen avseende externa fakturor. Interna fakturor 

bevakas fortfarande manuellt av administrationen. 

Miljöenhetens taxekonstruktion är uppbyggd på ett annat sätt, vilket 

innebär att man måste skapa andra sätt att arbeta kring faktureringen. 

 

2. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Linnea Pettersson informerar om vem 

som bär ansvar för nedfallna träd vid Ronnebyån.  

Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig. I det fall Ronneby 

kommun äger marken, så är det gatu- och parkenheten som har hand om 

eventuell avverkning. Tillstånd för att ta ner träd eller annat arbete på 

träden måste sökas hos länsstyrelsen. Exempelvis Natura 2000 område 

och andra områdesskydd måste beaktas. Ronneby kommun har fått 

tillstånd att ta ned 120 träd och hittills har hälften av dessa tagits ned. 

Resterande kommer att avverkas efterhand. Även då trädet ligger i 

vattnet är det markägarens ansvar att ta hand om trädet. Om någon vill 

göra en felanmälan avseende ett träd som står/har stått på kommunens 

mark så är det gatu- och parkenheten man vänder sig till. 

 

3. Förvaltningschef Patrik Eriksson och kvalitetsutvecklare/miljöinspektör 

Iulia Ohlin informerar om planerade äskanden från 

”digitaliseringsmiljonen”.  

- Flytta drift av Ecos2 till Sokigo – projektkostnad 60 000 

kronor. 

- Flytta drift av ByggR/Nova till Sokigo – projektkostnad 

60 000 kronor.  

- Flytta drift av Reflex till Sokigo – projektkostnad 20 000 

kronor.  

- Implementera OVK-modul.  
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Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att notera informationen till 

protokollet.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna 

Magnus Persson (M), Pär Dover (S), Peter Bowin (V), Lars Sager (M), 

Kenth Zickbauer (S), Anna-Karin Wallgren (S), Bengt Sven Åke Johansson 

(SD) och tjänstgörande ersättare Willy Persson (KD) samt ersättare Leif 

Hansson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 239 Dnr 2022-000005 200 

Information om pågående ärenden vid MBN 2022-11-16 

 

Sammanfattning  

Det är ingen information om pågående ärenden anmäld till dagens 

sammanträde.     

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att notera till protokollet att inga 

pågående ärenden har anmälts/presenterats vid dagens nämndsammanträde.   

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.        

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar till protokollet att inga pågående 

ärenden har anmälts/presenterats vid dagens nämndsammanträde. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 240 Dnr 2022-000009 002 

Ordförandebeslut MBN 2022-11-16 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Enligt kommunallagen (2017:725) § 39 så får en nämnd uppdra åt 

ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 

nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 

inte kan avvaktas. 

Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning antagen 2020-12-16, § 

377, senast reviderad 2022-04-20, medger följande delegation: 

”Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas 

delegeras till ordföranden att besluta på nämndens vägnar. Om ordföranden 

har förhinder beslutar vice ordföranden och vid dennes förhinder andre vice 

ordföranden. Ordförandebeslut ska anmälas vid nämndens nästkommande 

sammanträde.” 

 

Inga ordförandebeslut har anmälts till dagens sammanträde      

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås notera till protokollet att inga 

ordförandebeslut anmälts till dagens sammanträde.      

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar till protokollet att inga 

ordförandebeslut anmälts till dagens sammanträde. 

 ________________ 

Exp: Akten   
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§ 241 Dnr 2022-000006 002 

Delegationsbeslut byggenheten 2022-11-16 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från underlaget: 

Delegationsbeslut för oktober 2022: 

D 2022-000798 

Dnr MBN 2022-000550 

YXNARUM X 

Bygglov inkl. startbesked beviljas för uppförande av mur, 2022-10-03. 

Dagar: 0/6. Avgift: 7 984 kronor (Tabell A 5.1). 

Delegation: 5.7, 5.16, 5.37. 

Delegat: Elin Hellström 

D 2022-000800 

Dnr MBN 2022-000429 

SAXEMARA X 

Bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad, 

2022-10-04. Dagar: 10/34. Avgift: 27 944 kronor (Tabell A 1.1).  

Boarea: 94,6 m². Bruttoarea: 123,8 m². 

Delegation: 5,7 och 5.37.  

