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Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Ola Robertsson (S) 

Justeringens plats och tid Digital signering med Teams-möte, 2021-05-26 kl. 07:30 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 

§§ 132-163 
(§ 135 OJ) 

 Åsa Rosenius  

 Ordförande 

  

 Hillevi Andersson (C) §§ 132-160, § 163 
 
Magnus Persson (M) §§ 161-162 

 

 Justerare 

  

 Ola Robertsson (S)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-19 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-26   

Datum då anslaget tas ned 2021-06-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Stadshuset innevarande år. Därefter Centralarkivet. 
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Åsa Rosenius,  
nämndsekreterare för miljö- och byggnadsnämnden 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Hillevi Andersson (C), Ordförande §§ 132-160, § 163 
Magnus Persson (M), 1:e vice ordförande §§ 132-152, §§ 156-158, §§ 161-162 
(ordförande under §§ 161-162) 
Ola Robertsson (S), 2:e vice ordförande via Teams 
Lars Sager (M) via Teams 
Lennart Gustafsson (L) via Teams 
Pär Dover (S) via Teams 
Christer Svantesson (S) via Teams 
Ulrik Lindqvist (S) via Teams 
Lena Rosén (V) §§ 132-138, §§ 140-141, §§ 143-144 via Teams 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) via Teams  
Mattias Ronnestad (SD) via Teams 
Johan Grönblad (SD) via Teams 

Tjänstgörande ersättare Jan-Olov Olsson (C) tjänstgör för Bo Carlsson (C) via Teams 
Kerstin Haraldsson (C) tjänstgör för Hillevi Andersson (C) §§ 161-162 via Teams 
Sanela Kazma (S) tjänstgör för Lena Rosén (V) § 139, § 142, §§ 145-163 via Teams 
Leif Hansson (M) tjänstgör för Magnus Persson (M) §§ via Teams 153-155, § 159-160, 
§ 163 

Övriga närvarande  

Ersättare Leif Hansson (M) via Teams 
Christer Stenström (M) via Teams 
Willy Persson (KD) via Teams 
Kerstin Haraldsson (C) § 139, § 142, §§ 145-146 via Teams  
Sanela Kazma (S) §§ 132-138, §§ 140-141, §§ 143-144 via Teams 
Sandra Bergkvist (SD) via Teams 
Tony Holgersson (SD) via Teams 

Tjänstemän Anders Karlsson, tillförordnad förvaltningschef 
Åsa Rosenius, nämndsekreterare 
Iulia Ohlin, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 132-137 via Teams 
Tobias Ekberg, IT-chef § 139 via Teams 
Oskar Engdahl, förvaltningsjurist §§ 132-163 via Teams  
Karin Svensson, planarkitekt § 141 via Teams 
Eva-Marie Lundberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 142 via Teams 
Hanna Faming, planarkitekt §§ 143-144 via Teams 
Jens Lindqvist, planarkitekt §§ 143-144 via Teams 
Emelie Gunnarsson, bygglovhandläggare §§ 146-151 via Teams 
Anna-Karin Skiöld, bygglovhandläggare/inspektör §§ 152-153, § 156 via Teams 
Mathias Pastuhoff, bygglovhandläggare § 163 
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Ärendelista (samtliga ärenden hanteras via Microsoft Teams) 
§ 132  Dnr 2021-000003 006 5 

Godkännande av dagordning samt föranmälan jäv 2021-05-19 ......... 5 
§ 133  Dnr 2021-000004 006 7 

Tid för justering/val av justerare 2021-05-19 ....................................... 7 
§ 134  Dnr 2021-000002 041 8 

Budget 2021 - uppföljning T1 .............................................................. 8 
§ 135  Dnr 2021-000124 041 10 

Redovisning av särskilt uppdrag 12 från KF 2020 ............................. 10 
§ 136  Dnr 2021-000030 209 13 

Mål MBN 2021 - uppföljning .............................................................. 13 
§ 137  Dnr 2021-000012 200 15 

Uppdrag från MBN till MBF - redovisningar 2021 .............................. 15 
§ 138  Dnr 2021-000111 370 18 

Program för klimat och energi ........................................................... 18 
§ 139  Dnr 2021-000097 003 21 

Risk- och sårbarhetsanalys för Office 365 - Införande av Office 365 21 
§ 140  Dnr 2021-000127 002 23 

Revidering av delegationsordning ..................................................... 23 
§ 141  Dnr 2021-000023 019 28 

Namnberedning 2021-05-19.............................................................. 28 
§ 142  Dnr 2021-000120 106 31 

Samverkansavtal med Karlskrona kommun rörande uppgifter enligt 
miljöbalken ........................................................................................ 31 

§ 143  Dnr 2020-000155 237 33 
Saxemara X - Strandskyddsdispens för ersättning eller 
renovering/ombyggnad av befintligt hus, Bygg-R dnr 2020/363 ........ 33 

§ 144  Dnr 2020-000285 239 40 
Saxemara X - Förhandsbesked för rivning av befintlig fritidshus och 
nybyggnad av fritidshus, Bygg-R dnr 2020/415 ................................. 40 

§ 145  Dnr 2021-000024 239 47 
Norra Eringsboda X - Förhandsbesked för naturhus, Bygg-R 
2021/13 ............................................................................................. 47 

§ 146  Dnr 2021-000110 231 56 
Trolleboda X - Bygglov för nybyggnad av komplementbostad, förråd, 
pool samt tillbyggnad med uterum, Bygg-R 2021/101 ....................... 56 

§ 147  Dnr 2021-000121 231 63 
Spjälkö X - Nybyggnad av enbostadshus, garage och carport, 
tillbyggnad av carport samt installation av eldstad och rökkanal, Bygg-
R dnr 2021/123 .................................................................................. 63 

§ 148  Dnr 2021-000125 233 69 
Höken 6 - Till- och ombyggnad av gymnastikhall samt rivning, Bygg-R 
2021/136 ........................................................................................... 69 

§ 149  Dnr 2021-000126 233 76 
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Höken 6 - Om- och tillbyggnad av skola samt rivning, Bygg-R 
2021/137 ........................................................................................... 76 

§ 150  Dnr 2021-000108 231 86 
Bökevik X - Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av 
befintligt, Bygg-R 2021/209 ............................................................... 86 

§ 151  Dnr 2021-000123 231 94 
Hjortsberga X - Nybyggnad av garage, Bygg-R dnr 2021/261 .......... 94 

§ 152  Dnr 2021-000119 231 99 
Älgen X - Ändrad användning flerbostadshus, Bygg-R 2020/722 ..... 99 

§ 153  Dnr 2021-000118 230 113 
Ronneby 24:7, Ronneby 24:13 - Anläggande av parkeringsplats, 
Bygg-R 2021/118 ............................................................................ 113 

§ 154  Dnr 2021-000005 200 119 
Information 2021-05-19 ................................................................... 119 

§ 155  Dnr 2021-000006 200 121 
Pågående ärenden 2021-05-19 ...................................................... 121 

§ 156  Dnr 2021-000007 002 122 
Delegationsbeslut byggenheten 2021-05-19 ................................... 122 

§ 157  Dnr 2021-000008 002 139 
Delegationsbeslut bostadsanpassning 2021-05-19 ......................... 139 

§ 158  Dnr 2021-000009 002 141 
Delegationsbeslut miljö- och hälsoskyddsenheten 2021-05-19 ...... 141 

§ 159  Dnr 2021-000010 002 144 
Ordförandebeslut 2021-05-19 ......................................................... 144 

§ 160  Dnr 2021-000013 200 145 
Delgivningsärenden och meddelanden 2021-05-19 ........................ 145 

§ 161  Dnr 2021-000134 232 147 
Svenstorp X - Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorshus, 
Bygg-R 2021/291 - Extra ärende ..................................................... 147 

§ 162  Dnr 2021-000130 230 152 
Svenstorp X - Nybyggnad av lagerbyggnad, Bygg-R 2021/237 - Extra 
ärende ............................................................................................. 152 

§ 163  Dnr 2021-000101 156 
Förbifart Hallabro – Extra ärende .................................................... 156 
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§ 132 Dnr 2021-000003 006 

Godkännande av dagordning samt föranmälan jäv 
2021-05-19 

 

Sammanfattning  
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg: 

1. Efter beredningsutskottet har tre extra ärenden lagts till 
dagordningen, §§ 161-163. 

2. Ordförande Hillevi Andersson (C) föranmäler jäv på §§ 161-162.  
3. Ordförande Hillevi Andersson (C) m. fl. önskar redovisning av 

delegationsbeslutet D 2021-000299, under § 156. 
4. Planarkitekterna Hanna Faming och Jens Löfqvists ärenden, §§ 143-

144, behandlas ca kl. 10:00 enligt överenskommelse med 
ordföranden.  

5. Under § 155 redovisas tre pågående ärenden.        

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås godkänna dagordningen för 
sammanträdet 2021-05-19.      

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Ola 
Robertsson (S) och ersättare Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden 
godkänner dagordningen med följande tillägg: 

1. Efter beredningsutskottet har tre extra ärenden lagts till 
dagordningen, §§ 161-163. 

2. Ordförande Hillevi Andersson (C) föranmäler jäv på §§ 161-162.  
3. Ordförande Hillevi Andersson (C) m. fl. önskar redovisning av 

delegationsbeslutet D 2021-000299, under § 156. 
4. Planarkitekterna Hanna Faming och Jens Löfqvists ärenden, §§ 143-

144, behandlas ca kl. 10:00 enligt överenskommelse med 
ordföranden.  

5. Under § 155 redovisas tre pågående ärenden.      

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detsamma.    



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(157) 
2021-05-19  

 

  
 

Justeringsdatum: 2021-05-26 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna dagordningen för 
sammanträdet 2021-05-19 med följande tillägg: 

1. Efter beredningsutskottet har tre extra ärenden lagts till 
dagordningen, §§ 161-163. 

2. Ordförande Hillevi Andersson (C) föranmäler jäv på §§ 161-162.  
3. Ordförande Hillevi Andersson (C) m. fl. önskar redovisning av 

delegationsbeslutet D 2021-000299, under § 156. 
4. Planarkitekterna Hanna Faming och Jens Löfqvists ärenden, §§ 143-

144, behandlas ca kl. 10:00 enligt överenskommelse med 
ordföranden.  

5. Under § 155 redovisas tre pågående ärenden. 
________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 133 Dnr 2021-000004 006 

Tid för justering/val av justerare 2021-05-19 

 

Sammanfattning  

Enligt MBN (miljö- och byggnadsnämnden) § 3/2019 är 2:e vice ordförande 
Ola Robertsson (S) ordinarie justerare jämte ordföranden under 
mandatperioden 2019-2022. 
 
Tidplanen för MBN 2021 anger att tid för justering av 
sammanträdesprotokollet 2021-05-19 är onsdagen den 26 maj kl. 07:30. 
Digital signering med Teams-möte      

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att tid för justering av 
sammanträdesprotokollet 2021-05-19 blir onsdagen den 26 maj kl. 07:30. 
Digital signering med Teams-möte.     

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 att tid för justering av 
sammanträdesprotokollet 2021-05-19 blir onsdagen den 26 maj kl. 07:30. 
Digital signering med Teams-möte. 

 ________________ 

 

Exp:  

Akten   
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§ 134 Dnr 2021-000002 041 

Budget 2021 - uppföljning T1 

Tillförordnad förvaltningschef Anders Karlsson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Tillförordnad (t.f.) förvaltningschef redovisar miljö- och byggnadsnämndens 
ekonomiska resultat till och med april gentemot budget 2021 samt det 
prognostiserade resultatet för hela 2021. Det ekonomiska och periodiserade 
utfallet förväntas att följa budget och prognosen visar på en budget i balans 
för 2021. 

Förvaltningen står inför stora utmaningar med ny t. f. förvaltningschef och 
även nya medarbetare på plats till hösten. Ärendeinströmningen är fortsatt 
hög och arbetet fortsätter med att arbeta med, och bidra i arbetet med en mer 
digital samhällsprocess och ärendeprocess i sina egna verksamhetssystem. 

Bostadsanpassning är till stor del en händelsestyrd verksamhet och ett flertal 
nya effektiviseringsåtgärder inom handläggningen har arbetats in under det 
senaste året.  

Notering vid sammanträdet: Tillförordnad förvaltningschef informerar också 
om personalsituationen på förvaltningen.   

Förslag till beslut 
Att miljö- och byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet och 
uppdrar åt t. f. förvaltningschef att insända tertialredovisningen till 
kommunledningsförvaltningen/ekonomienheten.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S), Pär Dover (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 
tilläggsyrkandet att miljö- och byggnadsnämnden ger i uppdrag till 
förvaltningen att presentera ett underlag om hur miljö- och 
byggnadsnämnden ska hantera livsmedelstaxan under innevarande år med 
anledning av de beslut som är fattade av krisledningsnämnden. Syftet med 
krisledningsnämndens beslut är att livsmedelstaxan inte ska debiteras under 
2021. I underlaget ska det framgå om det finns utrymme i gällande taxa för 
att inte debitera avgifter. Om så inte är fallet, bör det framgå om 
krisledningsnämndens beslut är tillräckligt för att bortse från den av 
kommunfullmäktige beslutade taxan. Skulle inte heller det vara fallet bör ett 
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ärende väckas som säkerställer avgiftsfrihet i enlighet med 
krisledningsnämndens beslut.  

Ledamot Bengt Sven Åke Johansson (SD) och ordförande Hillevi Andersson 
(C) tillstyrker yrkandet.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detsamma.    

Underlag 
MBN uppföljning per 2021-04-30. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera redovisningen till 
protokollet och uppdrar åt t.f. förvaltningschef att insända 
tertialredovisningen till kommunledningsförvaltningen/ekonomienheten. 

Miljö- och byggnadsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att presentera 
ett underlag om hur miljö- och byggnadsnämnden ska hantera 
livsmedelstaxan under innevarande år med anledning av de beslut som är 
fattade av krisledningsnämnden. Syftet med krisledningsnämndens beslut är 
att livsmedelstaxan inte ska debiteras under 2021. I underlaget ska det 
framgå om det finns det utrymme i gällande taxa för att inte debitera 
avgifter. Om så inte är fallet, bör det framgå om krisledningsnämndens 
beslut är tillräckligt för att bortse från den av kommunfullmäktige beslutade 
taxan. Skulle inte heller det vara fallet bör ett ärende väckas som säkerställer 
avgiftsfrihet i enlighet med krisledningsnämndens beslut.  

________________ 

 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomienheten 
Akten 
Stratsys (uppdraget) 
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§ 135 Dnr 2021-000124 041 

Redovisning av särskilt uppdrag 12 från KF 2020 

Tillförordnad förvaltningschef Anders Karlsson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden/förvaltningen fick i budgeten från 2020 i 
uppdrag att genomlysa kommunens hantering av bostadsanpassningar för att 
uppnå en mer kostnadseffektiv hantering. Genomlysning av verksamheten 
har skett och ett flertal förändringar, bedömningar och arbetssätt har redan 
inarbetats i handläggning av BAB-åtgärder under 2021.  

Bedömning 

‐ Registrering och handläggning av ärenden som rör reparation av 
tidigare BAB-åtgärder.  
För att åtgärden ska beviljas och handläggas gällande reparationer bedöms 
detta enligt lagen om BAB och Boverkets riktlinjer. Förändringen skedde 1/7 
2020 och inför denna förändring informerades bland annat entreprenörer 
som tidigare anlitats för reparation samt intygsskrivare om den nya 
hanteringen av dessa ärenden. Kontinuerligt informeras även sökande som är 
i behov av reparation av tidigare BAB-åtgärder. Denna förändring 
medvetandegör ägandeskap av anpassningsåtgärd för 
bidragstagare/sökanden. Ny ansökningsblankett för reparation samt skriftlig 
information har arbetats fram. Hemsidan är delvis uppdaterad. 
 

‐ Pågående uppföljning/uppdatering av Hissregistret, cirka 175 hissar.  
Flertalet hissar som installerats via BAB ägs i dagsläget inte längre av 
bidragstagaren p.g.a flytt från fastighet. Underhåll och reparation ska då inte 
beviljas bidrag för. Information om pågående inventering har skickats till 
samtliga hissägare. Hissägare informeras vid behov även via telefon, e-post 
eller besök. 
 

‐ Registrering och handläggning av ärenden som rör besiktning och 
service av hissar som tidigare installerats med BAB 
Förändrat arbetssätt vad gäller registrering och bedömning av kostnader för 
besiktning och service av hissar installerade via BAB har genomförts. Detta 
medvetandegör varje hissägare om vilka regler som finns och även vilka 
möjligheter som finns till bidrag. Det hissregister som kommunen nu har 
upprättat hålls upprättat kontinuerligt i och med att varje beslut som rör hiss 
föregås av en bedömning om rätt till bidrag. 

‐ Information till hissägare vad gäller ansvar för underhåll och 
reparation.  
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Information har skickats till varje hissägare. Detta kommer att hålla 
kommunen uppdaterad vad gäller ägandeskap av hissar vars installation 
beviljats via BAB. 
Se även punkterna ovan. 
 

‐ Inscanning av avslutade BAB-ärenden för att kunna ”nå” dem via 
handläggningsprogrammet BAB Online.  
Detta är en stor hjälp vid bedömning av t ex reparationsärenden samt vid 
utredning om vem som har fått anpassning tidigare (t ex vid uppdatering av 
Hissregistret). Besluten föregås av en bedömning/utredning grundat på lagen 
om BAB. 
 

‐ Arkivering av avslutade ärenden har förändrats. 
Samtliga ärenden ska numera sorteras enligt fastighetsbeteckning. Detta gör 
det möjligt att på ett betydligt enklare sätt hitta äldre ärenden i arkivet. 
Mycket betydelsefullt vid t ex ansökan om reparationer och även andra 
frågor som rör äldre anpassningar, t ex hissar. Sortering av äldre BAB-
ärenden har genomförts av nuvarande handläggare och arkivarie. 
 

‐ Delegationslistan till nämnden är ändrad och därmed lättare att hämta 
från systemet.   
Denna förändring har skapat mer tid för handläggning av ärenden. 
 

‐ Ärendehantering med hjälp av ärendeaktmappar och aktskåp.  
Detta underlättar överblick av pågående ärenden och i vilken ”fas” de ligger. 
Detta underlättar även om flera personer arbetar med BAB och ger 
effektivare handläggning. 
 

‐ Framtagande av olika sorters blanketter och informationsmaterial för 
att regelrätt utföra diverse åtgärder. 
 

‐ Uppsägning av förråd som tidigare använts som förvaring av rampdelar 
som använts vid bostadsanpassningsåtgärder. 
Förrådet har de senaste åren inte använts på ett kostnadseffektivt sätt 
eftersom de flesta ramper inköps direkt från leverantör alt firma som 
återanvänder begagnade ramper. Med denna åtgärd finns inte längre kostnad 
för hyra av förråd. Vid användande av begagnade ramper, minskar kostnader 
i inköp och därmed bidragssumman. 
  
Flera av de åtgärder som framgår i ovan text har vidtagits i praktiken. 
Handläggningen ser numer annorlunda ut och har genomgått en positiv 
förbättring.  
Bedömningen är att miljö- och byggnadsnämnden agerat enligt uppdraget 
och att tillräckliga åtgärder vidtagits för att avsluta ärendet.   
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Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att översända ovan beskrivna 
genomlysning och förslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 
Kommunstyrelsen att betrakta uppdraget som slutredovisat och avslutat. 