Delegat: Elin Hellström 

D 2022-000813 

Dnr MBN 2022-000447 

KALLEBERGA X 

Avvisning, ej komplett för bygglov för fasadändring av enbostadshus, 2022-

10-03. Dagar: 11/15. Avgift: 1 996 kronor (Tabell A 20.1). 

Delegation: 5.11, 5.37. 

Delegat: Märta Björk 

D 2022-000814 

Dnr MBN 2022-000425 

RONNEBY X 

Bygglov beviljas för fasadändring och inredning av ytterligare bostad 

flerbostadshus, 2022-10-03. Dagar: 14/48.  

Avgift: 23 578 kronor (Tabell A. 2.27). 

Delegation: 5.7, 5.37. 

Delegat: Elin Hellström 
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D 2022-000816 

Dnr MBN 2020-000555 

HÄGGATORP X 

Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad och 

staket, 2022-10-03.  

Delegation: 5.19. 

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000817 

Dnr MBN 2019-000448 

YXNARUM X 

Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus,  

2022-10-03. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000818 

Dnr MBN 2022-000209 

HJORTSBERGA X 

Avvisning, ej komplett för rivningslov för rivning av garage samt bygglov 

för tillbyggnad av enbostadshus med garage/förråd, 2022-10-04. 

Dagar: 6/35. Avgift: 3 992 kronor (Tabell A 20.1). 

Delegation: 5.4, 5.37. 

Delegat: Elin Hellström 

D 2022-000819 

Dnr MBN 2021-000127 

TROLLEBODA X 

Slutbesked beviljas för tillbyggnad med attefallstillbyggnad fritidshus,  

2022-10-04. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000820 

Dnr MBN 2017-000502 

VÄBY X 

Slutbesked beviljas för tillbyggnad av fritidshus, 2022-10-04. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000821 

Dnr MBN 2019-000563 

SKÖNEVIK X 

Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 

gårdshus, 2022-10-04. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Marcus Sabel 
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D 2022-000822 

Dnr MBN 2022-000382 

RONNEBY X 

Bygglov inkl. startbesked, beviljas för skylt/ljusanordning skylt, 2022-10-04. 

Dagar: 2/14. Avgift: 6 986 kronor. 

Delegation: 5.16 och 5.37. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000823 

Dnr MBN 2022-000568 

KALLEBERGA X 

Startbesked beviljas för anmälan installation/ändring eldstad/rökkanal, 2022-

10-04. Dagar: 0/1. Avgift: 3 493 kronor (Timtaxa). 

Delegation: 5.16 och 5.37. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000824 

Dnr MBN 2022-000543 

SAXEMARA X 

Startbesked, beviljas för anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad 

(Attefall), 2022-10-04. Dagar: 0/6. Avgift: 6 487 kronor (Tabell A 8.21). 

Bruttoarea: 30 kvm. 

Delegation: 5.16 och 5.37. 

Delegat: Märta Björk 

D 2022-000825 

Dnr MBN 2022-000562 

CHAMPINJONEN X 

Startbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad/rökkanal i 

enbostadshus, 2022-10-04. Dagar: 0/0. Avgift: 3 493 kronor (Timtaxa). 

Delegation: 5.16 och 5.37.  

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000826 

Dnr MBN 2022-000563 

BROR X 

Startbesked beviljas för anmälan om av installation hiss i flerbostadshus, 

2022-10-04. Dagar: 0/4. Avgift: 5 988 kronor (Tabell 8.7). 

Delegation: 5.16 och 5.37. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000827 

Dnr MBN 2022-000564 

BROMSEN X 

Startbesked beviljas för anmälan om installation av hiss, 2022-10-04. 

Dagar: 0/4. Avgift: 5 988 kronor (Tabell 8.7). 

Delegation: 5.16 och 5.37.  

Delegat: Micael Sandberg 
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D 2022-000828 

Dnr MBN 2022-000570 

RONNEBY X 

Rivningslov inkl. startbesked beviljas för rivningslov för rivning av 

tältbyggnad, 2022-10-05. Dagar: 0/1. Avgift: 10 978 kronor (Tabell A 10.2). 

Delegation: 5.7, 5.16, 5.37. 

Delegat: Elin Hellström 

D 2022-000829 

Dnr MBN 2022-000565 

SJÖHAGA X 

Startbesked beviljas för anmälan om installation av hiss, 2022-10-05. 

Dagar: 0/5. Avgift: 5 988 kronor (Tabell 8, 7). 