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 att översända ovan beskrivna 
genomlysning och förslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 
kommunstyrelsen att betrakta uppdrag 12 från 2020 som slutredovisat och 
avslutat. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet blir omedelbart justerat. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 
Kommunstyrelsen (registrator Eva Hansson) att tas upp i kommunstyrelsens 
arbetsutskott omgående    
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§ 136 Dnr 2021-000030 209 

Mål MBN 2021 - uppföljning  

 

Sammanfattning  

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Iulia Ohlin samt jurist Oskar Engdahl 
redovisar uppföljning av nämndens mål för T1 (tertial ett) via Teams.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att godkänna redovisningen av 
uppföljning av målen och att notera det till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S) och Lennart Gustafsson (L), Magnus Persson (M), Lars Sager 
(M), Bengt Sven Åke Johansson (SD) samt ersättare Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Yrkande 1 
Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar enligt följande: 

Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att med nuvarande utveckling så 
ter det sig osannolikt att flera av målen kommer att kunna uppnås. Det beror 
på flera faktorer. Miljö- och byggnadsnämnden vill poängtera att det redan 
vid ingången av året var en ansträngd arbetsmiljö på förvaltningen. Något 
som inte gynnades av den omorganisation som skett innevarande år, där 
planenheten flyttats. Därtill lämnade förvaltningschefen sitt förordnande 
under våren och en tillförordnad förvaltningschef tillträdde, något som också 
har påverkat flera arbetsprocesser vid förvaltningen. Avslutningsvis finns det 
flera vakanser på förvaltningen vilket påverkar både arbetsmiljön och 
möjlighet att uppnå de beslutade målen.    

Ordförande Hillevi Andersson (C) tillstyrker yrkande 1.  

Yrkande 2 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 
följande tilläggsyrkande:  

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare, inför budget 2021, begärt fler 
resurser men av kommunfullmäktige inte fått gehör för denna begäran. Det 
är detta vi nu ser konsekvenserna av.   

Ledamot Lennart Gustafsson (L) tillstyrker yrkande 2.    
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Propositionsordning 

Proposition 1 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkande 1 och 
finner att nämnden bifaller detsamma.  

Proposition 2 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkande 2 och 
finner att nämnden bifaller detsamma.      

Underlag  
Redovisning T1 - uppföljning av nämndens mål. 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
uppföljning av målen och att notera det till protokollet. 

2. Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att med nuvarande 
utveckling så ter det sig osannolikt att flera av målen kommer att 
kunna uppnås. Det beror på flera faktorer. Miljö- och 
byggnadsnämnden vill poängtera att det redan vid ingången av året 
var en ansträngd arbetsmiljö på förvaltningen. Något som inte 
gynnades av den omorganisation som skett innevarande år, där 
planenheten flyttats. Därtill lämnande förvaltningschefen sitt 
förordnande under våren och en tillförordnad förvaltningschef 
tillträdde, något som också har påverkat flera arbetsprocesser vid 
förvaltningen. Avslutningsvis finns det flera vakanser på 
förvaltningen vilket påverkar både arbetsmiljön och möjlighet att 
uppnå de beslutade målen.    

3. Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare, inför budget 2021, begärt 
fler resurser men av kommunfullmäktige inte fått gehör för denna 
begäran. Det är detta vi nu ser konsekvenserna av. 

________________ 

 

Exp: 

Akten  

Kommunstyrelsen (rapportering)  
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§ 137 Dnr 2021-000012 200 

Uppdrag från MBN till MBF - redovisningar 2021 

Tillförordnad förvaltningschef Anders Karlsson samt jurist Oskar Engdahl 
föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Under ett antal år har nämnden givit uppdrag till förvaltningen. 
En överblick av dessa uppdrag finns redovisade i en lista som dragit ut från 
Stratsys, se underlag. 
 
2020-08-19 § 193 beslutade miljö- och byggnadsnämnden enligt följande (i 
beslutets punkt 4): 
”4. Att listan över uppdragen ska presenteras och följas upp av nämnden vid 
varje tertial och bokslut.” 
 
Förvaltningen redovisar nu därför samtliga uppdrag som finns listade, med 
tillhörande beskrivningar i tertial 1.      

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta: 
Att godkänna redovisningen av uppdragen från miljö- och 
byggnadsnämnden till miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Att listan uppdateras så att de uppdrag som är klara arkiveras och att de 
uppdrag som tidigare var riktade till planenheten från miljö- och 
byggnadsnämnden betraktas som avslutade av miljö- och byggnadsnämnden. 
Att översända till kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen de 
uppdrag som tidigare var riktade till planenheten för eget ställningstagande 
angående uppdragens slutförande eller avrapportering till kommunstyrelsen.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S), Magnus Persson (M) och Lennart Gustafsson (L).  

Yrkanden 

Yrkande 1 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 
tillägget att uppdraget i § 340/2020 ska markeras som avslutat i Stratsys. 
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Yrkande 2 
Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden stryker 
de uppdrag som gäller planenheten i enlighet med tjänsteförslaget.  

Yrkande 3 
Ledamot Magnus Persson (M) yrkar att uppdraget § 193/2020 punkt 4 ska 
markeras som klart samt att förvaltningen får i uppdrag att se över vilka 
uppdrag som förvaltningen mäktar med inom tidsramen och vad som måste 
skjutas fram samt om något uppdrag är inaktuellt. Om uppdrag ska skjutas 
fram bör förvaltningen ge förslag på rimliga datum när uppdragen kan tänkas 
vara utförda. Resultatet av uppdraget tas sedan upp för beslut i nämnden.  

Ordförande Hillevi Andersson (C) tillstyrker yrkande 3.     

Propositionsordning 

Proposition 1 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkande 1och finner 
att nämnden bifaller detsamma.    

Proposition 2 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkande 2 och 
finner att nämnden bifaller detsamma.    

Proposition 3 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkande 3 och 
finner att nämnden bifaller detsamma.    

Underlag 
Uppföljning av uppdrag från miljö- och byggnadsnämnden (MBN) till miljö- 
och byggnadsförvaltningen (MBF). 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

1. Att godkänna redovisningen av uppdragen från miljö- och 
byggnadsnämnden till miljö- och byggnadsförvaltningen. 

2. Att listan uppdateras så att de uppdrag som är klara arkiveras och att de 
uppdrag som tidigare var riktade till planenheten från miljö- och 
byggnadsnämnden betraktas som avslutade av miljö- och byggnadsnämnden.  

3. Att översända till kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen de 
uppdrag som tidigare var riktade till planenheten för eget ställningstagande 
angående uppdragens slutförande eller avrapportering till kommunstyrelsen. 

4. Att uppdraget § 193/2020 punkt 4 ska markeras som klart samt att 
förvaltningen får i uppdrag att se över vilka uppdrag som förvaltningen 
mäktar med inom tidsramen och vad som måste skjutas fram samt om något 
uppdrag är inaktuellt. Om uppdrag ska skjutas fram bör förvaltningen ge 
förslag på rimliga datum när uppdragen kan tänkas vara utförda. Resultatet 
av uppdraget tas sedan upp för beslut i nämnden. 

5. Att uppdraget i § 340/2020 ska markeras som avslutat i Stratsys. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 
Kommunstyrelsen  
Kommunledningsförvaltningen, plan 
Stratsys (uppdraget) 
 
 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(157) 
2021-05-19  

 

  
 

Justeringsdatum: 2021-05-26 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 138 Dnr 2021-000111 370 

Program för klimat och energi 

Tillförordnad förvaltningschef Anders Karlsson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun 
ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. 
Kommunen ska främja hushållningen med energi och verka för en säker och 
tillräcklig energitillförsel. För att kunna genomföra detta krävs att 
kommunen undersöker förutsättningarna till samverkan med viktiga 
regionala och lokala aktörer för att tillsammans lösa frågor inom 
energiområdet. Planen ska också innehålla en analys av energisystemets 
påverkan på miljö och hälsa samt hushållning med mark och andra resurser. 

Energimyndigheten redovisade ett uppdrag om aktualisering av lagen om 
kommunal energiplanering 2011 där de anser att lagen har fyllt och 
fortfarande fyller ett viktigt syfte genom att reglera kommunens ansvar för 
de lokala energifrågorna. Lagens nuvarande utformning är emellertid 
föråldrad till stora delar, då den bygger på förhållanden som till stor del inte 
längre finns, och av samma skäl tar lagen inte hänsyn till den positiva 
utveckling som skett i kommunernas ambitionsnivå och sätt att hantera 
energi- och klimatfrågorna de senaste decennierna. I dagens läge är därför en 
energi- och klimatstrategi ett relevantare styrdokument än en energiplan.  

Bedömning 

Syftet med programmet för klimat och energi är att utifrån nationella och 
internationella beslut samt egna åtagande ange en riktning för Ronneby 
kommuns arbete med klimat- och energifrågor. Programmet ska vara 
vägledande i kommunala beslut men också fungera som inspirationskälla för 
alla som bor och verkar i kommunen. 

Program för klimat och energi har en stark koppling till kommunkoncernens 
strategiska målområde Attraktiv och trygg livsmiljö för alla.  

För ett hållbart samhälle där det inte sker några nettoutsläpp av koldioxid 
krävs kraftigt minskade utsläpp och en effektivare resursanvändning inom 
samtliga sektorer i samhället. Ronneby kommuns framgång i arbetet är ett 
resultat av samlade insatser från företag, föreningar, privatpersoner samt 
kommunkoncernen. Kommunkoncernen har som ambition att underlätta för 
företagare, föreningar och privatpersoner att leva och verka fossilfritt 
samtidigt som klimatpåverkan från den kommunala verksamheten minskar. 
Eftersom programmet kommer att antas av kommunfullmäktige omfattar 
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insatserna i planen endast aktiviteter som genomförs av kommunens 
förvaltningar och bolag. 

I Ronneby har 5 prioriterade områden identifierats: 
‐ Klimatutsläpp. 
‐ Transport och resor. 
‐ Hållbar konsumtion. 
‐ Energianvändning. 
‐ Förnybar energi. 

Inom respektive prioriterat område finns ambitioner. Alla ambitioner för 
programmet för klimat och energi är: 

‐ I Ronneby kommun sker inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2035. 
‐ Ronneby kommunkoncern ska vara fossilbränslefri år 2025. 
‐ Ronneby kommun ska vara fossilbränslefritt år 2030. 
‐ År 2045 är de konsumtionsbaseradeutsläppen mindre än två ton per 

invånare i Ronneby kommun. 
‐ Klimatbelastningen av måltider på kostenheten ska minska med 50 

procent till 2030. 
‐ Energianvändningen i Ronneby kommun är 50 procent effektivare 

2030 jämfört med 2005. 
‐ Solelen ska vara 5 procent av elanvändningen i Ronneby kommun år 

2030. 
‐ Ronnebys fjärrvärme utgörs av 100 procent förnybar energi 2025. 
‐ Ronneby kommunkoncern använder enbart förnybar energi för 

uppvärmning år 2025.   

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra gällande förslaget till 
program för klimat och energi och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslaget till program för klimat och energi.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Lena 
Rosén (V), Pär Dover (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

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 
Remissversion Program för Klimat och energi. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra gällande förslaget till 
program för klimat och energi och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslaget till program för klimat och energi. 

________________ 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen  
Akten 
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§ 139 Dnr 2021-000097 003 

Risk- och sårbarhetsanalys för Office 365 - Införande av 
Office 365 

IT-chef Tobias Ekberg föredrar ärendet via Teams.  

Sammanfattning  
I Ronneby kommun finns en ambition att skapa rätt förutsättningar, för att 
med stöd av IT (informationsteknik) underlätta och effektivisera samverkan, 
informationsdelning och kommunikation både inom organisationen och med 
externa intressenter. Miljö- och byggnadsförvaltningen ser flera fördelar med 
att kunna erhålla denna funktion genom att använda molntjänst.   
 
Genom att välja en molntjänst kommer personuppgifter för medarbetare att 
behandlas i tjänsten. Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun är 
personuppgiftsansvarig för nämndens behandling av personuppgifter i 
molntjänsten.      

Bedömning 

I planeringen av införandet av molntjänster har en riskanalys gjorts i 
Ronneby Kommuns dataskyddsgrupp. Därefter har dataskyddsombud och 
kommunjurist/informationssäkerhetsansvarig lämnat utlåtande på 
riskanalysen.  
 
Den sammantagna bedömningen är att risk- och sårbarhetsanalysen inte visar 
några risker som motiverar att verksamheterna på miljö- och 
byggnadsförvaltningen skulle avstå från att använda tjänsten på det sätt som 
risk- och sårbarhetsanalysen beskriver.        

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås godkänna risk- och 
sårbarhetsanalysen för Office 365.      

Underlag 

Utlåtande från Kommunjurist/Informationssäkerhetsansvarig. 
Utlåtande från Dataskyddsombud. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Ola 
Robertsson (S). 
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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.    

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna risk- och 
sårbarhetsanalysen för Office 365. 

________________ 

 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Kommunjurist 
Dataskyddsombud 
IT-chef 
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§ 140 Dnr 2021-000127 002 

Revidering av delegationsordning 

Jurist Oskar Engdahl föredrar ärendet via Teams. 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2020 att anta en 
ny omarbetad delegationsordning. Miljö- och byggnadsförvaltningen har 
som ambition att föreslå ändringar i delegationsordningen så fort 
förvaltningen uppmärksammar ett ändringsbehov. 
  
Vissa revideringar i delegationsordningen fattades det beslut om den 24 mars 
2021, dnr. 2021–000079 200 § 83. Miljö- och byggnadsförvaltningen har 
därefter uppmärksammat ytterligare behov av ändringar i 
delegationsordningen i enlighet med vad som framgår nedan. 
 
Planverksamhet m.m. 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att de delar av 
delegationsordningen som berör den planverksamhet, som efter 
omorganisationen sorterar under kommunledningsförvaltningen, SUE, utgår 
ur delegationsordningen.  
 
Det föreslås att punkterna 5.38 – 5.47 under rubriken ”Ärenden inom plan” 
utgår.  
 
Eftersom stadsarkitekten (SA) efter omorganisationen ej längre är kvar på 
förvaltningen föreslås också att dennes delegationsrätt i övrigt utgår ur 
delegationsordningen. Vad som angår SA under rubriken ”Beslutsnivåer” 
bör följaktligen utgå liksom även de punkter där SA enligt nuvarande 
delegationsordning finns upptagen som delegat; punkterna 1.2, 1.3, 1.4 och 
2.9. Vidare bör också ”SA” utgå ur förkortningslistan i bilaga 1 till 
delegationsordningen.  
  
Beslut att inte lämna ut handlingar, uppgifter i handlingar eller att 
lämna ut handlingar med förbehåll 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att punkten 1.4 ändras på sätt att 
det tydligt framgår att delegat även äger rätt att fatta beslut om att inte lämna 
ut en begärd handling av den anledningen att den begärda handlingen ej 
bedöms utgöra en allmän handling. Det förtydligas vidare att delegat äger 
rätt att lämna ut allmän handling eller uppgifter ur allmänna handlingar. 
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Det föreslås att punkten 1.4 ges följande lydelse:  
Under kolumnen ”Ärendetyp”:  
 
Beslut att utlämna/inte utlämna handling eller uppgift ur handling till 
enskild eller annan myndighet samt uppställa förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild. 
 
Under kolumnen ”Lagrum”: 
2 kap 14 § TF, 6 kap 1-5 §§ samt 10 kap 3,4, 13-14 §§ OSL.  
 
Under kolumnen ”Delegat”: 
Beslut att utlämna allmän handling fattas av den som har ansvar för vården 
av handlingen enligt 6 kap 3 § OSL. 
 
Beslut att inte utlämna handling eller att uppställa förbehåll fattas av FC 
eller FJ. 
 
Under kolumnen ”Kommentar/villkor”: 
Är den som ansvarar för vården av handlingen enligt 6 kap. 3 § OSL osäker 
eller förordar avslag ska FC eller FJ göra prövningen.  
 
Det föreslås vidare ett tillägg i förkortningsförteckningen i bilaga 1 till 
delegationsordningen: 
 
TF  Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
 
Strålskyddslagen och strålskyddsförordningen  
Det saknas i delegationsordningen delegation för ärendehantering enligt 
strålskyddslagen och strålskyddsförordningen. Delegationsordningen 
föreslås kompletteras enligt nedan:  
 

Strålskyddslagen (2018:396) 

2.68 Besluta att 

begära tillträde 

samt 

upplysningar 

eller handlingar 

som behövs för 

sådan tillsyn 

enligt 

strålskyddslagen 

8 kap. 11§ SSL samt 8 

kap. 2§ SSF 

MHI  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(157) 
2021-05-19  

 

  
 

Justeringsdatum: 2021-05-26 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

som nämnden 

ansvarar för. 

2.69 Besluta om de 

förelägganden 

och förbud som 

behövs för att 

denna lag, 

föreskrifter eller 

villkor ska 

efterlevas 

8 kap. 6 § SSL 

 

MHI  

2.70 Besluta om att 

vidtagna åtgärder 

som åligger 

någon ska ske på 

dennes 

bekostnad. 

8 kap. 10 § SSL MHI  

2.71 Besluta att 

omhänderta ett 

radioaktivt 

material eller en 

teknisk 

anordning som 

kan alstra 

strålning. 

 

8 kap. 8§ SSL MHI  

2.72 Besluta att 

försegla 

fastigheter, 

utrymmen eller 

anordning som 

kan alstra 

strålning  

8 kap. 9§ SSL MHI  

2.73 Anmäla om 

misstanke om 

överträdelse. 

9 kap. 1-7§§ SSL 

. 

FC  
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Vidare föreslås följande tillägg i förkortningsförteckningen i bilaga 1: 

  
SSMFS 2012:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 

solarier och artificiella solningsanläggningar.  
SSF  Strålskyddsförordning (2018:506). 
SSL  Strålskyddslag (2018:396). 
 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
Det föreslås att under rubriken ”Lag (2018:2088)” om tobak och liknande 
produkter komplettera med två nya punkter.  
 
I en föreslagen punkt 6.5 anges rätt att besluta om att ta ut avgift för tillsyn 
av detalj- och partihandlare med försäljningstillstånd samt för tillsyn av 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt kommunens taxa. 
 
I en föreslagen punkt 6.6 anges rätt att besluta om att begära handräckning 
från polisen för att kunna utöva tillsyn. Det föreslås i sådant fall att MHI ska 
samråda med MS, FJ eller FC. 
 
Övrigt  

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att det i delegationsordningen, 
genom anteckning därom på förstasidan, anges att delegationsordningen 
antogs 2020-12-16, § 377, och att senaste revidering ägde rum 2021-05-19, 
med ikraftträdande dagen för justering av miljö- och byggnadsnämndens 
protokoll.  

Ovanstående förslag på ändringar av delegationsordningen har inarbetats i 
bilagt förslag på delegationsordning (underlag).  
 

2.74 Besluta i ärenden 

om anmälan av 

verksamhet där 

solarium upplåts 

till allmänheten 

10§ SSMFS (2012:5) 

 

MHI  

2.75 Besluta att ta ut 

avgift för 

tillsynsärende 

enligt 

strålskyddslagstif

tningen 

10 kap. 4§ SSL, 8 

kap14§ SSF samt 

kommunens taxa 

 

MHI  
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I underlaget framgår också, genom funktionen ”spårbara ändringar” i Word 
vilka ändringar som gjorts.        

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att anta delegationsordningen 
enligt bilaga 1.        

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S) och Lena Rosén (V). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 
tillägget att det i punkt 5.31 ska vara samma förhållande under ”delegat” 
som på punkt 6.6 - efter samråd med MS, FJ eller FC.     

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detsamma.      

Underlag 
Reviderad delegationsordning med inarbetade ändringar. 
Reviderad delegationsordning med inarbetade ändringar (spårbara 
ändringar). 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Att anta delegationsordningen enligt bilagan (till protokollet tillhörande 
bilaga 1) med ändringen att det i punkt 5.31 ska vara samma förhållande 
under ”delegat” som under punkt 6.6 - efter samråd med MS, FJ eller FC. 
________________ 

 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, mbf@ronneby.se och 
oskar.engdahl@ronneby.se  
Kommunledningsförvaltningen, kanslichef Anna-Karin Sonesson, anna-
karin.sonesson@ronneby.se (för publicering på webben) 
Akten   



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(157) 
2021-05-19  

 

  
 

Justeringsdatum: 2021-05-26 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 141 Dnr 2021-000023 019 

Namnberedning 2021-05-19 

Planarkitekt Karin Svensson föredrar ärendet via Teams. 

Sammanfattning  

Namnberedningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till namnsättning av 
1. Vindkraftsområdet med 8 st. vindkraft i Hakarp, anledningen är att 

varje vindkraft ska ha en egen adress. 
2. Ny väg till ny förskola på Kalleberga 8:267. 
3. Ny väg i Droppemåla 1:87, förlängning av Sjöborrevägen. 
4. Den nya parken i Kilenområdet. 
5. Karlskronagatan, öster om Nygatan. Fortsättning på Fokusgruppen 

platsens arbete med att namnsätta platser i stadskärnan.   

Förslag till beslut 
1. Att miljö- och byggnadsnämnden ger vindkraftsområdet i Hakarp 

namnet Hakarps vindkraftspark. 
2. Att miljö- och byggnadsnämnden ger den nya vägen till ny förskola 

på Kalleberga 8:267 namnet Bergalyckevägen. 
3. Att miljö- och byggnadsnämnden ger den nya vägen i Droppemåla 

namnet Bärnstensvägen. 
4. Att miljö- och byggnadsnämnden ger den nya parken i Kilenområdet 

namnet Kilenparken. 
5. Att miljö- och byggnadsnämnden ger platsen på Karlskronagatan, 

öster om Nygatan namnet Rådhusplatsen.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S), Magnus Persson (M) och Lena Rosén (V). 

Yrkanden 

Yrkande 1 
Ledamot Magnus Persson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.   

Yrkande 2 
Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till 
beslut avseende punkterna 1 – 4, men avslag avseende punkt 5, 
Rådhusplatsen.    
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Propositionsordning 

Proposition 1 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på de fyra första 
punkterna i tjänsteförslaget och finner att nämnden bifaller dessa punkter.  

Proposition 2 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på tjänsteförslagets 
punkt 5, bifall mot avslag och finner att nämnden beslutar att bifalla 
tjänsteförslaget och namnge platsen, Rådhusplatsen. 

Omröstning begärs. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande 
beslutsgång.  

JA – bifall till ledamot Magnus Perssons (M) yrkande 1, att namnge platsen, 
Rådhusplatsen. 

NEJ – bifall till ledamot Ola Robertssons (S) yrkande 2, att avstå från att 
namnge platsen.        

Omröstningsresultat 
Med 8 JA-röster för ledamot Magnus Perssons (M) yrkande 1 och 5 NEJ-
röster för ledamot Ola Robertssons (S) yrkande 2, beslutar miljö- och 
byggnadsnämnden att döpa platsen till Rådhusplatsen i enlighet med ledamot 
Magnus Perssons (M) yrkande 1.    

Ledamöter/tj.gör.ers.  Parti Ja – röst Nej – röst 
Hillevi Andersson  C X 
Magnus Persson  M X 
Ola Robertsson   S  X 
Lars Sager    M X 
Lennart Gustafsson   L X 
Jan-Olov Olsson  C X 
Pär Dover   S  X 
Christer Svantesson   S  X 
Ulrik Lindqvist  S  X 
Lena Maria Rosén  V  X 
Bengt Sven Åke Johansson SD X 
Mattias Ronnestad  SD X 
Johan Grönblad  SD X 
_____________________________________________________________
Summa:   8 5     
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Underlag 

Karta, Hakarpsområdet. 
Karta, Kalleberga 8:267. 
Karta, Droppemåla 1:87. 
Karta, Karlskronagatan. 
Karta, Kilenområdet. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

1. Att ge vindkraftsområdet i Hakarp namnet Hakarps vindkraftspark. 

2. Att ge den nya vägen till ny förskola på Kalleberga 8:267 namnet 
Bergalyckevägen. 

3. Att ge den nya vägen i Droppemåla namnet Bärnstensvägen. 

4. Att ge den nya parken i Kilenområdet namnet Kilenparken. 

5. Att ge platsen på Karlskronagatan, öster om Nygatan namnet Rådhusplatsen. 

________________ 

Exp: 

Karin Svensson, Enheten för strategisk samhällsutveckling 
Marie Olsson, Metria   
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§ 142 Dnr 2021-000120 106 

Samverkansavtal med Karlskrona kommun rörande 
uppgifter enligt miljöbalken 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Eva-Marie Lundberg föredrar ärendet via 
Teams.  

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har en längre tid sett ett behov av att 
samverka med någon annan kommun när det gäller ärenden där 
jävssituationer kan uppstå. Det kan till exempel vara att förvaltningen ska 
göra tillsyn på en verksamhet som bedrivs av en ledamot i miljö- och 
byggnadsnämnden, av någon kollega som arbetar på förvaltningen eller att 
det på annat sätt inte är lämpligt att tillsynen utförs av någon av kommunens 
egna miljö- och hälsoskyddsinspektörer. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har undersökt möjligheterna att samverka 
om tillsyn med närliggande kommuner och föreslår nu att ett avtal tecknas 
med Karlskrona kommun så att kommunerna kan bistå varandra med 
handläggningshjälp. 

I avtalet regleras avtalstid, omfattning, vilka ärenden som avses, vilka 
moment som ska ingå, hur handlingar ska hanteras, beslutsfattande samt 
arbetsmiljöansvar.   

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att ingå samverkansavtal med 
Karlskrona kommun rörande uppgifter enligt miljöbalken och anknytande 
författningar. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S), Magnus Persson (M) och Pär Dover (S).  

Yrkanden 

Yrkande 1 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 
tilläggsyrkandet att miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag, att i samverkan med Karlskrona kommun, ta fram ett tilläggsavtal 
med förtydliganden om regleringar etc.  
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Yrkande 2 
Ledamot Ola Robertsson (S) tilläggsyrkar att miljö- och byggnadsnämnden 
beslutar att förvaltningen ska redovisa en lista över brutto respektive 
nettotimmar på nedlagd samt använd tid för att stämma av så att det inte blir 
obalans mellan kommunerna, då det inte finns någon reglering av detta i 
avtalet. Redovisning ska ske två gånger per kalenderår, förslagsvis i januari 
och i juni 2022.   

Propositionsordning 

Proposition 1 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkande 1 och 
finner att nämnden bifaller detsamma. 

Proposition 2 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkande 2 och 
finner att nämnden bifaller detsamma.     

Underlag 
Samverkansavtal med Karlskrona kommun rörande uppgifter enligt 
miljöbalken och anknytande författningar. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ingå samverkansavtal med 
Karlskrona kommun rörande uppgifter enligt miljöbalken och anknytande 
författningar. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förvaltningen ska redovisa en lista 
över brutto respektive nettotimmar på nedlagd samt använd tid för att 
stämma av så att det inte blir obalans mellan kommunerna, då det inte finns 
någon reglering av detta i avtalet. Redovisning ska ske två gånger per 
kalenderår, förslagsvis i januari och i juni 2022. 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag, att i samverkan 
med Karlskrona kommun, ta fram ett tilläggsavtal med förtydliganden om 
regleringar etc. 
________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, tillförordnad förvaltningschef Anders 
Karlsson anders.karlsson02@ronneby.se, jurist Oskar Engdahl 
oskar.engdahl@ronneby.se  
Karlskrona kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se  
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Stratsys (uppdraget)  
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§ 143 Dnr 2020-000155 237 

Saxemara X - Strandskyddsdispens för ersättning eller 
renovering/ombyggnad av befintligt hus, Bygg-R dnr 
2020/363 

Planarkitekt Hanna Faming föredrar ärendet via Teams. 

Sammanfattning  
Fastighetens adress: X. 
Sökanden: X. 
Faktureringsadress: X. 

Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för ersättning av 
befintligt hus med nybyggnation av fritidsbostad, cirka 100 kvm alternativt 
total ombyggnad, tillbyggnad och renovering av befintligt hus inom 
fastigheten Saxemara X. För åtgärden har även sökts förhandsbesked.  

Fastigheten Saxemara X omfattar knappt 5 hektar på Saxemaranäs och består 
av varierad natur, mindre vägar och stigar och två bostadshus/fritidshus, 
varav ett är aktuellt i detta ärende. Stora delar av fastigheten omfattas av 
generellt strandskydd, 100 meter. Allmänheten har tillträde till delar av 
fastigheten genom vägar och stigar som gör strandområdena i sydost om 
aktuellt område tillgängliga.  

Det aktuella fritidshuset uppfördes på 1920-talet för kaffeservering och 
verksamheten pågick under några årtionden. Fritidshuset nås genom en 
mindre gräsbevuxen väg som passerar det andra bostadshuset/fritidshuset 
inom fastigheten. Vägen gränsar i sydost till en stenmur. Fritidshuset är 
beläget cirka 25 meter från strandkanten och det finns en större yta gräsmatta 
runt om huset som är ianspråktagen och används till tomt. Till fritidshuset 
hör några mindre bodar samt en jordkällare. Den norra delen av fritidshuset 
ligger intill en träddunge med ekar och delvis uppvuxet gräs. Denna dunge 
avskärmar de båda husen på fastigheten från varandra.  

Då träddungen består av ekar har det inom ramen för strandskyddet och 
förhandsbeskedet hållits ett 12:6 samråd med länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
medger att fastighetsägaren med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken kan uppföra 
nytt fritidshus inom fastigheten Saxemara X i enlighet med anmälan. 
Länsstyrelsen konstaterar att det finns träd i närheten av aktuellt område som 
räknas som skyddsvärda, varav ett är på gränsen att klassas som särskilt 
skyddsvärt. Länsstyrelsen bedömer dock att de största träden inte behöver 
fällas för att uppföra det nya huset. Till beslutet finns försiktighetsåtgärder 
som fastighetsägaren ska vidta till skydd för naturmiljön, se länsstyrelsens 
beslut i underlag.  
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Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus söktes, avslogs och 
fastställdes av miljö- och byggnadsnämnden, 2012-11-08 § 266. Som grund 
för beslutet anfördes att fri passage mot strandlinjen inte lämnas och att 
förslaget därmed stred mot strandskyddets syften. Beslutet fattades med stöd 
av miljöbalken 7 kap §§ 18f och 26.   

Fastigheten omfattas av Riksintresse för geografiska bestämmelser enligt 4 
kap. miljöbalken samt riksintresse för högexploaterad kust. Området närmast 
strandlinjen och fram till befintligt fritidshus omfattas av ekologiskt känsligt 
område.  

Bedömning 

Enligt miljöbalken 7 kap 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya 
byggnader uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar 
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 
ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och 
växtarter.  

Kommunen får, enligt samma balk 7 kap 18 b-c §§ medge dispens från 
nämnda bestämmelser om det finns särskilda skäl. Som sådant särskilt skäl 
får man beakta endast om det område som dispensen avser;  
1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte, 
2. genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen,  
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller  
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

I ansökan uppger fastighetsägaren att området sedan urminnes tider tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  

Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att ny bebyggelse 
placeras i närheten av befintlig bebyggelse och inom vad som kan anses vara 
nuvarande bebyggelses hemfridszon och att hemfridszonen i och med ny 
bebyggelse inte skulle utvidgas mer än obetydligt. Ny bebyggelse skulle 
därmed inte förändra allmänhetens tillträde till strandområdet från land eller 
från havet. Tomtplatsavgränsningen omfattar del av fastigheten och till 
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skillnad från strandskyddsärendet 2012 lämnas möjlighet till fri passage i 
strandområdet.  

Vidare gör miljö- och byggnadsförvaltningen bedömningen att det 
nuvarande förslaget innebär att bebyggelse flyttas längre bort från 
strandområdet, cirka 50 meter och att det ekologiskt känsliga området 
därmed inte exploateras ytterligare. Vidare placeras den nya bebyggelsen i 
en träddunge med ekar. Det har av länsstyrelsen konstaterats att ekarna inom 
aktuellt område inte är skyddsvärda och att bebyggelsen kan medges. Inte 
heller har länsstyrelsen någon kännedom om hotade eller rödlistade arter 
knutna till ek i området.  

Åtgärden bedöms inte heller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och 
växtarter. I Regeringens proposition 2018/09:119, sid. 101, framgår att det 
krävs dispens för att ta ner mer än ett fåtal träd, i detta fall är det ett fåtal träd 
som berörs varför dispens för aktuell åtgärd inte bedöms nödvändig.  

Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken gäller att en inskränkning i en enskilds rätt 
inte får gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska 
tillgodoses. Bestämmelsen innebär att det vid prövningen ska göras en 
intresseavvägning där hänsyn även tas till enskilda intressen (prop. 
2018(09:119 s. 104). I detta fall görs bedömningen att strandskyddets syften 
och tilltänkt åtgärd är förenliga.  

För att säkerställa att allmänheten inte avhålls från att vistas på en plats som 
är allemansrättsligt tillgänglig kan en strandskyddsdispens förenas med ett 
villkor om att exempelvis ett staket ska ställas upp i tomtgränsen för att visa 
allmänheten var den får vistas (prop. 1997/98:45 Del 2 s. 91). Mot denna 
bakgrund görs bedömningen att strandskyddsdispensenen förenas med 
villkoret att tomtgränsen i söder (mot strandområdet), ska markeras med 
staket, stenmur, häck eller därmed jämförlig anordning. Öppningar för att 
underlätta passage accepteras, förutsatt att dessa inte sammantaget sträcker 
sig längre än fem meter. 

Utifrån ovan görs bedömningen att föreslagen byggnation enligt 
situationsplan kan utföras utan att befintlig hemfridszon utökas mer än 
obetydligt. Uppförandet av en ny byggnad förändrar således inte 
allmänhetens tillträde till strandområdet, inte heller livsvillkoren för djur- 
eller växtlivet påverkas. Ombyggnad, tillbyggnad och renovering är inte 
aktuellt. Strandskyddsdispens kan därför medges för ny byggnad.   

 

Förslag till beslut 

Att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus som omfattar 
cirka 100 kvm, i enlighet med bifogad situationsplan (till protokollet 
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tillhörande bilaga 2). Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 7 kap. 18c § 
pkt 1. 

Att bestämma tomtplatsavgränsning enligt till protokollet tillhörande bilaga 
3, del av fastigheten, cirka 2500 kvm.  

Att som villkor för dispensen gäller att tomtplatsen mot strandområdet på ett 
tydligt sätt markeras med staket, mur eller häck.  

Att avgift ska erläggas med 5850 kr i enlighet med taxa antagen av 
kommunfullmäktige 2020-11-26 § 291 och timavgift antagen av 
kommunfullmäktige 2020-12-17 § 313. Faktura skickas separat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S), Lena Rosén (V), Pär Dover (S) och Bengt Sven Åke 
Johansson (SD).  

Yrkanden 
Ledamot Pär Dover (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget, men tilläggsyrkar att 
tomtplatsavgränsningen bör förtydligas i motiveringen samt i att-sats nr 3. 
Det ska vara tydligt att avståndet mellan strandlinjen och tomtplatsgränsens 
södra sida ska vara minst 15 meter och det ska framgå även av bilagan 
innehållande tomtplatsavgränsning.   

  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(157) 
2021-05-19  

 

  
 

Justeringsdatum: 2021-05-26 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detsamma.   

Underlag 

Situationsplan, inkom 2020-07-01, komplettering 2021-01-20. 
Översiktskarta, inkom 2020-06-17. 
Fotosammanställning. 
Tomtplatsavgränsning, till protokollet tillhörande bilaga 3 (reviderad 2021-
05-19) med angivet avstånd mellan strandlinje och tomtplatsgräns i söder. 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus, miljö- och 
byggnadsnämnden, 2012-11-08 § 266. 
Beslut, Länsstyrelsen Blekinge län, Anmälan för samråd vid nybygge av hus 
på fastigheten Saxemara 1:82, Ronneby kommun.  

Bilagor 

Situationsplan, inkom 2020-07-01, komplettering 2021-01-20. Till 
protokollet tillhörande bilaga 2. 
Tomtplatsavgränsning, till protokollet tillhörande bilaga 3 (reviderad 2021-
05-19) med angivet avstånd mellan strandlinje och tomtplatsgräns i söder. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:   

Att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus som omfattar 
cirka 100 kvm, i enlighet med bifogad situationsplan (till protokollet 
tillhörande bilaga 2). Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 7 kap. 18c § 
pkt 1. 

Att bestämma tomtplatsavgränsning enligt till protokollet tillhörande bilaga 
3, del av fastigheten, cirka 2500 kvm.  

Att som villkor för dispensen gäller att tomtplatsen mot strandområdet på ett 
tydligt sätt markeras med staket, mur, häck eller därmed jämförlig åtgärd, 
varvid öppningar om sammantaget högst fem meter tillåts. 

Att avgift ska erläggas med 5850 kr i enlighet med taxa antagen av 
kommunfullmäktige 2020-11-26 § 291 och timavgift antagen av 
kommunfullmäktige 2020-12-17 § 313. Faktura skickas separat.  

________________ 

Upplysningar 
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon, 
eller hemfridszon, där allemansrätten inte gäller.  
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller 
vattenområden eller som har rättigheter där.  
 
Området utanför tomtplatsen får inte privatiseras genom åtgärder såsom 
placering av utomhusmöbler, studsmatta, flaggstång, planteringar eller andra 
åtgärder som kan ge allmänheten intrycket att området är privat. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska kontaktas om eventuella krav på bygglov 
med mera.   
 
Beslutet om strandskyddsdispens upphör gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag beslutet 
vann laga kraft.  
 
Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte 
överpröva detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från 
den dag kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 
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Exp: 

- X + delgivningskvitto + besvärshänvisning 
- Länsstyrelsen Blekinge län + samtliga handlingar 
- 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 (MBN 2020-
000014).  
 
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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§ 144 Dnr 2020-000285 239 

Saxemara X - Förhandsbesked för rivning av befintlig 
fritidshus och nybyggnad av fritidshus, Bygg-R dnr 
2020/415 

Planarkitekt Jens Löfqvist föredrar ärendet via Teams. 