Delegation: 5.16 och 5.37  

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000830 

Dnr MBN 2022-000566 

HOBY X 

Startbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad/rökkanal 

(ändring av fasad) i enbostadshus, 2022-10-05. Dagar: 0/0.  

Avgift: 3 493 kronor (Timtaxa). 

Delegation: 5.16 och 5.37  

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000831 

Dnr MBN 2022-000463 

ODLINGEN X 

Bygglov inkl. startbesked beviljas för parkeringsplats, 2022-10-05.  

Dagar: 1/13. Avgift: 7 984  kronor (Tabell A.5.7). 

Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000832 

Dnr MBN 2022-000547 

STORA ÅRSJÖMÅLA X 

Startbesked beviljas för anmälan installation eldstad/rökkanal, 2022-10-05. 

Dagar: 0/8. Avgift: 3 493 kronor (Timtaxa). 

Delegation: 5.16 och 5.37. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000834 

Dnr MBN 2020-000021 

TRÄDGÅRDEN X 

Slutbesked beviljas för bygglov för till- och ombyggnad av enbostadshus, 

2022-10-05. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 
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D 2022-000835 

Dnr MBN 2021-000433 

SÖMMAREN X 

Beslut om att avsluta tillsynsärende för tillsyn av tomt ovårdad, 2022-10-05. 

Delegation: A.2. 

Delegat: Lucas Edvardsson 

D 2022-000836 

Dnr MBN 2021-000072 

JORDÖ X 

Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av 

befintlig byggnad, 2022-10-05. 

Delegation: 5.16. 

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000837 

Dnr MBN 2022-000267 

HJORTSBERGA X 

Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av flerbostadshus,  

2022-10-06. 

Delegation: 5.16. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000838 

Dnr MBN 2022-000306 

TELEFONEN X 

Slutbesked beviljas för bygglov för utvändig ändring av 

industribyggnad/lagerbyggnad, 2022-10-06. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000839 

Dnr MBN 2022-000569 

KALLEBERGA X 

Startbesked beviljas för anmälan installation/ändring eldstad/rökkanal, 2022-

10-07. Dagar: 3/0. Avgift: 3 493 kronor (Timtaxa). 

Delegation: 5.16 och 5.37. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000840 

Dnr MBN 2022-000476 

BREDÅKRA X 

Slutbesked beviljas för anmälan installation eldstad/rökkanal enbostadshus, 

2022-10-07. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 
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D 2022-000841 

Dnr MBN 2022-000575 

BUSTORP X 

Startbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad/rökkanal i 

enbostadshus, 2022-10-07. Dagar: 0/0. Avgift: 3 493 kronor (Timtaxa). 

Delegation: 5.16 och 5.37. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000842 

Dnr MBN 2021-000138 

MILLEGARNE X  

Slutbesked, interimistiskt, för bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 

2022-10-07. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000843 

Dnr MBN 2017-000411 

RONNEBY X 

Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad,  

2022-10-07. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000844 

Dnr MBN 2022-000226 

DJUPADAL X 

Slutbesked beviljas för anmälan installation/ändring av eldstad/rökkanal, 

2022-10-10. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Lucas Edvardsson 

D 2022-000845 

Dnr MBN 2022-000370 

SPJÄLKÖ X 

Startbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus,  

2022-10-10. 

Delegation: 5.16. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000846 

Dnr MBN 2022-000288 

HJORTSBERGA X 

Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av flerbostadshus,  

2022-10-10. 

Delegation: 5.16. 

Delegat: Micael Sandberg 
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D 2022-000847 

Dnr MBN 2022-000289 

HJORTSBERGA X 

Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av flerbostadshus,  

2022-10-10. 

Delegation: 5.16. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000848 

Dnr MBN 2022-000290 

HJORTSBERGA X 

Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av flerbostadshus,  

2022-10-10. 

Delegation: 5.16. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000849 

Dnr MBN 2020-000693 

BRÅTABRON X 

Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av fritidshus, 2022-10-11. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000850 

Dnr MBN 2020-000071 

VILDVINET X 

Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, 

2022-10-11. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000851 

Dnr MBN 2022-000511 

SAXEMARA X 

Avskrivning för förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, 2022-10-

11. Dagar: 0/34. Avgift: 1 996 kronor (Tabell A 19.1). 

Delegation: A.2 och 5.37. 