Sammanfattning  
Ansökan avser förhandsbesked för rivning av befintligt fritidshus och 
nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Saxemara X. Ärendet har tidigare 
behandlats i miljö- och byggnadsnämnden 2020-11-25. Nämnden beslutade 
då att återremittera ärendet till förvaltningen för att klargöra frågor avseende 
tomtplatsavgränsning samt god form-, färg- och materialverkan. Sökanden 
inkom med ovan kompletteringar 2021-03-19 och ärendet bedömdes som 
komplett. Fritidshusets placering har ändrats från tidigare ärende och föreslås 
nu placeras i anslutning till befintlig tillfartsväg strax nordost om befintligt 
fritidshus. Det befintliga fritidshuset avses rivas. Placeringen gör att vägen 
ner mot vattnet skärs av, av föreslagen placering av fritidshus, åtkomsten till 
vattnet kommer följaktligen upplevas mer avskuren. 
Fastigheten avses klyvas till tre fastigheter. Den befintliga huvudbyggnaden 
och ett mindre förråd avses ingå i den norra fastigheten, det sökta 
fritidshuset, det större förrådet samt befintlig källare och vedbod avses ingå i 
den södra fastigheten. Resterande delar avses fortsättningsvis ingå i 
Saxemara X. Syftet med föreslagen placering är enligt sökanden att minska 
risken för översvämning sett till nuvarande fritidshus placering. Enligt 
sökanden är avsikten att bottenplattan ska befinna sig på en marknivå 3,0 
meter över normalvattenståndet. Befintliga tillfartsvägar kommer dock 
översvämmas redan vid en havsnivåhöjning om 1-2.5 meter. 
Tillfart till fritidshuset sker via befintlig väg, servitut avses upprättas för 
genomfart från Skärgårdsvägen ner mot föreslagen tomtplats för nybyggnad 
av fritidshus. Genomfarten kommer således ske genom den norra fastigheten 
via befintlig grusväg.  
Föreslagen tomtplats har en yta om cirka 3250 m² och sträcker sig inte hela 
vägen ned mot strandkant. Ett område om cirka 8-12 meter lämnas mellan 
strandkant och den sydvästra tomtgränsen vilket ger möjlighet till fri passage 
längs strandlinjen. Lämplig tomtplatsavgränsning avgörs av den tomtplats 
som strandskyddsdispens beviljas för.  

Bedömning 

Ansökan avser förhandsbesked för rivning av befintligt fritidshus och 
nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Saxemara X. Fritidshuset avses 
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omfatta cirka 110 m² byggnadsarea, en våning med inredd vind, med en 
taklutning om cirka 35 grader.  
 
Befintlig fastighet, Saxemara X, omfattar i dagsläget 49206 m². På 
fastigheten står idag en huvudbyggnad i form av ett bostadshus cirka 110 
meter från strandkanten, ett mindre fritidshus cirka 25 meter från 
strandkanten och ett förråd cirka 90 meter från strandkanten. Denna avses 
klyvas till tre fastigheter där sökanden kommer äga en cirka 3250 m² stor 
fastighet. Det är även på denna fastighet som fritidshuset avses uppföras och 
det befintliga fritidshuset avses rivas.  
 
Tillfarten till fritidshuset är tänkt att ske via befintlig väg som går genom 
Saxemara X. När Saxemara X klyvs ska ett servitut för väg skapas för 
fastigheten med fritidshuset.  
 
Enligt sökanden är avsikten att bottenplattan ska befinna sig på en marknivå 
3,0 meter över normalvattenståndet. Befintliga tillfartsvägar kommer dock 
översvämmas redan vid en havsnivåhöjning om 1-2.5 meter. Fasaden ska 
enligt sökanden bestå av antingen träpanel eller liggande timmer. Sökanden 
har bifogat ett förslag på fritidshuset Lind+ från Forsgrens timmerhus. Enligt 
specifikationerna för Lind+ består ytterpanelen av spontad timmerpanel med 
huggen yta 32x181 mm, korsade husknutar och snickarglädjesdetaljer. 
Omgivande bebyggelse på näset är uppfört i träpanel, ej i liggande timmer. 
Även inslaget med korsade husknutar vore ett nytt inslag på näset och för 
tankarna närmare en fjällmiljö än skärgård. Ett hus i liggande timmer och 
med korsade knutar skulle följaktligen inte harmoniera med 
omkringliggande bebyggelses fasadutformning och bedöms inte vara ett 
lämpligt val för platsen.  
 
Sökanden skriver att han ännu inte bestämt sig för hustyp. Fritidshuset bör 
således i formspråk och materialval anpassas till omgivande bebyggelse och 
miljö genom att uppföras med träpanel likt den omkringliggande 
bebyggelsen. Det befintliga bostadshuset är ljusgrått med mörkröda 
fönsterdetaljer och gråa dörrar. Befintliga bodar och förråd är målade med 
falu rödfärg. Den ursprungliga fastigheten är gul och ladan intill är faluröd. 
Enligt sökanden avses fritidshuset målas i kulör grått (tjärvitrol) (NCS 
S6502-Y), vitgrå (NCS S1500-N) eller falurött (NCS S5040-Y70R). Taket 
avses vara av falsat plåttak eller betongtakpannor. Befintlig bebyggelse på 
näset är i huvudsak målade med falurött eller olika nyanser av grått. 
Tjärvitrol kommer bryta mot grått likt befintliga gråa fasadfärger. Föreslagna 
fasadkulörer bedöms följaktligen harmoniera med omkringliggande 
bebyggelse.  
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Fastigheten Saxemara X är belägen på Saxemara näs, söder om 
Saxemaraviken och öster om Funkön. Terrängen består av flertalet grova 
ekar med relativt plan terräng. Sökanden har genomfört samråd enligt 12 kap 
6 § miljöbalken (MB) gällande de grova ekarna på tomten då placeringen 
bedömdes kunna ha inverkan på naturmiljön och områdets landskapsbild. 
Länsstyrelsen har bedömt att ekarna ej är att anse som skyddsvärda.  
Jordarten är enligt Sveriges Geologiska Undersökningars kartering huvudsak 
morän och berg. Grundläggningsförhållanden bedöms översiktligt som goda. 
Fastigheten ligger inte inom detaljplan eller områdesbestämmelser men inom 
sammanhållen bebyggelse.  
 
Området omfattas av riksintresse för 4 kap 4 § miljöbalken. Området ligger 
även inom påverkansområde för väderradar och inom MSA-område 
(minimum safety altitude) för Ronneby Airport.  
 
Fritidshuset kommer placeras cirka 50 meter från strandkant. Frågan om 
strandskydds bedöms i ett separat ärende från förhandsbeskedet.  
 
Berörda myndigheter och grannar har givits möjlighet att komma med 
synpunkter på ansökan under perioden 2021-04-12–2021-04-28. Yttranden 
inkom från 1 granne som skriftligt meddelat att denne inte har någon erinran 
mot förslaget. Miljö & teknik AB har tidigare yttrat sig om ansökan enligt 
nedan: 
 
Miljö & teknik AB:  
Platsen omfattas av verksamhetsområde för vatten och spillvatten men inte 
för. Ansökningsblankett beträffande vatten- och avlopp finns att hämta på 
www.ronneby.se/miljoteknik. Fastighetsägaren bekostar eventuell flytt av 
kabelskåp, elkablar, fjärrvärme, optokablar, gatljus eller luftlinjer. 
Kabelvisning erfordras före rivning och nybyggnation.  
 
Avgift 
Avgiftsberäkningen för förhandsbeskedet utgår från prisbasbeloppet för år 
2020 och har beräknats enligt gällande plan- och bygglovstaxa 2020. Av 
taxan har avgift för kommunicering tagits ut enligt tabell 2 om 5676 kronor 
samt annonsering om 252 kronor. Vidare har handläggningsavgiften uppgått 
till 4730 kronor vilket ger en sammanlagt avgift om 10658 kronor.    

Förslag till beslut 

Att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med 
stöd av plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) 9 kap. 17-18 §§ med villkoret 
att risken för översvämningar i enighet 2 kap 5§ PBL minimeras genom 
marknivåhöjning till minst 3,0 meter över havet alternativt att nämnda risk 
helt eller delvis tillgodoses genom en byggnadsteknisk lösning samt villkoret 
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att fasad i formspråk och materialval anpassas till omgivande bebyggelse och 
miljö i enlighet med 2 kap 6§ PBL. 
 
Att avgiften för förhandsbeskedet är 10658 kronor i enlighet med fastställd 
taxa av kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad 2012-03-29 § 83. 
Tidsfristen började löpa 2021-03-19 och beslut fattades 2021-05-19, vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften 
faktureras separat.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Lena Rosén 
(V). 

Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 
tillägget att nybyggnad av fritidshus förutsätter rivning av befintligt 
fritidshus.     

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detsamma.      

Underlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-30. 
Ansökan, inkom 2020-07-15. 
Situationsplan, inkom 2021-01-20. 
Projektbeskrivning, daterad 2021-01-15. 
Plan och fasadritningar, inkom 2021-01-20. 
Länsstyrelsens beslut om 12:6 samråd, daterad 2021-03-19. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  

Att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med 
stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17-18 §§ med villkoret att 
risken för översvämningar i enighet 2 kap 5§ PBL minimeras genom 
marknivåhöjning till minst 3,0 meter över havet alternativt att nämnda risk 
helt eller delvis tillgodoses genom en byggnadsteknisk lösning, villkoret att 
fasad i formspråk och materialval anpassas till omgivande bebyggelse och 
miljö samt att nybyggnad av fritidshus förutsätter rivning av befintligt 
fritidshus i enlighet med 2 kap 6§ PBL. 

Att avgiften för förhandsbeskedet är 10658 kronor i enlighet med fastställd 
taxa av kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad 2012-03-29 § 83. 
Tidsfristen började löpa 2021-03-19 och beslut fattades 2021-05-19, vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits.  
Avgiften faktureras separat. 
_______________ 

Villkor 
• Att marken vid föreslaget fritidshus höjs till en nivå om 3,0 meter 

över havet för att minimera risken för översvämning eller att 
fritidshuset uppförs översvämningsskyddat. 

• Att fritidshuset uppförs med fasad som i formspråk och materialval 
anpassas till omgivande bebyggelse och miljö. 

• Att nybyggnad av fritidshus förutsätter rivning av befintligt 
fritidshus. 

 
Upplysningar 

 Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Blekinge län.  
 Sökanden erinras om att lämplig fastighetsbildning prövas av 

Lantmäterimyndigheten. 
 Sökanden erinras om att det även krävs dispens från strandskyddet 

(miljöbalken kap. 7).  
 Sökanden erinras om att det krävs samråd med länsstyrelsen vid väsentlig 

ändring av naturmiljön (miljöbalken 12 kap. 6 §). 
 Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät ska lämnas 

till Miljöteknik. Fastigheter kan belastas av servitut och andra nyttjanderätter 
(kontakta Lantmäterimyndigheten för upplysningar).  
 
OBS! Upplysningarna fortsätter på nästa sida! 
 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(157) 
2021-05-19  

 

  
 

Justeringsdatum: 2021-05-26 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för 
åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit 
laga kraft.  

 Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja åtgärden innan bygglov har 
beviljats och startbesked getts. 

 

Exp: 

Till sökande samt de som haft åsikter mot förslaget med delgivningskvitto 
och besvärshänvisning: 

- Sökanden X 
 
Övriga: 

- Expeditionen (avgiften)  
- Akten 

 
Underrättelse om beslut till: 
Länsstyrelsen Blekinge, Skeppsbrokajen 4, 371 86 Karlskrona 
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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 (MBN 2020-
000014).  
 
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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§ 145 Dnr 2021-000024 239 

Norra Eringsboda X - Förhandsbesked för naturhus, 
Bygg-R 2021/13 

 

Sammanfattning  
Fastighetsadress: X. 
Sökanden: X. 
Faktureringsadress: X. 
 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett naturhus inom 
fastigheten Norra Eringsboda X. Byggnaden i en våning ska enligt 
projektbeskrivning innehålla utställningshall, studiesal och besökstoalett, 
total yta om maximalt 200 kvadratmeter. Naturhuset ska vara sammanlänkat 
med en öppen del utomhus med plats för en större grill. Tillfart sker via väg 
693 (Brunnsvägen). Vatten- och avlopp löses genom anslutning till det 
kommunala nätet.  
 
Förhandsbeskedet har sänts ut på remiss. Yttranden har inkommit från 11 
instanser, varav 5 med erinran.  

Bedömning 

Fastigheten Norra Eringsboda X angränsar till två statliga vägar, väg 122 
(Karlskronavägen) i söder och väg 693 (Brunnsvägen) i väster. I öster 
angränsar fastigheten till Togölen och i norr mot fritidshusbebyggelse. 
Fastigheten är cirka 1,3 hektar stor och har stor nivåskillnad. Mellan den 
lägre marknivån vid Togölen och den högre vid Brunnsvägen skiljer ungefär 
8-10 meter. Då byggnaden avses uppföras intill Brunnsvägen är 
bedömningen att risk för översvämning från Togölen är liten. 

Inom fastigheten finns idag ett bostadshus som utgörs av en 1700-talsgård 
samt flertalet mindre byggnader, bland annat ett före detta färgeri och en 
tidigare hönsgård som idag används för utställning av modelljärnväg. Inom 
fastigheten finns även en scen och flertalet sittplatser med bord. Idag 
anordnas bland annat skrivarkurser, allsång, konstutställning och 
sammanträden inom fastigheten. Runt Togölen har en 800 meter lång 
promenadslinga nyligen anlagts.  

Ärendet 
Som komplement till den verksamhet som idag finns inom fastigheten avses 
ett Naturhus eller ”Naturens hus” att uppföras, vilket kan likställas med en 
samlingslokal. Byggnaden i en våning ska enligt projektbeskrivning 
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innehålla utställningshall, studiesal och besökstoalett, total yta om maximalt 
200 kvadratmeter. Naturhuset ska även vara sammanlänkat med en öppen 
del utomhus med plats för en större grill. Enligt projektbeskrivningen är 
syftet bland annat att visa upp bygdens historia, den kulturella levnadsmiljön 
och flora och fauna. Det står i beskrivningen att det krävs engagemang från 
besökare för att hålla naturhuset levande. Målgrupp är eleverna i Eringsboda 
skola/förskola samt boende på Björklidens äldreboende. Målgrupp är även 
turister och intresseorganisationer.  
 
Sökande har inkommit med information om tänkta öppettider, bedömning av 
besöksantal och behov av parkeringsplatser (mail 2021-04-28). Sökande 
framför att verksamheten kommer att ha öppet någon timme per dag under 
arbetsveckorna och under längre tid på helger. Uppskattad trafikmängd är 30 
bilar och 15 cyklar per vecka. Under semestertider kan besöksantalet bli 
något högre och uppskattas till 40 bilar, 25 cyklar och en buss per vecka. 
Sökande har visat att det finns utrymme för sex stycken parkeringsplatser i 
situationsplanen. Sökande framför att det inom 200 meters avstånd, vid 
gamla affären, finns parkeringsplatser dit besökare kan hänvisas till. 
Sökande framför även att plats till parkering finns vid befintlig infart, om 
detta bedöms lämpligt.  
 
Detaljplan 
Prövningen av markens lämplighet får redan anses avgjord i och med 
gällande byggnadsplan. Om det finns en gällande plan kan förhandsbesked 
sökas för att få en avvikelse prövad.  
 
Nu gällande plan är Byggnadsplan över Eringsboda, som fick laga kraft den 
29 mars 1956. Inom den aktuella fastigheten möjliggörs för bostadsändamål 
i fristående byggnadssätt i två våningar. I tillhörande beskrivning står under 
rubriken Undantag att inom område som är angivet för bostadsändamål får 
även lokaler för samlingslokaler, handel och hantverk inredas, dock inte i 
sådan utsträckning som kan väntas medföra sanitär olägenhet för närboende 
eller eljest störa trevnaden. Med hänsyn till detta undantag är bedömningen 
att naturhuset med utställningshall och studiesal är förenligt med gällande 
plan så länge byggnaden placeras inom mark som regleras till 
bostadsändamål. Ett positivt förhandsbesked är även förutsatt att 
verksamheten leder till begränsad omgivningspåverkan gällande bland annat 
fordonstrafik. Se även rubriken Omgivningspåverkan nedan och bedömning 
om besöksantal under ovanstående rubrik.  
 
I området närmast Togölen samt mot fastighet i norr regleras marken till 
allmän plats, park eller plantering. Ett mindre område med detta ändamål 
finns även mellan fastigheten och Karlskronavägen/Brunnsvägen. I 
tillhörande beskrivning finns bestämmelse att allmän plats som betecknas 
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med plantering, får användas till utfart för angränsande fastighet endast om 
erforderlig utfartsväg inte kan erhållas på annat vis. Närmast Brunnsvägen 
finns ett område som är reglerat som u, mark tillgänglig för underjordiska 
ledningar. Närmast Karlskronavägen och mot Togölen finns mark som enligt 
planen inte får bebyggas.  

Anslutning till tillfartsväg och parkering  
Till den befintliga byggnaden finns idag en befintlig in- och utfart till väg 
693 (Brunnsvägen). Efter genomförd remiss har sökande inkommit med ett 
förslag till placering av in- och utfart belägen strax norr om naturhuset (se 
situationsplan 2021-05-01). Placering av in- och utfart är förenlig med 
detaljplanens bestämmelser då den inte kommer att gå över allmän plats, 
plantering. Bedömningen är även att placeringen är fördelaktig jämfört med 
befintlig infart utifrån trafiksäkerhet då den kommer längre från korsningen 
för väg 122 (Karlskronavägen) och väg 693 (Brunnsvägen). 
 
Trafikverket har i sitt yttrande begärt uppgifter om beräknad trafik med 
fordonsmodeller (personbil, buss, cykel etc.), behov av parkeringsplatser och 
vändplats samt öppettider för verksamheten. Detta bedöms vara stora krav på 
underlag för en relativt liten besöksverksamhet. Med hänsyn till sökandes 
bedömning av besöksantal och öppettider konstateras att Trafikverket kan ha 
överskattat verksamhetens omfattning. Med hänsyn till inkomna uppgifter 
rörande besöksantal och parkeringsbehov gör Ronneby kommun 
bedömningen att det inte finns behov av vidare fordonsmodeller och inte 
heller ny remiss till Trafikverket.  
 
Sökanden erinras om att det krävs Trafikverkets tillstånd för ny eller ändrad 
utfart (väglagen 39 §) samt att det krävs länsstyrelsens tillstånd för åtgärd 
nära allmän väg (väglagen 47 §). 

Omgivningspåverkan 
Bedömningen är att naturhuset kommer att leda till att fler människor 
kommer att vistas inom den aktuella fastigheten. Yttrande har inkommit från 
fastighetsägare rörande risk för begränsat privatliv och störd hemfridszon. 
Fastighetsägaren menar att fler kommer att använda gångslingan som har 
anlagts runt Togölen och som passerar fastighetsägarens tomt. Bedömningen 
är att omfattningen av verksamheten inte kommer att vara så stor att den inte 
kan godtas. Uppförande av naturhuset bedöms inte leda till betydande 
olägenhet för närboende. Mellan fastighet i norr och avsedd placering av 
naturhus finns i gällande plan ett 50 meter brett område med ändamål för 
park/plantering där byggnad och tillhörande parkering inte får uppföras. Den 
aktuelle fastighetsägaren har skrivit på ett avtal där anläggandet av 
promenadstråket på dennes fastighet har godkänts. Marken runt Togölen är 
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dessutom reglerad till allmän plats, park eller plantering i gällande 
byggnadsplan.  
 
Riksintresse 
Området berörs av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § 
miljöbalken (MB) vad gäller påverkansområde för väderradar, stoppområde 
för höga objekt samt MSA-område (minimum safety altitude). Då det är en 
byggnad med en våning som avses är bedömningen att riksintresset inte 
kommer påtagligt skadas.  
 
Strandskydd 
Fastigheten angränsar till Togölen i öst och föreslagen åtgärd finns belägen 
ungefär 60 meter från strandkanten.  Den aktuella fastigheten Norra 
Eringsboda X omfattas av byggnadsplan som fick laga kraft innan 
strandskyddslagstiftningens införande år 1975. Detta innebär att den aktuella 
fastigheten är undantagen dagens lagstiftning rörande strandskydd.  
 
Kulturmiljö och arkeologi  
Naturhuset avses uppföras inom fastigheten Norra Eringsboda X, strax norr 
om 1700-talsgården Färgaregården som är Eringsbodas äldsta befintliga 
byggnad. Med hänsyn till befintliga kulturmiljövärden finns till beslutet om 
positivt förhandsbesked ett villkor om att utformning, volym och placering 
av naturhus med grill samt tillhörande parkering ska anpassas till omgivande 
bebyggelse och miljö i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 6 § 
och 8 kap 13 §. 
 
Tomten för Färgaregården är registrerad som en möjlig fornlämning, RAÄ 
Eringsboda X. Länsstyrelsen framför i sitt yttrande att då tomten fortfarande 
är bebyggd går den inte att bedöma som fornlämning. Något tillstånd enligt 
kulturmiljölagens 2 kap. behövs därför inte. Skulle fornlämning påträffas vid 
markarbete ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen i Blekinge län kontaktas. 
 
Markförhållanden  
Grundlagren består enligt SGU:s kartläggning till avgörande del av morän. 
(SGU – Sveriges geologiska undersökning). Grundläggningsförhållandena 
bedöms översiktligt som goda. Platsen omfattas inte av SGI:s kartläggning 
av riskområden för ras, skred eller erosionsrisk. (SGI – Statens geologiska 
institut). 
 
Verksamhetsområde för vatten och avlopp 
Fastigheten omfattas av verksamhetsområde för vatten och spillvatten och ny 
byggnad avses kopplas till det kommunala nätet. Enligt Ronneby Miljö och 
Teknik AB ska ansökningsblankett VA skickas in.  
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Rättigheter och servitut 
Genom fastigheten finns en befintlig ledningsrätt som ska beaktas. 
Kabelvisning erfordras innan rivning och byggnation. Fastighetsägaren 
bekostar eventuell flytt av kabelskåp, elkablar, fjärrvärme, opto, gatljus alt. 
luftlinjer.  
 
Vattenskyddsområde 
Byggnaden föreslås uppförs inom den sekundära zonen inom 
vattenskyddsområdet i Eringsboda. Enligt länsstyrelsens yttrande är det 
fördelaktigt för ett positivt förhandsbesked att byggnaden kopplas till det 
kommunala VA-ledningsnätet. Länsstyrelsen uppmärksammar i yttrandet om 
att skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet ska följas samt att 
skyddsåtgärder ska vidtas vid själva anläggningsarbetet för att inte 
vattentäkten ska förorenas. 
 
Remissförfarande  
Berörda myndigheter och fastighetsägare har givits möjlighet att komma 
med synpunkter på ansökan under perioden 2021-03-22 – 2021-04-15. 
Yttranden inkom från 11 instanser, 6 remitterade har skriftligt meddelat att 
de inte har någon erinran mot förslaget. 5 remitterade har skriftliga 
synpunkter eller erinran mot ansökan, dessa återges nedan. 

1. Länsstyrelsen framför följande: 
Riksintresse  
Området berörs av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB vad 
gäller påverkansområde för väderradar, stoppområde för höga objekt samt 
MSA-område.  
Kulturmiljö  
Naturhuset kommer att uppföras inom Norra Eringsbodas tomt, RAÄ 
Eringsboda X. Då tomten fortfarande är bebyggd går den inte att bedöma 
som fornlämning. Något tillstånd enligt kulturmiljölagens 2 kap. behövs 
därför inte.  
Vattenskyddsområde  
Byggnaden uppförs inom den sekundära zonen inom vattenskyddsområdet i 
Eringsboda. I handlingarna framgår att den kopplas till det kommunala VA-
ledningsnätet vilket är fördelaktigt för ett positivt förhandsbesked. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma om att skyddsföreskrifterna för 
vattenskyddsområdet ska följas samt att skyddsåtgärder ska vidtas vid själva 
anläggningsarbetet för att inte vattentäkten ska förorenas. 
Strandskydd  
Naturhuset föreslås placeras cirka 50 meter från Togölen och kan omfattas 
av strandskydd. Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga allmänhetens 
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet enligt 7 kap. 13–18 h §§ miljöbalken. För att en dispens ska kunna 
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beviljas krävs att något av de särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 
kapitlet 18 c § uppfylls. 

2. Trafikverket framför att ansökan behöver kompletteras med en 
verksamhetsbeskrivning som beskriver trafiksituationen med beräknad trafik 
med fordonsmodeller (personbil, buss, cykel etc.), behov av 
parkeringsplatser och vändplats samt öppettider för verksamheten. 
Trafikverket önskar även ett förtydligande kring hur anslutningen till statlig 
väg är tänkt. 

3. Fastighetsägare till Norra Eringsboda X framför att föreslagen åtgärd får 
konsekvenser på den privata trädgården och tomt med begränsat privatliv 
och störd hemfridszon. Avsikten är enligt projektbeskrivningen att samla 
många människor. Dessa människor kommer att vistas inom området runt 
Togölen och därmed även inom ägarens fastighet. Informationstavlor drar till 
sig människor. Naturens hus kräver parkeringsplatser och den ängsmark som 
gränsar till trädgården kommer sannolikt att tas i anspråk vilket är 
problematiskt utifrån många aspekter. Fastighetsägarens tomt används för 
allmänheten i hög grad under vintermånaderna för bland annat pulkaåkning. 
Traditionen har däremot varit att låta tomten vara ifred under 
sommarhalvåret. Detta är nu brutet i och med promenadstråket runt Togölen. 
Privatlivet är inte längre särskilt privat. Personer passerar tomten under hela 
året för att gå runt Togölen. De respekterar inte hemfridszonen. På bryggan 
vid Togölen uppehåller sig ofta utomstående. Vi har förstått att vår trädgård 
uppfattas som till för allmänheten. De uppfattar helt enkelt inte den 
hemfridszon som fastighetsägaren anser att de har behov av. 
Fastighetsägaren motsätter sig föreslagen expansion då den värnar om 
hemfriden och privatlivet.  

4. Miljö och Teknik Ronneby AB framför att det åvilar byggherren att beakta u-
område och servitut/ledningsrätt. Schakt eller fyllning samt upplag får ej 
utföras inom ledningsområde. Byggnad eller konstruktionsslänt för byggnad 
eller annan anläggning får ej göra intrång på ledningsområdet. Träd o buskar 
får ej heller planteras i ledningsområdet. Byggnad eller anläggning ej närmre 
VA-ledning än 3 meter. Fastighetsägaren bekostar ev. flyttning av kabelskåp, 
elkablar, fjärrvärme, opto, gatljus, alt. luftlinjer. Kabelvisning erfordras 
innan rivning och byggnation. Ansökningsblankett VA ska skickas in.  

5. Räddningstjänsten östra Blekinge framför att en brandskyddsdokumentation 
ska upprättas. Där ska framgå vilka förutsättningar för det byggnadstekniska 
brandskyddet är och hur brandskyddet är utformat samt verifierat av att 
brandskyddet uppfyller kraven i Boverkets byggregler och allmänna råd om 
tillämpning av europeiska konstruktionsstandard. Brandskydds-
dokumentation ska uppföras. Sakkunnig brand ska upprättas och lämnas in i 
samband med slutsamråd.  
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Avgift 
Avgiftsberäkningen för förhandsbeskedet utgår från prisbasbeloppet för år 
2021 och har beräknats enligt gällande plan- och bygglovstaxa 2021. Av 
taxan har avgift för kommunicering tagits ut enligt tabell 2 om 5712 kronor 
samt annonsering om 252 kronor. Vidare har handläggningsavgiften uppgått 
till 4760 kronor vilket ger en sammanlagd avgift om 10724 kronor.   

Förslag till beslut 

Att bevilja ansökan om förhandsbesked för naturhus med total yta om 
maximalt 200 kvadratmeter, innehållande utställningshall, studiesal, 
besökstoalett och en sammanlänkad grillplats med stöd av plan- och 
bygglagen, PBL (2010:900) 9 kap. 17 - 18 §§.   
 
Att positivt förhandsbesked ges med villkor att hänsyn ska tas till 
kulturvärden på platsen. Utformning, volym och placering av naturhus med 
grill samt tillhörande parkering ska anpassas till omgivande bebyggelse och 
miljö i enlighet med PBL 2 kap 6 § och 8 kap 13 §. 
 
Att avgiften för förhandsbeskedet är 10724 kronor i enlighet med fastställd 
taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-03-19 och beslut 
fattades 2021-05-19, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har hållits. Avgiften faktureras 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 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-03. 
Ansökan, 2021-01-08. 
Projektbeskrivning, 2021-02-08. 
Situationsplan, 2021-05-01. 
Fotosammanställning, 2021-05-03. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
Att bevilja ansökan om förhandsbesked för naturhus med total yta om 
maximalt 200 kvadratmeter, innehållande utställningshall, studiesal, 
besökstoalett och en sammanlänkad grillplats med stöd av plan- och 
bygglagen (2010:900) 9 kap. 17 - 18 §§.   
 
Att positivt förhandsbesked ges med villkor att hänsyn ska tas till 
kulturvärden på platsen. Utformning, volym och placering av naturhus med 
grill samt tillhörande parkering ska anpassas till omgivande bebyggelse och 
miljö i enlighet med PBL 2 kap 6 § och 8 kap 13 §. 
 

Att avgiften för förhandsbeskedet är 10724 kronor i enlighet med fastställd 
taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-03-19 och beslut 
fattades 2021-05-19, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har hållits. Avgiften faktureras separat. 

________________ 

 

Exp: 

Till sökande samt de som haft åsikter mot förslaget med 
delgivningskvitto och besvärshänvisning: 
Sökanden X 
Länsstyrelsen Blekinge län, Skeppsbrokajen 4, 371 86 Karlskrona 
Staten Trafikverket Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge  
X 
 
Övriga: 
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 (MBN 2021-
000013).  
 
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 

56(157) 
2021-05-19  

 

  
 

Justeringsdatum: 2021-05-26 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 146 Dnr 2021-000110 231 

Trolleboda X- Bygglov för nybyggnad av 
komplementbostad, förråd, pool samt tillbyggnad med 
uterum, Bygg-R 2021/101 

Bygglovhandläggare Emelie Gunnarsson föredrar ärendet via Teams. 

Sammanfattning  
Sökande: X. 
Fastighetsägare: X. 
Kontrollansvarig: X.  
Ansökan avser: Nybyggnad av gäststuga, förråd, pooltak samt tillbyggnad 
med uterum. 
Orsak till MBN: Avviker mot gällande detaljplan där genomförandetiden 
pågår. 
 
Förutsättningar 
Detaljplan: För fastigheten gäller detaljplan 418, laga kraft 2017-01-15.  
B: Bostäder. 
Största byggnadsarea (BYA): 175m².  
Placering: Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. 
Komplementbyggnader ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns mot 
grannfastighet med användning bostäder och naturområde och 4 meter från 
fastighetsgräns mot gata. Garage/carport med in- och utfart riktad direkt mot 
gata ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns mot gata. Garage/carport 
ska placeras minst 1 meter från övriga fastighetsgränser.  
Taklutning: Minsta respektive största taklutning för huvudbyggnader är 27-
45 grader. Största taklutning för komplementbyggnad är 27 grader.   

Ansökan avser: 
Nybyggnad av gäststuga, nybyggnad av förråd och nybyggnad av pool med 
tillhörande pooltak. Ansökan avser även en tillbyggnad av huvudbyggnaden 
med uterum. 

Befintlig byggnation BYA: 
Huvudbyggnad  74 m² 
Förråd  12m² 

Nybyggnad BYA: 
Gäststuga  34,86 m² 
Förråd  13,8 m² 
Pooltak  28 m² 
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Tillbyggnad BYA: 
Uterum  19,26 m² 
_______________________________ 
Summa  182 m² BYA 
 
Underrättelse: 
Remissinstanser: Ronneby Miljö och Teknik AB, se underlag. 
Sakägare: Ansökt åtgärd är planstridig och sakägare har haft tillfälle att 
yttra sig i enlighet med 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ingen erinran har 
inkommit. 

Bedömning 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 § ska bygglov 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,  
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 §§.  

31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får 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). 
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Motivering 
Enligt detaljplanen gäller en maximal byggnadsarea BYA på 175 m². 
Sammanlagd byggnadsarea efter nybyggnation och tillbyggnad blir 182 m² 
vilket är en avvikelse med 7 m² (4 %). För att bygglov ska kunna beviljas 
behöver avvikelsen vara av mindre karaktär. Byggnadsnämnden bedömer att 
en avvikelse mot gällande detaljplan med 7 m² överyta anses vara godtagbar 
som en liten avvikelse i enlighet med 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.  

Enligt detaljplan ska huvudbyggnad ges en taklutning som är minst 
respektive störst 27-45 grader. Befintligt bostadshus har en taklutning mot 
horisontalplanet på 26 grader. Huvudbyggnadens taklutning avviker från 
detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning i 
enlighet med 9 kap. 30 § 1 b plan- och bygglagen. I och med att uterummet 
byggs till på befintlig huvudbyggnad ska den utredas under samma 
bestämmelser som huvudbyggnaden gällande taklutningen. Tillbyggnaden 
med uterum efter färdigställande ges en taklutning på 25 grader. 
Byggnadsnämnden gör bedömningen att avvikelsen på 2 grader anses vara 
att anse som en liten avvikelse i enlighet med 9 kap. 31 b § plan- och 
bygglagen. 
Sammantaget gör byggnadsnämnden bedömningen att avvikelserna mot 
gällande detaljplan kan anses vara mindre avvikelse och bygglov kan därmed 
beviljas i enlighet med 9 kap. 30 § plan- och bygglagen med stöd av 9 kap. 
31 b §.   

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av gäststuga, 
förråd och pooltak samt tillbyggnad med uterum med stöd utav 9 kap. 30 § 
och 31 b § plan- och bygglagen. 

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om bygglov verkställas (påbörjas) 
tidigast fyra veckor efter det att beslutet enligt PBL 9 kap 41 a § har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft.  

Avgiften för bygglovet är 19 993 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (Enligt tabell 2, 5 och 10). 

Faktura för avgiften skickas separat.  
För åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag: 
X. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat 
ett skriftligt startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 
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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. 41 a § PBL). 
Gäller även om skriftligt startbesked har lämnats för åtgärden.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Pär Dover (S), Magnus 
Persson (M) och Lars Sager (M).  

Yrkanden 

Yrkande 1 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Ledamot Lars Sager (M) tillstyrker yrkande 1.   

Yrkande 2 
Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar enligt följande: 

Det sökta lovet är inte förenligt med gällande detaljplan där 
genomförandetiden fortfarande löper. Det innebär att bygglov endast kan 
medges om avvikelsen mot detaljplan är att betrakta som liten (9 kap. 31 b § 
PBL). Vid en sådan prövning ska den sammantagna avvikelsen bedömas (9 
kap. 31 d § PBL) och den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan vad 
gäller taklutning och största byggnadsarea (BYA).  

Miljö- och byggnadsnämnden måste även beakta den eventuella kumulativa 
omgivningspåverkan. I det här fallet finns det en ny detaljplan där det finns 
regleringar av högsta tillåtna BYA. Skulle miljö- och byggnadsnämnden 
medge byggnationer som överskrider den i detaljplanen tillåta BYA kan 
detta på sikt förändra områdets karaktär. Utöver de åtgärder som berörs i det 
sökta lovet finns möjlighet för sökanden att bebygga fastigheten med 
bygglovsbefriade åtgärder, attefallshus och friggebod.  

Sammantaget skulle då den totala BYA:n på fastigheten vida överstiga de 
175 kvm som är reglerade i detaljplanen. Miljö- och byggnadsnämndens 
samlade bedömning är att den sökta åtgärden inte kan anses vara en liten 
avvikelse mot plan varför bygglovsansökan avslås. 

Avgift tas ut med 1 950 kronor enlig taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 20ll-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 5 82 (enligt timtaxa). 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 
 

Ledamot Per Dover (S) tillstyrker yrkandet.    
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Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på de båda yrkandena 
mot varandra och finner att nämnden beslutar att bifall ordförande Hillevi 
Anderssons (C) yrkande 1, att bifalla ansökan om bygglov enligt 
tjänsteförslaget.  

Omröstning begärs. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande 
beslutsgång: 

JA – röst för ordförande Hillevi Anderssons (C) yrkande 1.  

Nej – röst för ledamot Ola Robertssons (S) yrkande 2.      

Omröstningsresultat 
Med 5 JA-röster för ordförande Hillevi Anderssons (C) yrkande 1 och 8 
NEJ-röster för ledamot Ola Robertssons (S) yrkande 2, beslutar miljö- och 
byggnadsnämnden att bifalla ledamot Ola Robertssons (S) yrkande 2, att 
avslå ansökan om bygglov.   

Ledamöter/tj.gör.ers.  Parti Ja – röst Nej – röst 
Hillevi Andersson  C X 
Magnus Persson  M X 
Ola Robertsson   S  X 
Lars Sager    M X 
Lennart Gustafsson   L X 
Jan-Olov Olsson  C X 
Pär Dover   S  X 
Christer Svantesson   S  X 
Ulrik Lindqvist  S  X 
Sanela Kazma   S  X 
Bengt Sven Åke Johansson SD  X 
Mattias Ronnestad  SD  X 
Johan Grönblad  SD  X 
_____________________________________________________________
Summa:   5 8      
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Underlag 

Ansökan inkommen 2021-02-19. 
Anmälan av kontrollansvarig inkommen 2021-02-10. 
Situationsplan inkommen 2021-03-18. 
Plan- och sektionsritningar nybyggnad inkomna 2021-03-18. 
Fasadritningar nybyggnad inkomna 2021-03-18. 
Plan- fasad och sektionsritningar tillbyggnad inkommen 2021-03-18. 
Teknisk beskrivning inkommen 2021-03-18. 
Produktbeskrivning inkommen 2021-02-19. 
Miljötekniks yttrande inkommen 2021-04-21. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Det sökta lovet är inte förenligt med gällande detaljplan där 
genomförandetiden fortfarande löper. Det innebär att bygglov endast kan 
medges om avvikelsen mot detaljplan är att betrakta som liten (9 kap. 31 b § 
PBL). Vid en sådan prövning ska den sammantagna avvikelsen bedömas (9 
kap. 31 d § PBL) och den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan vad 
gäller taklutning och största byggnadsarea (BYA).  

Miljö- och byggnadsnämnden måste även beakta den eventuella kumulativa 
omgivningspåverkan. I det här fallet finns det en ny detaljplan där det finns 
regleringar av högsta tillåtna BYA. Skulle miljö- och byggnadsnämnden 
medge byggnationer som överskrider den i detaljplanen tillåta BYA kan 
detta på sikt förändra områdets karaktär. Utöver de åtgärder som berörs i det 
sökta lovet finns möjlighet för sökanden att bebygga fastigheten med 
bygglovsbefriade åtgärder, attefallshus och friggebod.  

Sammantaget skulle då den totala BYA:n på fastigheten vida överstiga de 
175 kvm som är reglerade i detaljplanen. Miljö- och byggnadsnämndens 
samlade bedömning är att den sökta åtgärden inte kan anses vara en liten 
avvikelse mot plan varför bygglovsansökan avslås. 

Avgift tas ut med 1 950 kronor enlig taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 20ll-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 5 82 (enligt timtaxa). 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Reservation 

Ordförande Hillevi Andersson (C) och ledamöterna Magnus Persson (M), 
Lars Sager (M), Lennart Gustafsson (L) samt tjänstgörande ersättare Jan-
Olov Olsson (C) reserverar sig mot beslutet.  
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Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning: 
X 
X 
 
För kännedom: 
X 
Akten 
Expeditionen (avgiften) 

 
 
 
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 (MBN 2020-
000014).  
 