Delegat: Klara Andersson 

D 2022-000852 

Dnr MBN 2018-000215 

GÖHOLM X 

Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 

nybyggnad av carport, 2022-10-11. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Marcus Sabel 
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D 2022-000853 

Dnr MBN 2021-000115 

INÄGAN X 

Avskrivning för bygglov för nybyggnad av balkong, 2022-10-11. 

Delegation: A.2. Ingen avgift. 

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000854 

Dnr MBN 2022-000512 

RONNEBY X  

Marklov beviljas för utfyllnad på äldre deponi, 2022-10-11. Dagar: 14/12. 

Avgift: 6 986 kronor (Tabell A.9.1). 

Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000855 

Dnr MBN 2021-000571 

SPJÄLKÖ X 

Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 2022-10-11 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000856 

Dnr MBN 2022-000526 

DRAGSNÄS X 

Startbesked beviljas för anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad, 

2022-10-12. Dagar: 11/8. Avgift: 6 487 kr (A 8.21). 

Delegation: 5.16 och 5.37. 

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000857 

Dnr MBN 2022-000494 

KALLEBERGA X 

Avskrivning för bygglov för fasadändring av anläggning, 2022-10-12. 

Avgift: 1 996 kr. 

Delegation: A.2.  

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000858 

Dnr MBN 2022-000509 

KLINTEBERG X 

Startbesked beviljas för anmälan om rivning av enbostadshus samt 

komplementbyggnader, 2022-10-12. Dagar 21/15. Avgift 4 491 kr (A 8.1). 

Delegation: 5.16 och 5.37. 

Delegat: Samuel Thernström 
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D 2022-000859 

Dnr MBN 2022-000293 

INÄGAN X 

Avskrivning för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 2022-10-12. 

Delegation: A.2. Ingen avgift. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000860 

Dnr MBN 2021-000137 

HÖKEN X 

Startbesked beviljas för bygglov för om- och tillbyggnad av skola samt 

rivning, 2022-10-12. 

Delegation: 5.16. 

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000861 

Dnr MBN 2022-000153 

DROPPEMÅLA X 

Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 2022-10-12. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Elin Hellström 

D 2022-000862 

Dnr MBN 2021-000717 

DROPPEMÅLA X 

Rättidsprövning, rätt tid för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 

garage, 2022-10-17. 

Delegation: A.14. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000863 

Dnr MBN 2022-000582 

INSPEKTOREN X 

Startbesked beviljas för anmälan om installation av hiss, 2022-10-14. 

Dagar: 0/5. Avgift: 5 988 kronor (Tabell 8.7). 

Delegation: 5.16 och 5.37. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000864 

Dnr MBN 2022-000064 

KROKUSEN X 

Startbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av 

enbostadshus, 2022-10-14. 

Delegation: 5.16. 

Delegat: Samuel Thernström 
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D 2022-000865 

Dnr MBN 2019-000485 

SVENSTORP X 

Slutbesked beviljas för bygglov för ombyggnad av industribyggnad,  

2022-10-14. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000866 

Dnr MBN 2021-000291 

SVENSTORP X 

Slutbesked beviljas för tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorshus, 

2022-10-14. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000867 

Dnr MBN 2020-000100 

KARLSTORP X 

Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av restaurang, 2022-10-14. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000868 

Dnr MBN 2022-000529 

YXNARUM X 

Bygglov inkl. startbesked beviljas för tidsbegränsat bygglov för uppställning 

av skylt (t.o.m. 2023-09-01), 2022-10-17. Dagar: 0/28. Avgift: 3 992 kronor 

(Tabell A 3.2). 

Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37. 

Delegat: Elin Hellström 

D 2022-000869 

Dnr MBN 2016-000340 

MÖLJERYD X 

Avskrivning för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 2022-10-17. 

Delegation: A.2. Ingen avgift. 

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000870 

Dnr MBN 2022-000342 

KORVETTEN X 

Slutbesked beviljas för bygglov för fasadändring av enbostadshus,  

2022-10-17. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 
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D 2022-000871 

Dnr MBN 2022-000456 

SVENSTORP X 

Rättidsprövning, rätt tid för bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - 

särskilt boende för äldre, 2022-10-17. 

Delegation: A.14. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000873 

Dnr MBN 2022-000383 

DROPPEMÅLA X 

Rättidsprövning, rätt tid för tillsyn av olovlig byggnation markarbeten,  

2022-10-17. 