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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§ 147 Dnr 2021-000121 231 

Spjälkö X - Nybyggnad av enbostadshus, garage och 
carport, tillbyggnad av carport samt installation av 
eldstad och rökkanal, Bygg-R dnr 2021/123 

Bygglovhandläggare Emelie Gunnarsson finns tillgänglig för frågor via 
Teams. 

Sammanfattning  
Sökande: X. 
Fastighetsägare: X. 
Kontrollansvarig: X.  
Ansökan avser: Nybyggnad av enbostadshus, carport, förråd/garage, 
tillbyggnad av verkstad samt installation av eldstad och rökkanal. 
Orsak till MBN: Nybyggnation utanför DP (detaljplan), åtgärder överstiger 
200 m². 
 
Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område samt utanför 
sammanhållen bebyggelse. 

På fastigheten finns eventuellt ras och skredrisk, en geoteknisk undersökning 
har utförts på platsen. Följande utlåtande sammanställdes (se fullständigt 
utlåtande i underlag). 

De geotekniska förutsättningarna för grundläggning anses som goda efter att 
den organiska jorden har grävts ur och ersatts av friktionsmaterial. Risken 
för sättningar och skred anses som väldigt små. 

Ansökan avser: 
Nybyggnad av enbostadshus, carport, förråd/garage, tillbyggnad av verkstad 
samt installation av eldstad och rökkanal. 
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Nybyggnad BYA (byggnadsarea): 
Enbostadshus 94 m²  (176 m² BTA - bruttoarea)  
Carport  36 m² 
Förråd/garage 84 m² 

  
Tillbyggnad BYA: 
Förråd  35 m² 
_______________________________ 
Summa  249 m² BYA 
 
Underrättelse: 
Remissinstanser: Ronneby Miljö och Teknik AB, se underlag. 
Sakägare: Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område därmed har 
sakägare har haft tillfälle att yttra sig i enlighet med 9 kap. 25 § plan- och 
bygglagen. Ingen erinran har inkommit.  

Bedömning 

9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL) 

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden 
   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

På fastigheten finns eventuellt ras och skredrisk. Sökande har haft kontakt 
med sakkunnig inom geoteknik och provgrävningar har utförts. I underlaget 
för den geotekniska undersökningen framgår det att marken kan anses vara 
lämplig att bebyggas. 

Ansökta åtgärder anses uppfylla 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
Byggnadsnämnden gör därmed bedömningen att bygglov bör beviljas. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad enbostadshus, 
carport, förråd/garage, tillbyggnad med förråd samt installation av eldstad 
och rökkanal med stöd utav 9 kap. 31 plan- och bygglagen. 

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om bygglov verkställas (påbörjas) 
tidigast fyra veckor efter det att beslutet enligt PBL 9 kap 41 a § har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft.  
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Avgiften för bygglovet är 33 112 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (Enligt tabell 2, 5 och 10) 
Faktura för avgiften skickas separat.  

För åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag: 
X. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat 
ett skriftligt startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 

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. 41 a § PBL). 
Gäller även om skriftligt startbesked har lämnats för åtgärden. 

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 2021-02-23. 
Anmälan av kontrollansvarig inkommen 2021-02-23. 
Situationsplan inkommen 2021-02-23. 
Planritningar inkomna 2021-02-23. 
Fasadritningar inkomna 2021-02-23. 
Sektionsritningar inkomna 2021-02-23. 
Geoteknisk undersökning inkommen 2021-04-26. 
Prestandadeklaration för eldstad och rökkanal inkomna 2021-02-23. 
Miljötekniks yttrande inkommen 2021-04-21. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad 
enbostadshus, carport, förråd/garage, tillbyggnad med förråd samt 
installation av eldstad och rökkanal med stöd utav 9 kap. 31 plan- och 
bygglagen. 

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om bygglov verkställas (påbörjas) 
tidigast fyra veckor efter det att beslutet enligt PBL 9 kap 41 a § har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft.  

Avgiften för bygglovet är 33 112 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (enligt tabell 2, 5 och 10). 
Faktura för avgiften skickas separat.  

För åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag: 
X. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat 
ett skriftligt startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 

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. 41 a § PBL). 

Gäller även om skriftligt startbesked har lämnats för åtgärden. 
________________ 

Upplysningar  
Tekniskt samråd krävs i detta ärende.  
Vid samråd ska följande redovisas för att få ett skriftligt startbesked: 

 Förslag till kontrollplan 
 Teknisk beskrivning 
 Konstruktionsritningar 
 Övriga handling i överenskommelse med byggnadsinspektören. 

Kontakta handläggaren på telefon för att boka tid för tekniskt samråd. 
- Lucas Edvardsson, telefon 0457-61 81 93 
- Marcus Sabel, telefon 0457-61 82 20. 
- Micael Sandberg, telefon 0457-61 82 43. 

             
Innan byggnaden får tas i bruk måste skriftligt slutbesked ha meddelats 
enligt 10 kap. 34 § plan- och bygglagen. 
 
OBS! Upplysningarna fortsätter på nästa sida! 
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Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder 
att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 
avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 
då beslutet vann laga kraft. 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett skriftligt slutbesked, om nämnden inte 
beslutar annat.  
 
 
Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning till: 
X 

X 

För kännedom: 
X 
Akten 
Expeditionen (avgiften) 
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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 (MBN 2020-
000014).  
 
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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§ 148 Dnr 2021-000125 233 

Höken 6 - Till- och ombyggnad av gymnastikhall samt 
rivning, Bygg-R 2021/136 

Bygglovhandläggare Emelie Gunnarsson finns tillgänglig för frågor via 
Teams. 

Sammanfattning  

Sökande: Mark- och exploateringsenheten Ronneby Kommun. 
Fastighetsägare: Ronneby Kommun. 
Kontrollansvarig: X. 
Ansökan avser: Till- och ombyggnad av gymnastikhall samt rivningslov. 
Orsak till MBN: Principiell betydelse. 

Förutsättningar 
Endast de bestämmelserna som påverkar bygglovet är angivet nedan, för 
fullständiga bestämmelser se gällande detaljplan. 

Detaljplan: För fastigheten gäller detaljplan 59, laga kraft 1972-01-31.  
A: Allmänt ändamål. 
Prickad mark: Mark som ej får bebyggas. 

Ansökan avser 
Bygglov för till- och ombyggnad av gymnastikhall samt rivning av mur. 

Befintlig byggnation BYA (byggnadsarea): 
Plan 0  637 m² 
Plan 1  800m² 

___________________________ 
Summa   1437 m² 

Efter om- och tillbyggnad 
Plan 0  637m² 
Plan 1  1255 m² 
Plan 2  112 m² 
___________________________ 
Summa  2004 m² 
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Underrättelse: 
Sakägare: Ansökt åtgärd är planenlig. Ronneby kommun som 
fastighetsägare har blivit hörda i ärendet utan erinran. 

Remissinstanser (se underlag): 
Länsstyrelsen i Blekinge – med upplysningar. 
Miljö- och hälsoskyddsenheten – med upplysningar. 
MSB – med upplysningar. 
Ronneby Miljö och Teknik AB – med upplysningar. 
Räddningstjänsten Östra Blekinge – med upplysningar. 
Teknik,- fritid- och kulturenheten – med upplysningar.  

Bedömning 

Gällande detaljplan har antagits med stöd av den äldre plan- och bygglagen 
(1987:10), ÄPBL och ska därför tolkas utifrån den lagstiftning och praxis 
som gällde vid tiden för detaljplanens antagande. Själva bygglovsansökan, 
vilken inkom till nämnden den 26 februari 2021 efter det att PBL trätt i kraft, 
ska dock prövas utifrån bestämmelserna i PBL. 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 § ska bygglov 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,  
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 §§.  

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 34 § ska rivningslov ges för en åtgärd 
som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte 
   1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 
   2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 

Enligt detaljplanen ska fastigheten användas för allmänt ändamål. Syftet med 
tillbyggnaden är att utöka befintlig gymnastikhall. Gymnastikhallen används 
idag för allmänt ändamål och efter till- och ombyggnaden kommer 
ändamålet vara densamma. 
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Enligt detaljplan får prickad mark ej bebyggas. Tillbyggnaden kommer inte 
placeras på prickad mark.  
 
Ansökta åtgärder anses uppfylla de krav som ställs i enlighet med 9 kap. 30 
§ plan- och bygglagen och bygglov bör därmed beviljas.   

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av 
gymnastiksal med stöd utav 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar rivningslov för rivning av mur med 
stöd utav 9 kap. 34 § plan- och bygglagen. 

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om bygglov verkställas (påbörjas) 
tidigast fyra veckor efter det att beslutet enligt PBL 9 kap 41 a § har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft.  

Avgiften för bygglovet är 51 676 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (enligt tabell 2 och 11). 
Faktura för avgiften skickas separat.  

För åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag: 
X. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat 
ett skriftligt startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 

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. 41 a § PBL). 
Gäller även om skriftligt startbesked har lämnats för åtgärden.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Ola 
Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detsamma.   

Underlag 
Ansökan inkommen 2021-03-02. 
Ansökan om rivningslov inkommen 2021-03-02 
Anmälan av kontrollansvarig inkommen 2021-03-02. 
Situationsplan inkommen 2021-03-02. 
Markplaneringsritning inkommen 2021-03-02. 
Planritningar inkomna 2021-04-27. 
Takplaneringsritning inkommen 2021-03-02. 
Fasadritningar inkomna 2021-04-27. 
Sektionsritningar inkomna 2021-03-02. 
Relationshandlingar inkomna 2021-03-02. 
Beskrivning av projektet inkommen 2021-03-02. 
Redovisning ny- och tillbyggnad BYA inkommen 2021-03-02. 
Redovisning rivningsyta inkommen 202-03-02. 
Tillgänglighetsbeskrivning inkommen 2021-04-06. 
Länsstyrelsens yttrande inkommen 2021-04-20. 
Mark- och exploateringsenhetens yttrande inkommen 2021-05-04. 
Miljö- och hälsoskyddsenhetens yttrande 2021-04-28. 
MSB:s yttrande inkommen 2021-05-03. 
Räddningstjänsten Östra Blekinges yttrande inkommen 2021-05-02. 
Teknik-, fritid- och kulturenhetens yttrande inkommen 2021-05-03. 
Miljötekniks yttrande inkommen 2021-04-14. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av 
gymnastiksal med stöd utav 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar rivningslov för rivning av mur med 
stöd utav 9 kap. 34 § plan- och bygglagen. 

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om bygglov verkställas (påbörjas) 
tidigast fyra veckor efter det att beslutet enligt PBL 9 kap 41 a § har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft.  

Avgiften för bygglovet är 51 676 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (enligt tabell 2 och 11). 
Faktura för avgiften skickas separat.  

För åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag: 
X. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat 
ett skriftligt startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 

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. 41 a § PBL). 
Gäller även om skriftligt startbesked har lämnats för åtgärden. 

________________ 

Upplysningar  

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vid samråd ska följande redovisas för 
att få ett skriftligt startbesked: 

 Förslag till kontrollplan 
 Avfallshanteringsplan 
 Teknisk beskrivning 
 Konstruktionsritningar 
 Övriga handling i överenskommelse med byggnadsinspektören. 

Kontakta handläggaren på telefon för att boka tid för tekniskt samråd. 
- Lucas Edvardsson, telefon 0457-61 81 93 
- Marcus Sabel, telefon 0457-61 82 20. 
- Micael Sandberg, telefon 0457-61 82 43. 

             
OBS! Upplysningarna fortsätter på nästa sida!  
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Innan byggnaden får tas i bruk måste skriftligt slutbesked ha meddelats 
enligt 10 kap. 34 § plan- och bygglagen. 

Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder 
att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 
avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 
då beslutet vann laga kraft. 

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett skriftligt slutbesked, om nämnden inte 
beslutar annat. 

 

Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning till: 
Mark- och Exploateringsenheten, Ronneby Kommun 
 
För kännedom till: 
X 
Akten 
Expeditionen (avgiften) 
Utbildningsnämnden  
Hanna Bodesund, lokalstrateg, hanna.bodesund@ronneby.se  
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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 (MBN 2020-
000014).  
 
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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§ 149 Dnr 2021-000126 233 

Höken 6 - Om- och tillbyggnad av skola samt rivning, 
Bygg-R 2021/137 

Bygglovhandläggare Emelie Gunnarsson finns tillgänglig för frågor via 
Teams. 

Sammanfattning  

Sökande: Mark- och exploateringsenheten. 
Fastighetsägare: Ronneby Kommun. 
Kontrollansvarig: X. 
Ansökan avser: Om- och tillbyggnad av skola samt rivning. 
Orsak till MBN: Principiell betydelse. 
 
Förutsättningar 
Endast de bestämmelserna som påverkar bygglovet är angivet nedan, för 
fullständiga bestämmelser se gällande detaljplan. 

Detaljplan: För fastigheten gäller detaljplan 59, laga kraft 1972-01-31.  
A: Allmänt ändamål. 
Mom 2: Byggnader får inte uppföras till större byggnadshöjd än 7.0 meter 
och 12.0 meter. 
Prickad mark: Mark som ej får bebyggas. 
 
Ansökan avser 
Bygglov för om- och tillbyggnad av skola samt rivning. Nedan beskrivs 
verksamheten enligt byggherrens utsago.  
 
Att bygga om Snäckebacksskolan är en del i Ronneby Kommuns projekt, 
Framtidens skolor. Skolan används idag för elever i årskurs 7-9. Efter om- 
och tillbyggnation kommer skolan vara utformad för elever i årskurs 4-9 och 
totalt 700 elever. Skolan kommer vara utrustad och förberedd för eventuell 
uthyrning av exempelvis aula, musiksal, hemkunskapssal samt 
gymnastiksalar. För att bevara en del av arkitekturen av den gamla skolan så 
kommer tillbyggnaden att delvis bestå av tegel i liknande kulör som tidigare. 
Hus B som inte rivs består idag av tegel och puts. Därför kommer även den 
nya tillbyggnaden att bestå av samma fasadmaterial och i samma kulör för 
att harmonisera med varandra. 
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Volymändring i enlighet med sökt åtgärd.  
Befintlig byggnation BYA: Efter om- och tillbyggnad BYA: 
Skolbyggnad Skolbyggnad 
Plan 0  2835 m² Plan 0  2632 m² 
Plan 1  2824m² Plan 1  2761 m² 

Plan 2  1226m² Plan 2  1923 m² 

Plan 3 Plan 3  1550 m² 

__________________________ ____________________________ 
Summa   6885 m² Summa   8866 m² 
  
Hus B Hus B 
Plan 1  338 m² Plan 1  338 m² 

Plan 2  338 m² Plan 2  338 m² 
Plan 3  338 m² Plan 3  338 m² 

__________________________ ___________________________ 
Summa  1014 m² Summa  1014 m² 
BYA (byggnadsarea) 
   
Underrättelse: 
Sakägare: Sökt åtgärd strider inte mot gällande detaljplan och därför har 
inte grannar hörts i ärendet. Ronneby kommun som fastighetsägare har blivit 
hörda i ärendet, utan erinran. 
 
Remissinstanser (se underlag): 
Blekinge Museum – utan erinran. 
Länsstyrelsen i Blekinge – med upplysningar. 
Miljö- och hälsoskyddsenheten – med upplysningar. 
MSB – med upplysningar. 
Ronneby Miljö och Teknik AB – med upplysningar. 
Räddningstjänsten Östra Blekinge – med upplysningar. 
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen – med upplysningar.  
 
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningens upplysningar berör trafiksituation 
inom- och utom skolområdet, följande punkter har tagits upp: 

- Utfarter skall anordnas med god trafiksäkerhet, d.v.s. siktskymmande 
detaljer skall undvikas i dess närområde. 

- Parkeringsplatser skall rymma behov för både personal, elever och besökare. 
Enligt ritningen är det 26 parkeringsplatser och det är lite. 

- Det är mycket viktigt att det är bra belysning som belyser/täcker hela 
området inklusive övergångsställena. 

- Det är viktigt att det finns tillräcklig yta (trafiksäker) för leveranser och 
renhållningsfordon.  
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Det är viktigt att dessa synpunkter beaktas. Under bedömning besvaras 
motsvarande synpunkter. 

Bedömning 

Gällande detaljplan har antagits med stöd av den äldre plan- och bygglagen 
(1987:10), ÄPBL och ska därför tolkas utifrån den lagstiftning och praxis 
som gällde vid tiden för detaljplanens antagande. Själva bygglovsansökan 
ska dock prövas mot gällande plan- och bygglag (2010:900) PBL vilken 
trädde i kraft 2 maj 2011.  
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 § ska bygglov 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,  
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 §§.  
 
Bedömning trafik 
Utifrån de synpunkter som har lämnats gällande trafiksäkerhet kan följande 
bedömning göras.  
 
Utifrån de uppgifter som har inkommit i ärendet bedöms det inte uppföras 
några nya siktskymmande anläggningar eller anordningar invid de befintliga 
in- och utfarterna. Därför behöver inte 2 kap. 9 § tillämpas i frågan.  
 
Gällande parkeringsplatser håller miljö- byggnadsnämnden med om att 
antalet är lågt. Dock finns det varken en parkeringsnorm inom Ronneby 
kommun att förhålla sig till eller någon bestämmelse i PBL som reglerar hur 
många parkeringsplatser som ska finnas på en skola. Den enda fråga 
gällande parkering som ska uppfyllas är funktionsvarierad parkeringsplats. 
Det finns tre markerade på situationsplanen och dessa anses vara tillräckligt.  
 
Gällande belysning instämmer miljö- och byggnadsnämnden i frågan men 
gör antagagandet att denna är tillräcklig. Om det skulle uppstå olägenheter i 
framtiden gällande belysning och säkerhet behöver detta justeras i efterhand 
genom en tillsynsåtgärd.  
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Vad gäller leverans och renhållning är vändplatsen vid miljöhuset så pass 
stor att miljö- och byggnadsnämnden gör antagandet att detta är tillräckligt.   
 
Yttre olägenheter 
Vad gäller yttre olägenheter, så som vibrationer, buller eller annan påverkan 
som kan medföra risk för hälsa gör miljö- och byggnadsnämnden 
bedömningen att sådan risk är väldigt liten och behöver inte utredas 
ytterligare i ärendet.   
 
Bedömning gällande byggnadshöjd 
Enligt detaljplan gäller en maxgräns på byggnadshöjden med 7,0 meter och 
12,0 meter. Gränsen för var respektive byggnadshöjder avläses i gällande 
detaljplan.  
 
Vid beräkning av byggnadshöjd och våningsantal ska bestämmelserna i äldre 
plan- och byggförordningen (1987:383) ÄPBF tillämpas om inte annat 
anges.  
 
Därför ska enligt 9 § ÄPBF byggnadshöjden beräknas enligt följande: 

- Byggnadshöjden ska beräknas från markens medelnivå invid byggnaden om 
byggnaden ligger sex meter eller mer från allmän plats. Enligt tredje stycket 
samma paragraf ska byggnadshöjden räknas till skärningen mellan 
fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör 
byggnadens tak. 
 