Delegation: A.14. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000874 

Dnr MBN 2020-000463 

VALLEN X 

Avskrivning (2 år) för marklov för schaktning inför nybyggnad av affär, 

2022-10-17. 

Delegation: A.2. Ingen avgift. 

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000875 

Dnr MBN 2022-000574 

RONNEBY X 

Bygglov inkl. startbesked beviljas för uppsättning av belyst skylt, 2022-10-

18. Dagar: 0/13. Avgift: 6 986 kronor (Tabell A 3.1). 

Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37. 

Delegat: Elin Hellström 

D 2022-000877 

Dnr MBN 2022-000585 

KARTORP X 

Startbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad/rökkanal i 

enbostadshus, 2022-10-18. Dagar: 0/0. Avgift: 3 493 kronor (Timtaxa). 

Delegation: 5.16 och 5.37. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000878 

Dnr MBN 2022-000466 

YXNARUM X 

Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, 

2022-10-18. 

Delegation: 5.16. 

Delegat: Micael Sandberg 
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D 2022-000879 

Dnr MBN 2021-000439 

KARTAN X 

Avvisning, ej komplett för bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 2022-

10-18. Avgift 1 950 kronor. 

Delegation: 5.4 och 5.37. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000880 

Dnr MBN 2022-000542 

HASSELSTAD X 

Startbesked beviljas för anmälan om ändring av konstruktion och ändring av 

planlösning i enbostadshus, 2022-10-18. Dagar: 10/0. Avgift: 7 485 kronor 

(Tabell 8.5). 

Delegation: 5.16 och 5.37. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000881 

Dnr MBN 2021-000441 

SPRINGAREN X 

Avvisning, ej lovpliktig för bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 2022-

10-18. Avgift: 1 950 kronor. 

Delegation: 5.4 och 5.37. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000882 

Dnr MBN 2021-000583 

PER X 

Avvisning, ej komplett för bygglov för skylt/ljusanordning affär, 2022-10-

18. Avgift: 1950 kronor. 

Delegation: 5.4 och 5.37. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000883 

Dnr MBN 2021-000643 

KALLEBERGA X 

Avvisning, ej komplett för bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad, 2022-

10-18. Avgift: 1950 kronor. 

Delegation: 5.4 och 5.37. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000884 

Dnr MBN 2022-000126 

BACKARYD X 

Avvisning, ej komplett för bygglov för ändrad användning av förskola, 

2022-10-18. Avgift: 1 996 kronor. 

Delegation: 5.4 och 5.37. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 
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D 2022-000885 

Dnr MBN 2022-000187 

KALLEBERGA X 

Avvisning, ej komplett för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 2022-

10-18. Avgift: 1 996 kronor. 

Delegation: 5.4 och 5.37. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000886 

Dnr MBN 2022-000479 

SAXEMARA X 

Bygglov inkl. startbesked beviljas för rivning, tillbyggnad och ombyggnad 

av enbostadshus, 2022-10-18. Dagar: 1/22.  

Avgift: 19 960 kronor (Tabell A 17.1). 

Delegation: 5.7, 5.15 och 5.37. 

Delegat: Märta Björk 

D 2022-000887 

Dnr MBN 2019-000195 

YXNARUM X 

Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, 

2022-10-19. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000888 

Dnr MBN 2021-000672 

TROLLEBODA X 

Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 2022-10-19. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000889 

Dnr MBN 2022-000535 

BACKSIPPAN X 

Startbesked beviljas för anmälan installation eldstad/rökkanal enbostadshus, 

2022-10-19. Dagar: 05/01. Avgift: 3 493 kronor (Tabell a.8.09). 

Delegation: 5.16. 

Delegat: Lucas Edvardsson 

D 2022-000890 

Dnr MBN 2020-000120 

KALLEBERGA X  

Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av förskola, 2022-10-19. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Marcus Sabel 
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D 2022-000891 

Dnr MBN 2022-000376 

FRAKTEN X 

Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av industribyggnad,  

2022-10-20. 

Delegation: 5.16. 

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000892 

Dnr MBN 2022-000467 

RISANÄS X 

Avskrivning för anmälan om installation av eldstad/rökkanal, 2022-10-20. 

Delegation: A.2., 5.37. Avgift: 1 996 kr. 

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000893 

Dnr MBN 2022-000498 

VAMBÅSA X 

Avskrivning för anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad, 2022-10-

20. Dagar: 3/0. Avgift: 1 996 kronor (Tabell A 19.1). 

Delegation: A2 och 5.37. 

Delegat: Elin Hellström 

D 2022-000895 

Dnr MBN 2022-000362 

SVENSTORP X 

Rättidsprövning, rätt tid för bygglov för nybyggnad av fackverkstorn samt 

teknikbodar, 2022-10-20. 

Delegation: A.14. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000896 

Dnr MBN 2021-000075 

HUVEN X 

Avskrivning för inredning av RWC, gym, 2022-10-20. Ingen avgift. 

Delegation: A.2.  

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000897 

Dnr MBN 2022-000364 

KALLEBERGA X 

Rättidsprövning, rätt tid för bygglov för nybyggnad av fackverkstorn samt 

teknikbod, 2022-10-20. 

Delegation: A.14. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 
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D 2022-000898 

Dnr MBN 2021-000074 

HUVEN X 

Avskrivning för inredning av RWC, padelhall, 2022-10-20. Ingen avgift. 

Delegation: A.2.  

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000899 

Dnr MBN 2022-000553 

DRAGSNÄS X 

Startbesked beviljas för anmälan om tillbyggnad av fritidshus (Attefall), 

2022-10-20. Dagar: 7/13. Avgift: 6 487 kr (A8.28). 

Delegation: 5.16. och 5.37. 

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000901 

Dnr MBN 2022-000372 

RONNEBY X 

Rättidsprövning rätt tid för bygglov för nybyggnad av fackverkstorn och 

teknikbodar, 2022-10-20. 

Delegation: A.14. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000902 

Dnr MBN 2022-000372 

RONNEBY X 

Rättidsprövning, rätt tid för bygglov för nybyggnad av fackverkstorn och 

teknikbodar, 2022-10-20. 

Delegation: A.14. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000903 

Dnr MBN 2022-000372 

RONNEBY X 

Rättidsprövning, rätt tid för bygglov för nybyggnad av fackverkstorn och 

teknikbodar, 2022-10-20. 

Delegation: A.14. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000904 

Dnr MBN 2022-000372 

RONNEBY X 

Rättidsprövning rätt tid för bygglov för nybyggnad av fackverkstorn och 

teknikbodar, 2022-10-20. 

Delegation: A.14. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 
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D 2022-000905 

Dnr MBN 2022-000372 

RONNEBY X 

Rättidsprövning, rätt tid för bygglov för nybyggnad av fackverkstorn och 

teknikbodar, 2022-10-21. 

Delegation: A.14. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000906 

Dnr MBN 2022-000187 

KALLEBERGA X 

Beslut om ändrad avgift för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus,  

2022-10-21. 

Delegation. A.15. 

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000907 

Dnr MBN 2021-000459 

YXNARUM X 

Slutbesked, interimistiskt, för bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt 

installation av eldstad samt komplementbyggnad, 2022-10-21. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000908 

Dnr MBN 2022-000516 

INÄGAN X 

Startbesked beviljas för anmälan om tillbyggnad av enbostadshus (Attefall), 

2022-10-24. Dagar: 18/4. Avgift: 6 487 kronor (Tabell A 8.28).  

Bruttoarea: 6,7 m². 

Delegation: 5.16 och 5.37. 

Delegat: Elin Hellström 

D 2022-000909 

Dnr MBN 2022-000588 

ÖLJEHULT X 

Startbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad/rökkanal i 

enbostadshus, 2022-10-24. Dagar: 0/3. Avgift: 3 493 kronor (Timtaxa). 

Delegation: 5.16 och 5.37. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000910 

Dnr MBN 2020-000675 

STORA KULLERYD X 

Startbesked, delstartbesked, för bygglov för nybyggnad av 2 st. 

enbostadshus, hus 2, 2022-10-24.  

Delegation: 5.16. 

Delegat: Samuel Thernström 
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D 2022-000911 

Dnr MBN 2022-000601 

KALLEBERGA X 

Startbesked beviljas för anmälan installation/ändring eldstad/rökkanal, 2022-

10-24. Dagar: 0/5. Avgift: 3 493 kronor (Tabell 8.9). 

Delegation: 5.16 och 5.37. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000912 

Dnr MBN 2020-000570 

STORA KULLERYD X 

Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av två stycken enbostadshus, 

hus 1, 2022-10-24. 