I Boverkets Allmänna råd 1995:3, ändrade genom 2004:2, Boken om lov, 
tillsyn och kontroll, bilaga 3, s. 191 ff, anges bl.a. följande. Vid beräkning av 
byggnadshöjden utgår man ifrån en fasad som fastslås vara 
beräkningsgrundande. I första hand bör detta vara ena långsidan. Vid lika 
fasadlängder får, med hänsyn till omgivningen, avgöras vilken fasad som ska 
vara beräkningsgrundande.  
 
I de fall byggnaden avviker från den traditionella grundtypen får, med 
hänsyn till omständigheterna, bedömas vilken eller vilka väggytor som ska 
vara beräkningsgrundande. Normalt bör en fasad parallell med gatans 
längdriktning vara beräkningsgrundande.  
 
Med fasadplan avses det plan som representerar största delen av en väggs 
fasadliv.  
Angående det 45-gradiga planet säger Boverkets Allmänna råd: ”Om större 
takkupor förekommer, anses 45-gradersplanet beröra taket när takkupan 
berörs. Taksprång utanför kupans fasadplan bör därvid inte beaktas.”MÖD 
2021:38”.  
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När det finns flera byggnadsvolymer som var och en skulle kunna vara en 
egen byggnad utifrån dess volym och utformning kan man enligt dagens 
tolkning av byggnadshöjd mäta byggnadsdelarna var för sig. Eftersom 
tolkningen av detaljplan ska göras utifrån ÄPBF så kan inte den metoden 
tillämpas. Enligt ÄPBF finns inte den möjligheten att dela upp byggnaden i 
olika byggnadskroppar. Därför ska byggnadshöjden beräknas utifrån 
medelmarknivån runt hela byggnaden och bli underlag för att bestämma 
byggnadshöjden mot det fasadplan som bedöms bli beräkningsgrundade.   
 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 34 § ska rivningslov ges för en åtgärd 
som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte 
   1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 
   2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 

Motivering 
Yttre olägenheter 
Vad gäller vibrationer och buller så kommer inte den verksamheten som 
bedrivs påverkas av buller mer efter att åtgärden är utförd än innan utförd 
åtgärd. Därför görs bedömningen att någon ytterligare utredning inte är 
nödvändig för att kunna bevilja ett bygglov som inte strider mot PBL eller 
gällande detaljplan. Buller ska däremot beaktas och ska följa den gällande 
bullerförordningen (2015:216) vid pågående verksamhet. Om avvikelse från 
gällande bullerförordning skulle uppmärksammas behöver detta åtgärdas 
genom tillsyn.   
 
Byggnadshöjd 
För att beräkna byggnadens höjd måste det således först fastslås vilken av 
byggnadens fasader som ska vara beräkningsgrundande. Efter om- och 
tillbyggnaden är slutförd kommer byggnadens nordvästra fasad vara vänd 
mot ett bostadsområde och fasad mot nordost kommer vara vänd mot en 
lokalgata som är väl trafikerad. Bedömningen blir utifrån ovan nämnda 
förutsättningar att den fasad som vetter mot lokalgatan är den som anses ska 
vara den beräkningsgrundande fasaden och kommer därför användas vid 
beräkning av byggnadshöjden.   
 
Med utgångspunkt i det valda fasadplanet, markens medelnivå invid 
byggnaden och det plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör 
byggnadens tak är byggnadshöjden ca 6 meter. Den i detaljplanen tillåtna 
höjden är 7 meter och 12 meter. Den beräknade byggnadshöjden 
överensstämmer därmed med den tillåtna höjden enligt detaljplan. 
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Ansökta åtgärder anses i övrigt även uppfylla de krav som ställs i enligt 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen och bygglov bör därmed beviljas.   

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för till- och ombyggnad av 
skola med stöd utav 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar rivningslov för rivning av del av skola 
med stöd utav 9 kap. 34 § plan- och bygglagen. 

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om bygglov verkställas (påbörjas) 
tidigast fyra veckor efter det att beslutet enligt PBL 9 kap 41 a § har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft.  

Avgiften för bygglovet är 249 692 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (Enligt tabell 2 och 10) 
Faktura för avgiften skickas separat.  
 
För åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag: 
X. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat 
ett skriftligt startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 

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. 41 a § PBL). 
Gäller även om skriftligt startbesked har lämnats för åtgärden.  

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.     
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Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detsamma.    

Underlag 
Ansökan inkommen 2021-03-02. 
Ansökan om rivningslov inkommen 2021-03-02 
Anmälan av kontrollansvarig inkommen 2021-03-02. 
Situationsplan inkommen 2021-03-02. 
Markplaneringsritning inkommen 2021-03-02. 
Planritningar inkomna 2021-02-26 och 2021-04-27. 
Fasadritningar inkomna 2021-03-02. 
Sektionsritningar inkomna 2021-03-02. 
Relationsritningar inkomna 2021-03-02. 
Redovisning rivningsytor inkommen 2021-03-02. 
Beskrivning av projektet inkommen 2021-03-02. 
Redovisning ny och befintlig BYA inkommen 2021-03-02. 
Brandskyddsbeskrivning inkommen 2021-04-06. 
Tillgänglighetsbeskrivning inkommen 2021-04-06. 
Blekinge museums yttrande inkommen 2021-03-31. 
Länsstyrelsens yttrande inkommen 2021-04-20. 
Mark- och exploateringsenhetens yttrande inkommen 2021-04-08 
Miljö- och hälsoskyddsenhetens yttrande 2021-04-30. 
MSB:s yttrande inkommen 2021-04-29. 
Räddningstjänsten Östra Blekinges yttrande inkommen 2021-04-22. 
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningens yttrande inkommen 2021-04-08 
och 2021-04-16. 
Bemötande remiss inkommen 2021-04-12. 
Miljötekniks yttrande inkommen 2021-04-14. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för till- och 
ombyggnad av skola med stöd utav 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar rivningslov för rivning av del av skola 
med stöd utav 9 kap. 34 § plan- och bygglagen. 

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om bygglov verkställas (påbörjas) 
tidigast fyra veckor efter det att beslutet enligt PBL 9 kap 41 a § har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft.  

Avgiften för bygglovet är 249 692 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (enligt tabell 2 och 10). 
Faktura för avgiften skickas separat.  
 
För åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag: 
X. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat 
ett skriftligt startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 

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. 41 a § PBL). 
Gäller även om skriftligt startbesked har lämnats för åtgärden. 

________________ 

Upplysningar  
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vid samråd ska följande redovisas för 
att få ett skriftligt startbesked: 

● Förslag till kontrollplan 
● Avfallshanteringsplan 
● Teknisk beskrivning 
● Konstruktionsritningar 
● Övriga handling i överenskommelse med byggnadsinspektören. 

Kontakta handläggaren på telefon för att boka tid för tekniskt samråd. 
- Lucas Edvardsson, telefon 0457-61 81 93 
- Marcus Sabel, telefon 0457-61 82 20. 
- Micael Sandberg, telefon 0457-61 82 43. 

 
OBS! Upplysningarna fortsätter på nästa sida! 
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Innan byggnaden får tas i bruk måste skriftligt slutbesked ha meddelats 
enligt 10 kap. 34 § plan- och bygglagen. 

Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder 
att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som 
lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vann laga kraft. 

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett skriftligt slutbesked, om nämnden inte 
beslutar annat. 

 

 

Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning till: 
Mark- och exploateringsenheten, Ronneby Kommun 
 

För kännedom till: 

X 
Akten 
Expeditionen (avgiften) 
Utbildningsnämnden 
Hanna Bodesund, lokalstrateg, hanna.bodesund@ronneby.se  
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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 (MBN 2020-
000014).  
 
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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§ 150 Dnr 2021-000108 231 

Bökevik X - Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt 
rivning av befintligt, Bygg-R 2021/209 

Bygglovhandläggare Emelie Gunnarsson finns tillgänglig för frågor via 
Teams. 

Sammanfattning  

Sökande: X. 
Fastighetsägare: X. 
Kontrollansvarig: X.  
Ansökan avser: Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad och 
rökkanal. 
Orsak till MBN: Överyta mot gällande detaljplan med 120 %.  

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan 310, laga kraft 1964-05-04. 
Detalj planbestämmelser: 
I mom: Inom byggnadsplanområdet får icke uppföras byggnad, vars 
användande påkallar anordnandet av WC. 
B: 
- Område får användas endast för bostadsändamål (fritidsstugor). 
- Hus får endast uppföras fristående. 
- Tomtplats ska vara minst 800 m². 
- Avstånd mellan bostadshus ska vara minst 20 meter om inte särskilda skäl 
förelägger. I sådant fall ska avståndet vara minst 12 meter. 

- Den sammanlagda arean för bebyggelse på fastighet får inte överstiga 60 
m². 

- Bostadshus (fritidsstugor) får inte överstiga 50 m² byggnadsarea (BYA). 
- Byggnadshöjden får inte överstiga 3,5 meter. 
- Taklutningen får luta max 30 grader. 

 
Mark som icke får bebyggas: Med punktprickning betecknad mark får icke 
bebyggas. 

  
Befintlig byggnation är delvis placerad på prickad mark, mark som ej får 
bebyggas enligt detaljplanen. Detta kan därmed tolkas som ett planstridigt 
utgångsläge för huvudbyggnaden.  

Riksintresse: 
‐ Riksintresse för skyddande av kustlinjen enligt miljöbalken (MB) 4 

kap. 4 §. 
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Underrättelse 
Då åtgärden strider mot detaljplanen p.g.a. överyta och placering på prickad 
mark har berörda sakägare hörts. Ingen erinran har inkommit. 
Ärendet har remitterats till Ronneby Miljö och Teknik AB, se yttrande.   

Bedömning 

Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov 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 (1 970:988), 
   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
   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-ll 
§§, 12 § första stycket, 13,17 och 18 §§. 
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första 
stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte 
Uppfyller kraven i första stycket l. Lag (2014:900). 

Enligt 9 kap. 31 b §, trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får 
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas syfte och 
l. 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). 

Enligt detaljplan får huvudbyggnad inte uppta större areal än 50 m² BYA. 
Ansökt åtgärd uppnår en BYA på 110 m². Överytan blir då procentuellt 120 
%. Avvikelsen kan inte anses vara en liten avvikelse och bygglov bör 
därmed inte beviljas. 

Enligt detaljplan får prickad mark ej bebyggas, ansökt åtgärd placeras delvis 
på mark som ej får bebyggas. 11 % av ansökt åtgärd placeras på prickad 
mark. Ansökt åtgärd placeras likt befintlig bebyggelse. Avvikelsen mot 
detaljplan har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning och kan därmed 
uppfylla undantaget i enlighet med 9 kap. 30 § 1 b plan- och bygglagen.   
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Sammantaget gör miljö- och byggnadsnämnden en bedömning att, även om 
placeringen på prickad mark kan anses vara godtagbar enligt 9 kap. 30 § 1 b, 
kan inte överytan på 120 % uppfylla undantaget enligt 9 kap. 31 § och 
bygglov bör därmed avslås. 

Enligt 9 kap. 34 § Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad 
eller byggnadsdel som inte 
   1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 
   2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 
 
Befintlig byggnation omfattas inte av något rivningsförbud i verken 
detaljplan eller områdesbestämmelser, således anses byggnaden inte vara av 
betydande bevarandevärde på grund av bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.  

Rivningslov kan därmed beviljas i enlighet med 9 kap. 34 § plan- och 
bygglagen.   

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnation 
av fritidshus (110 m² BYA) samt installation av rökkanal och eldstad, enligt 
9 kap. 30 § plan- och bygglagen med hänvisning till att ansökan strider mot 
gällande detaljplan i sådan omfattning att den inte kan anses som liten.   
  
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar rivningslov för rivning av befintligt 
fritidshus om ca 50 m² BYA med stöd utav 9 kap. 34 § plan- och bygglagen. 

Avgift tas ut med 2 643 kronor enligt tabell 2 och 15 taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 20ll-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 5 82.  
Fakturan skickas till separat fakturaadress. 

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. 41 a § PBL). 
Gäller även om skriftligt startbesked har lämnats för åtgärden.     
 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S), Pär Dover (S), Magnus Persson (M), Bengt Sven Åke 
Johansson (SD) och ersättare Willy Persson (KD). 
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Yrkanden 

Yrkande 1 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar: 
Att bygglov beviljas, enligt 31b § 2 pkt, åtgärden är av begränsad omfattning 
och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 
ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).  
 
Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om bygglov verkställas (påbörjas) 
tidigast fyra veckor efter det att beslutet enligt PBL 9 kap 41 a § har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft. 
  
Avgiften för bygglovet är 19 993 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (enligt tabell 2, 5 och 10). 
Faktura för avgiften skickas separat. 
  
För åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag: 
X. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat 
ett skriftligt startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 
 
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. 41 a § PBL). 
Gäller även om skriftligt startbesked har lämnats för åtgärden.                                                        
 
Motivering: Då många fastigheter i området tidigare blivit beviljade liknande 
bygglov och området sedan en tid tillbaka har anslutning till kommunalt 
vatten och avlopp anser vi det möjligt att bevilja lov. Dessutom finns planer 
på att omarbeta äldre detaljplaner i kustområdet just i detta syfte att öka 
möjligheterna till ett kustnära åretruntboende. 
 
Ledamöterna Magnus Persson (M), Lars Sager (M), Lennart Gustafsson (L) 
och tjänstgörande ersättare Jan-Olov Olsson (C) samt ledamot Bengt Sven 
Åke Johansson (SD) tillstyrker yrkande 1. 
 
Yrkande 2 
Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Ledamot Pär Dover (S) tillstyrker yrkande 2.     
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Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på de båda yrkandena 
mot varandra och finner att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov 
enligt ordförande Hillevi Anderssons (C) yrkande 1.  

Omröstning begärs. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande 
beslutsgång: 
JA – röst för ordförande Hillevi Anderssons (C) yrkande 1.  
NEJ – röst för ledamot Ola Robertssons (S) yrkande 2.  

Omröstningsresultat 
Med 8 JA-röster för ordförande Hillevi Anderssons (C) yrkande 1 och 5 
NEJ-röster för ledamot Ola Robertssons (S) yrkande 2, beslutar miljö- och 
byggnadsnämnden att bifalla ordförande Hillevi Anderssons (C) yrkande 1 
om att bevilja bygglov. 

Ledamöter/tj.gör.ers.  Parti Ja – röst Nej – röst 
Hillevi Andersson  C X 
Magnus Persson  M X 
Ola Robertsson   S  X 
Lars Sager    M X 
Lennart Gustafsson   L X 
Jan-Olov Olsson  C X 
Pär Dover   S  X 
Christer Svantesson   S  X 
Ulrik Lindqvist  S  X 
Sanela Kazma   S  X 
Bengt Sven Åke Johansson SD X 
Mattias Ronnestad  SD X 
Johan Grönblad  SD X 
_____________________________________________________________
Summa:   8 5      

Underlag 
Ansökan inkommen 2021-03-25.  
Anmälan om kontrollansvarig inkommen 2021-03-25. 
Situationsplan inkommen 2021-03-25. 
Nybyggnadskarta inkommen 2021-03-25. 
Planritningar inkomna 2021-03-25. 
Fasadritningar inkomna 2021-03-25. 
Sektionsritningar inkomna 2021-03-25. 
Förslag till rivningsplan inkommen 2021-03-25. 
Relationshandlingar inkomna 2021-03-25. 
Miljötekniks remissvar inkommen 2021-04-21. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Att bygglov beviljas, enligt 31b § 2 pkt, åtgärden är av begränsad omfattning 
och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 
ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).  
 
Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om bygglov verkställas (påbörjas) 
tidigast fyra veckor efter det att beslutet enligt PBL 9 kap 41 a § har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft. 
  
Avgiften för bygglovet är 19 993 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (enligt tabell 2, 5 och 10). 
Faktura för avgiften skickas separat. 
  
För åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag: 
X. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat 
ett skriftligt startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 
 
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. 41 a § PBL). 
Gäller även om skriftligt startbesked har lämnats för åtgärden.                                                        
 
Motivering: Då många fastigheter i området tidigare blivit beviljade liknande 
bygglov och området sedan en tid tillbaka har anslutning till kommunalt 
vatten och avlopp anser vi det möjligt att bevilja lov. Dessutom finns planer 
på att omarbeta äldre detaljplaner i kustområdet just i detta syfte att öka 
möjligheterna till ett kustnära åretruntboende.   
________________ 

Upplysningar  

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vid samråd ska följande redovisas för 
att få ett skriftligt startbesked: 

 Förslag till kontrollplan 
 Konstruktionsritningar 
 Övriga handling i överenskommelse med byggnadsinspektören. 

 
OBS! Upplysningarna fortsätter på nästa sida!  
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Kontakta handläggaren på telefon för att boka tid för tekniskt samråd. 
- Lucas Edvardsson, telefon 0457-61 81 93 
- Marcus Sabel, telefon 0457-61 82 20. 
- Micael Sandberg, telefon 0457-61 82 43. 

             
Innan byggnaden får tas i bruk måste skriftligt slutbesked ha meddelats 
enligt 10 kap. 34 § plan- och bygglagen. 

Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder 
att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 
avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 
då beslutet vann laga kraft. 

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett skriftligt slutbesked, om nämnden inte 
beslutar annat. 

Reservation 

Ledamöterna Ola Robertsson (S), Pär Dover (S), Christer Svantesson (S), 
Ulrik Lindqvist (S) och tjänstgörande ersättare Sanela Kazma (S) reserverar 
sig mot beslutet.  

 

Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning till: 
X 
X 
 
För kännedom till: 
X 
Akten 
Expeditionen (avgiften) 
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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 (MBN 2020-
000014).  
 
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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§ 151 Dnr 2021-000123 231 

Hjortsberga X - Nybyggnad av garage, Bygg-R dnr 
2021/261 

Bygglovhandläggare Emelie Gunnarsson är tillgänglig för frågor via Teams. 

Sammanfattning  
Sökande: X. 
Fastighetsägare: X. 
Ansökan avser: Nybyggnad garage. 
Orsak till MBN: Placeras till större del på prickad mark. 
 
Förutsättningar 
Detaljplan: För fastigheten gäller detaljplan 167, laga kraft 1974-01-25.  
B: Bostäder. 
Största byggnadsarea BYA: Huvudbyggnad, 210 m², 
komplementbyggnader 50 m². 
I: Byggnad får uppföras i en våning. Max 3,5 m i byggnadshöjd. 
Prickad mark: Mark som inte får bebyggas. 
  
Ansökan avser: Nybyggnad av garage på 64 m². 
 
Syfte: Befintlig huvudbyggnad och garage brann ner i början av år 2021. 
Ansökt åtgärd avser att uppföra ett nytt garage på placering likt äldre beviljat 
bygglov. 
 
Underrättelse: 
Remissinstanser: Ronneby Miljö och Teknik AB, med följande erinran:  
Åtgärden placeras eventuellt på U-område. Det åvilar byggherren att beakta 
eventuellt U-område. Om ledningar påträffas under nybyggnationen ska 
arbetet genast avslutas och ledningshavaren ska kontaktas. 
 
Sakägare: Ansökt åtgärd är planstridig och sakägare har haft tillfälle att 
yttra sig i enlighet med 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ingen erinran har 
inkommit.   

Bedömning 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 § ska bygglov ges för en åtgärd 
inom ett område med detaljplan, om:  
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser  
a) överensstämmer med detaljplanen, eller  
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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,  
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 §§.  

31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får 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). 

Enligt detaljplanen får prickad mark inte bebyggas. Åtgärden placeras till ca  
50 % på prickad mark. Byggnadsnämnden gör bedömningen att ansökt 
åtgärd inte kan anses vara en liten avvikelse mot gällande detaljplan, 
bygglov bör därmed inte beviljas.  