Delegation: 5.16. 

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000913 

Dnr MBN 2022-000604 

MÖLJERYD X 

Startbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad i enbostadshus, 

2022-10-24. Dagar: 0/0. Avgift: 3 493 kronor (Tabell 8.9). 

Delegation: 5.16 och 5.37. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000914 

Dnr MBN 2022-000412 

FÄLLÖ X 

Slutbesked beviljas för anmälan installation av eldstad/rökkanal fritidshus, 

2022-10-24. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000915 

Dnr MBN 2022-000209 

HJORTSBERGA X 

Rättidsprövning, rätt tid för rivningslov för rivning av garage samt bygglov 

för tillbyggnad av enbostadshus med garage/förråd, 2022-10-25. 

Delegation: A.14. 

Delegat: Elin Hellström 

D 2022-000916 

Dnr MBN 2022-000175 

ÅKE X 

Startbesked beviljas för bygglov för inredande av ytterligare lokal, 

installation av hiss samt ny skylt på fasad, 2022-10-25. 

Delegation: 5.16. 

Delegat: Marcus Sabel 
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D 2022-000917 

Dnr MBN 2022-000569 

KALLEBERGA X 

Slutbesked beviljas för anmälan installation/ändring eldstad/rökkanal,  

2022-10-25. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000918 

Dnr MBN 2021-000712 

LERÅKRA X 

Startbesked, beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus,  

2022-10-25. 

Delegation: 5.16. 

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000919 

Dnr MBN 2020-000394 

VALLEN X 

Avskrivning för bygglov för nybyggnad av affär, 2022-10-25. Ingen avgift. 

Delegation: A.2.  

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000920 

Dnr MBN 2022-000185 

SPJÄLKÖ X 

Startbesked, delstartbesked, för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 

garage samt installation av eldstad och rökkanal, 2022-10-25. 

Delegation: 5.16. 

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000921 

Dnr MBN 2021-000210 

LOCKANSMÅLA X 

Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus,  

2022-10-26. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000922 

Dnr MBN 2016-000171 

JONGLÖREN X 

Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och 

nybyggnad av garage/förråd, 2022-10-26. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Marcus Sabel 
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D 2022-000923 

Dnr MBN 2020-000413 

RASKAMÅLA X  

Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage samt 

installation av eldstad, 2022-10-26. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000924 

Dnr MBN 2022-000592 

GÄRESTAD X 

Rivningslov inkl. startbesked beviljas för rivning av enbostadshus, 2022-10-

27. Dagar: 3/7. Avgift: 4 491 kronor (Tabell A 8.1). 

Delegation: 5.16, 5.37. 

Delegat: Märta Björk 

D 2022-000925 

Dnr MBN 2021-000307 

SMEMÅLA X 

Slutbesked, interimistiskt, för bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 

carport/förråd samt installation av eldstad, 2022-10-27. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000926 

Dnr MBN 2022-000187 

KALLEBERGA X 

Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus, 2022-10-27. Dagar: 6/92. 

Avgift: 3 493 kronor (Tabell A.1.13). Boarea: 33 m2. Bruttoarea: 38 m2. 

Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37.  

Delegat: Emelie Gunnarsson 

D 2022-000927 

Dnr MBN 2017-000191 

KALLEBERGA X 

Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage, 

inglasning av bef. altan samt installation av eldstad, 2022-10-27. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000928 

Dnr MBN 2021-000650 

LERÅKRA X 

Slutbesked för bygglov för nybyggnad av garage, 2022-10-28. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Samuel Thernström 
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D 2022-000929 

Dnr MBN 2021-000487 

LERÅKRA X 

Slutbesked, interimistiskt, för bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt 

installation av eldstad, 2022-10-28. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000930 

Dnr MBN 2022-000555 

HOBY X 

Slutbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad, 2022-10-28. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000931 

Dnr MBN 2022-000507 

KALLEBERGA X 

Slutbesked beviljas för anmälan installation eldstad/rökkanal, 2022-10-28. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg      

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten och att notera det till protokollet.      

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.        

Underlag 

MBN 221116 - Delegationsbeslut byggenheten - 221001-221031. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbesluten och noterar det till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten   
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§ 242 Dnr 2022-000007 002 

Delegationsbeslut bostadsanpassning 2022-11-16 

Sammanfattning  
Text hämtad från underlaget: 
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Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten och att notera det till protokollet.      

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.        

Underlag 

MBN 221116 - Delegationsbeslut BAB - 221001-221031. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbesluten och noterar det till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 243 Dnr 2022-000008 002 

Delegationsbeslut miljö- och hälsoskyddsenheten 
2022-12-16 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från underlaget: 

Delegationsbeslut fattade under oktober månad: 
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Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten och att notera det till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Magnus 

Persson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.       

Underlag 

MBN 221116 - Delegationsbeslut miljö 221001-221031. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbesluten och noterar det till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 244 Dnr 2022-000003 200 

Delgivningsärenden och meddelanden för MBN 2022-
11-16 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

1. Beslut-2022000170-VO-§ 136_sammanträdestider 2023. 

2. Beslut-2022000398-TFK-§ 180_sammanträdestider 2023. 

3. Remiss Ronneby kommun. 

a. Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för övriga 

verksamheter. 

4. E-post - Förfrågan om komplettering avseende villkorsändring. 

a. Kompletteringsförfrågan villkorsändring (551-35245-2022). 

b. Handlingsnr1. 

5. Beslut-2022000415-KS-§ 254, delårsrapport 2022-08-31. 

6. Dom från Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 2022-10-13, P 

600-22, avseende rivningslov på fastigheten Gunhild X, där MMD 

fastställer miljö- och byggnadsnämndens beslut om rivningslov. 

7. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-10-14, 403-1148-2022 

avseende överklagande av tillbyggnad på Reparatören X, där 

länsstyrelsen upphäver nämndens beslut. 

8. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 § 376 avseende 

yttrande till Naturvårdsverket om träskyddsbehandling. 

9. Överklagan 2022-10-19, avseende nybyggnad av fackverkstorn samt 

teknikbodar på Svenstorp X. 

10. Överklagan 2022-10-19 avseende nybyggnad av fackverkstorn samt 

teknikbod på Kalleberga X. 

11. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-10-18, 521-4696-2022, 

avseende strandskyddsdispens för uppställningsplats för  

kajaker på fastigheten Järnavik X. 

12. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-10-19, 403-308-2022, 

avseende överklagande av bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 

garage på Droppemåla X, där länsstyrelsen upphäver det överklagade 

beslutet och visar ärendet åter till MBN. 

13. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-10-19, 403-623-2022 om 

bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på Droppemåla X, 

där länsstyrelsen visar ärendet åter till MBN för fortsatt handläggning. 

14. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-10-19, 521-1830-2022, 

avseende dispens från artskyddsförordningen för belysning av Bredåkra 

X, där länsstyrelsen medger dispens. 
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15. Samverkansavtal signerat 2022-10-19 sida 1-2. 

16. Beslut-2017000410-KS-§ 40 avseende inriktning för antal medarbetare 

per chef. 

17. Yttrande från Länsstyrelsen i Blekinge län, 2022-10-26, 402-4760-2022, 

avseende undersökning om betydande miljöpåverkan över förslag till 

detaljplan för Hjortsberga X. 

a. Folder från länsstyrelsen _ Skydda träd vid arbeten. 

18. Dom från Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 2022-10-27, 

Mål nr P 4995-22, avseende avvisning av för sent inkommet 

överklagande, Björstorp X. 

19. Yttrande från miljö- och hälsoskyddsenheten 2022-10-26 avseende 

Gärestad X - rivningslov - ECOS-2022-2606. 

20. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-10-26, 403-5091-2022, 

avseende avvisning av överklagande gällande Kalleberga X 

(fackverkstorn). 

21. Anmälan enligt 11 kap 9 a § miljöbalken om vattenverksamhet avseende 

Ronneby X (5163-2022-1). Till nämnden för kännedom och till 

förvaltningen för handläggning. 

a. Översiktskarta. 

b. Foton bilder från platsen.  

22. Yttrande från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-11-02, 404-5181-2022, 

avseende ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fyra fritidshus 

på Bökevik X.      

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera delgivningsärenden 

och meddelanden till protokollet.   

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.       
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Underlag 

Samtliga handlingar (på de numrerade punkterna) under rubriken 

Sammanfattning distribuerades ut till nämndens ledamöter och ersättare i 

samband med att kallelsen till nämndsammanträdet 2022-11-16 skickades. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar delgivningsärenden och meddelanden 

till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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