Förslag till beslut 
Att avslå ansökan om nybyggnad av garage. Beslutsförslaget grundar sig på 
PBL 9 kap 30 § och 31 b §. 
 
Avgiften för bygglovet är 1 950 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82. Timtaxa.  

Deltar i debatten 

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

Ordförande Hillevi Andersson (C) lämnar följande yrkande:  

Att bygglov beviljas, enligt 2 kap. 1 § att ta hänsyn till allmänna och 
enskilda intressen samt 31b § 2 pkt, åtgärden är av begränsad omfattning och 
nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 
ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).  

Avgiften för bygglovet är 5 256 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (enligt tabell 2, 5 och 11). 
Faktura för avgiften skickas separat.  

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. 41 a § PBL). 
Gäller även om skriftligt startbesked har lämnats för åtgärden.                                                        

Motivering: Byggandet av garaget är en återuppbyggnad på grund av att 
fastigheten eldhärjades i början av 2021. Garagets nya placering längre från 
gatan anser nämnden vara en bättre placering än tidigare och att det nya 
ianspråktagandet av prickmark obetydligt skiljer sig från tidigare nyttjande 
av prickmark.     

Ledamöterna Magnus Persson (M), Lars Saager (M), Lennarth Gustafsson 
(L) och tjänstgörande ersättare Jan-Olov Olsson (C) tillstyrker yrkandet.     

Propositionsordning 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detsamma.      

Underlag 
Ansökan inkommen 2021-04-27 
Kontrollplan inkommen 2021-04-27. 
Situationsplan inkommen 2021-04-27. 
Plan- fasad och sektionsritningar inkomna 2021-04-27. 
Miljötekniks yttrande inkommen 2021-04-28. 
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Beslut 

Att bygglov beviljas, enligt 2 kap. 1 § att ta hänsyn till allmänna och 
enskilda intressen samt 31b § 2 pkt, åtgärden är av begränsad omfattning och 
nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 
ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).  

Avgiften för bygglovet är 5 256 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (enligt tabell 2, 5 och 11). 
Faktura för avgiften skickas separat.  

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. 41 a § PBL). 
Gäller även om skriftligt startbesked har lämnats för åtgärden.                                                        

Motivering: Byggandet av garaget är en återuppbyggnad på grund av att 
fastigheten eldhärjades i början av 2021. Garagets nya placering längre från 
gatan anser nämnden vara en bättre placering än tidigare och att det nya 
ianspråktagandet av prickmark obetydligt skiljer sig från tidigare nyttjande 
av prickmark.     

________________ 

Upplysningar  

Innan byggnaden får tas i bruk måste skriftligt slutbesked ha meddelats 
enligt 10 kap. 34 § plan- och bygglagen. 

Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att 
gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 
avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 
då beslutet vann laga kraft. 

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett skriftligt slutbesked, om nämnden inte 
beslutar annat.  
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Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning till: 
X 

X 

För kännedom till: 
Akten 
Expeditionen (avgiften) 

 

 
 
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 (MBN 2020-
000014).  
 
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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§ 152 Dnr 2021-000119 231 

Älgen X - Ändrad användning flerbostadshus, Bygg-R 
2020/722 

Bygglovhandläggare/inspektör Anna-Karin Skiöld finns tillgänglig för frågor 
via Teams.  

Sammanfattning  

Sökande: X.  
Ansökan avser: Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning 
flerbostadshus. 
Orsak till MBN: Bygglov av större betydelse. 
Kontrollansvarig: X. 
 
Förutsättningar 
Ansökan omfattar ett tidsbegränsat bygglov för fem år för ändrad 
användning i flerbostadshus. Ansökan omfattade till en början ett permanent 
bygglov. Sökande ändrade sin ansökan till att omfatta ett tidsbegränsat lov 
genom en komplettering inkommen 2021-05-07. 
 
Sökandes motivering till det tidsbegränsade lovet är att i Ronneby kommun 
så är behovet av förskoleplatser stort och att det inom Älgen X erbjuds 
nyrenoverade lokaler och bra lek ytor både inne och ute och 
parkeringsplatser där personalen får ställa sig gratis i p-hus: Sökande 
framhåller även att en förskola på Älgbacken skulle vara bra ur 
integrationssynpunkt för barn med utrikesfödda föräldrar. Förskolan ska 
drivas i väntan på att Persborgs och Risatorps förskolor blir klara. 
 
Lokalerna har senast använts för korttidsboende och avses ändras till 
förskola för 40 barn. Fastigheten ligger inom detaljplanerat område, 
detaljplan 7 som fick laga kraft 1964-07-27. Fastigheten är planlagd för 
bostadsändamål i sju våningar med källare. I planhandlingarna står att 
området endast får användas för bostadsändamål.  
 
Underrättelse 
Ärendet har remitterats till berörda sakägare genom annonsering i 
kommunrutan och på kommunens digitala anslagstavla. Inga synpunkter har 
inkommit. 
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Remissinstanser (se underlag): 
Ärendet har remitterats till miljö- och hälsoskyddsenheten, mark- och 
exploateringsenheten, teknik-, fritid- och kulturförvaltningen och 
Räddningstjänsten Östra Blekinge, se yttranden. 
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten skriver att planerad friyta avviker kraftigt 
från Boverkets rekommendationer och Ronneby kommuns angivelse för 
lämplig yta. Miljö- och hälsoskyddsenheten ser dock inget hinder till att det 
bedrivs förskoleverksamhet på den föreslagna platsen. De kommer dock göra 
en prövning av verksamheten utifrån reglerna i miljöbalken. 
 
Mark- och exploateringsenheten har inget att erinra. 
 
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen framhåller att parkeringsplatser ska 
rymma behov för både personal och besökare och att trafikmiljön ska vara 
säker. De framhåller vidare att de parkeringsplatser som ska ombesörja 
behovet för förskolan är allmänna parkeringsplatser som har en mycket hög 
beläggningsgrad vilket kommer leda till att det blir svårt att hitta lediga 
parkeringsplatser då barn ska hämtas och lämnas. Sökande gavs möjlighet att 
bemöta denna erinran och inkom 2021-04-19 med yttrande om att han 
samma morgon besökt angiven parkeringsplats och att det då var 20 
parkeringsplatser lediga. Sökande påtalade även att han erbjudit personalen 
att parkera i parkeringshuset vid Älgbacken X och att han anser att det är 
gott om parkeringsplatser tillgängliga både för lämning och hämtning.  
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge tillstyrker bygglov ur 
brandskyddssynpunkt under förutsättning att brandskyddsdokumentationen 
revideras utifrån de nya förutsättningarna, i brandskyddsdokumentationen 
ska det framgå vilka förutsättningar för det byggnadstekniska brandskyddet 
är och hur brandskyddet är utformat samt verifiering av att brandskyddet 
uppfyller kraven i Boverkets byggregler och i avdelning C i Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder. Relationshandling ska uppföras och skickas till 
Räddningstjänsten. Sakkunnigintyg brand ska upprättas och lämnas in i 
samband med slutsamråd.   

Bedömning 
Sökanden har ansökt om tidsbegränsat lov för ändring av verksamhet från 
korttidsboende till förskola. Enligt 9 kap. 33 § PBL (plan- och bygglagen) 
får tidsbegränsat lov ges för en åtgärd som uppfyller någon eller några men 
inte alla förutsättningar enligt 9 kap. 30-32 a §§ PBL. Miljö- och 
byggnadsnämnden prövar inledningsvis om och i vilken utsträckning 
förutsättningarna enligt 9 kap. 30-32 a §§ är uppfyllda. Därefter övergår 
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miljö- och byggnadsnämnden till att pröva om förutsättningar finns för att 
bevilja ett tidsbegränsat lov. 
 
Förutsättningar enligt 9 kap. 30-32 §§ PBL 
 
Enligt PBL 9 kap. 2 § 3 krävs det bygglov för annan ändring av en byggnad 
än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i 
anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden 
senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till 
utan att den avsedda användningen kommit till stånd. I lokalerna har det 
senast inrymts ett korttidsboende. Ändring till förskola bedöms som en 
bygglovspliktig åtgärd.  
 
Enligt PBL 9 kap. 30 § ska bygglov 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, 
    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 §§. 
 
Enligt PBL 9 kap. 31 b § får bygglov, trots 30 §, ges för en åtgärd som 
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig 
för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 
PBL 9 kap. 31 c § säger att efter det att genomförandetiden för en detaljplan 
har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som 
avviker från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte 
och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 
innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 
lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 
 
Gällande detaljplan reglerar området till att endast få användas för 
bostadsändamål. Planbestämmelsen B (bostad) kunde vid planens 
upprättande vid sidan om bostadshus även innefatta uthus och andra 
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gårdsbyggnader som avses att tjäna bostadsändamålet och innehålla t.ex. de 
ekonomiutrymmen som erfordras för de inom fastigheten boende.  
 
Området är enligt gällande detaljplan helt avsatt för bostadsändamål. Att 
anlägga en förskola kan därmed inte anses vara förenlig med detaljplanens 
syfte eller bedömas vara en liten avvikelse. Att utreda är därför om 
avvikelsen innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som 
utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i 
detaljplanen i enlighet med 9 kap. 31 c. Boverket skriver på PBL 
Kunskapsbanken att ”Vid bedömningen om den kompletterande 
användningen är lämpligt i förhållande till den användning som bestämts i 
detaljplanen har den kompletterande användningens omgivningspåverkan 
stor betydelse. Bullrande eller på annat sätt störande verksamheter bör 
därför inte kunna komma i fråga i anslutning till bostäder. Även mängden 
besökare till verksamheten behöver beaktas. Sådana verksamheter som 
förutsätter att kunder besöker verksamheten med bil kan vara olämpliga att 
medge i ett renodlat bostadsområde. Detta gäller om biltrafiken i sig kan 
medföra olägenheter för grannarna eller om det inte är möjligt för 
besökarna att parkera på den tomt där verksamheten är belägen”. Då en 
förskola bedöms medföra stor omgivningspåverkan anser miljö- och 
byggnadsnämnden att PBL 9 kap 31 c inte är tillämpbar.  
 
Enligt PBL 8 kap 1 § 1. ska en byggnad vara lämplig för sitt ändamål och 
enligt 3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga. Enligt 8 kap. 9 och 10 §§ ska tomten vid 
inrättande av förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, eller i 
närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och 
utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta 
och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.  
 
Enligt Boverkets rekommendationer bör friytan per förskolebarn vara ca 40 
kvm. Boverkets allmänna råd, BFS 2015:1, säger att ”Vid placering och 
anordnande av friytor för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor 
eller liknande verksamhet bör särskilt beaktas friytans storlek, utformning, 
tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig 
verksamhet. Med ändamålsenlig verksamhet avses i dessa allmänna råd att 
friytan kan användas till lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet 
för den verksamhet som friytan är avsedd för. Friytan bör vara så rymlig att 
det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna varierande 
terräng- och vegetationsförhållanden. Friytan bör kännetecknas av goda 
sol- och skuggförhållanden, god luft-kvalitet samt god ljudkvalitet. Vid 
placering och anordnande av friyta på en bebyggd tomt bör det allmänna 
rådet till 8 kap. 9 § andra stycket tillämpas i skälig utsträckning. Vid 
skälighetsbedömningen bör särskilt beaktas förutsättningarna för 
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ändamålsenlig verksamhet på friytan och att friytan är placerad så att 
barnen och eleverna självständigt kan ta sig mellan byggnadsverket som 
innehåller lokaler för förskola, förskoleklass, skola, fritidshem eller liknande 
verksamhet och friytan.” 
 
Ronneby kommun har i Funktionsprogram för skolgårdar i Ronneby 
kommun från 2017 skrivit att Ronneby kommun har en ambition om att 
skolgårdarnas sammanlagda yta ska utgöras av cirka 30 kvm friyta per elev.  
 
Sökande har i ansökan markerat de två ytor som ligger mellan 
flerbostadshuset och vägen Älgbacken som förskolans friyta. Friytans 
utformning, tillgänglighet, säkerhet och förutsättningar att bedriva 
ändamålsenlig verksamhet har inte presenterats i ansökan. De områden som, 
på till ansökan hörande handling, markerats som friyta får byggnadsnämnden 
till ca 335 kvm vid mätning på fastighetskartan. Verksamhetsbeskrivningen 
för förskolan anger att den kan komma att inrymma 40 barn. Detta skulle 
innebära att friytan/barn blir ca 8,4 kvm. Miljö- och byggnadsnämnden 
bedömer att detta inte är tillräckligt. Sökande hänvisar även till två lekplatser 
i området som är avsedda för de boende samt till en fotbollsplan i närheten 
av vattentornet.  
 
Till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska en angöringsplats för 
bilar alltid finnas. Efter behov ska även parkeringsplatser för rörelsehindrade 
kunna ordnas. Enligt Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och 
allmänna råd - avsnitt 3:122 ska en angöringsplats för bilar finnas och 
parkeringsplatser för rörelsehindrade kunna ordnas efter behov inom 25 
meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika 
lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Antal parkeringsplatser för 
rörelsehindrade bör dimensioneras med hänsyn till avsedd användning eller 
antal bostäder och långsiktigt behov. Breddmått på en parkeringsplats som 
ska medge att rullstol tas in från sidan bör vara 5,0 meter. Breddmått kan 
minskas om gångytan bredvid kan tas i anspråk eller om parkeringsplatser 
för rörelsehindrade finns bredvid varandra.  
 
Sökande hänvisar till parkeringsplatsen längs Blasius Königsgatan samt att 
personal erbjuds plats i parkeringshuset. Parkeringsplatsen längs Blasius 
Königsgatan är placerad med en stor nivåskillnad i jämförelse till den 
tilltänkta förskolans entré och kan därmed inte anses uppfylla kraven för 
tillgänglighet. Teknik-, fritid och kulturförvaltningen har dessutom 
framhållit att denna parkeringsplats har en mycket hög beläggningsgrad 
vilket kommer leda till att det blir svårt att hitta lediga parkeringsplatser. 
Sökande har även markerat parkering på den gång som leder fram till 
huvudentrén till flerbostadshuset där det idag står en skylt som säger 
”Parkering förbjuden”. Gången är 5 meter bred. Då en tillgänglig 
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parkeringsplats som det finns krav på inom 25 meter från huvudentrén bör 
vara 5 meter bred så skulle hela gången utgöras av en parkeringsplats vilket 
inte bedöms vara lämpligt med tanke på boende i byggnaden. Sökande har 
även angett att parkeringen är avsedd för på- och avstigning vilket innebär 
att det inte skulle finnas någon tillgänglighetsanpassad parkeringsplats.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens samlade bedömning är att åtgärden ej 
uppfyller de krav som ställs enligt PBL 9 kap 30 §. Paragrafen anger 4 
punkter med krav för när bygglov ska ges. Åtgärden uppfyller två av dessa 
fyra krav, första och tredje punkten. Dock strider åtgärden mot detaljplanen 
och undantagsbestämmelser enligt 9 kap. 31 b och c är ej tillämpbara. 
Därmed infrias inte andra punkten. Kraven i fjärde punkten bedöms inte 
heller infrias för sökt åtgärd då sökande inte har redovisat friytans 
utformning, tillgänglighet och säkerhet, åtgärden anses inte uppfylla 
rekommendationer gällande friytor och inte leva upp till 
tillgänglighetskraven avseende parkeringsmöjligheter. 
 
Finns det möjlighet att lämna ett tidsbegränsat lov? 
Enligt 9 kap. 33 § PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges om: 

‐ åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid, 
‐ sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov, och 
‐ någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov i PBL är 

uppfyllda. 
 
Tidsbegränsat bygglov får ges högst i tio år (tiden kan förlängas), se 9 kap. 
33 § PBL.  
 
Att miljö- och byggnadsnämnden får ge ett tidsbegränsat bygglov innebär att 
nämnden har stor handlingsfrihet att bedöma om det är lämpligt att ge ett 
sådant bygglov eller inte. Det innebär att miljö- och byggnadsnämnden inte 
är skyldig att ge ett tidsbegränsat bygglov även om samtliga förutsättningar 
är uppfyllda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden måste göra en bedömning om det är lämpligt 
att ge ett tidsbegränsat bygglov i varje enskilt fall. För att nämnden ska 
kunna besluta om tidsbegränsat lov måste emellertid samtliga förutsättningar 
för att lämna ett tidsbegränsat lov vara uppfyllda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att den till ansökan hörande 
avvecklingsplanen, liksom vad sökanden i övrigt anfört i ärendet, inte styrker 
att behovet av en förskola inom aktuellt område är tillfälligt och att förskolan 
därför enbart behöver drivas under en begränsad tid. 
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Även för det fall att sökanden hade kunnat styrka det tillfälliga behovet anser 
inte miljö- och byggnadsnämnden det lämpligt att lämna ett tidsbegränsat 
lov. Detta med anledning av att den sökta åtgärden brister i sådana 
avseenden som torde ha stor negativ påverkan på förskoleverksamheten. Det 
rör sig om tämligen stora avvikelser från de krav som ställs avseende 
tillgänglighet och friytor. Miljö- och byggnadsnämnden anser det därför 
olämpligt att bevilja tidsbegränsat lov för den sökta åtgärden.  

Miljö- och byggnadsnämnden gör således bedömningen att ansökan om 
tidsbegränsat bygglov för ändrad användning ska avslås.   

Förslag till beslut 

Att avslå ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus. 
Beslutsförslaget grundar sig på PBL 9 kap 30 §. 
 
Avgiften för bygglovet är 1 950 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82. Timtaxa.  
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna, Pär 
Dover (S), Magnus Persson (M), Lars Sager (M) och ersättare Willy Persson 
(KD). 

Yrkanden 

Yrkande 1 
Ledamot Magnus Persson (M) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden 
beslutar enligt följande: 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för 
ombyggnad av lokaler tidigare använda för korttidsboende, till förskola, 
ändrad användning, med stöd av PBL 9:33, plan- och bygglagen (2010:900). 
Det tidsbegränsade bygglovet gäller i fem (5) år. 
 
Motivering 
För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar 
enligt 9 kap. 30–32 a §§ plan- och bygglag (2010:900), PBL, får enligt 9 
kap. 33 § PBL ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och 
åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. 
 
Av uttrycket i bestämmelsen ”får ges” torde kunna dras slutsatsen att en 
betydande handlingsfrihet lämnats åt de beslutsfattande myndigheterna, i 
första hand byggnadsnämnden, och att gränserna för handlingsfriheten inte 
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kan bestämmas med någon exakthet (se MÖD:s dom den 2 maj 2014, P 
7853-13, samt RÅ 1991 not. 162 och RÅ 2000 not. 40). Det sagda innebär 
att miljö- och byggnadsnämnden i det enskilda fallet har att göra en 
bedömning om huruvida det är lämpligt att ge ett tidsbegränsat bygglov. Det 
ligger i tidsbegränsade lovets natur att samtliga förutsättningar enligt 9 kap. 
30 – 32 a §§ PBL inte är uppfyllda. Inom ramen för en 
lämplighetsbedömning ska istället de bristande förutsättningarna enligt 
tidigare nämnda lagrum vägas mot de intressen som motiverar ett 
tidsbegränsat lov. 
 
En förutsättning för att miljö- och byggnadsnämnden ska få nyttja sin 
handlingsfrihet enligt 9 kap. 33 § PBL är emellertid att sökanden kan visa att 
den sökta åtgärden avser att pågå under en begränsad tid. 
 
I Ronneby kommun råder det för närvarande akut brist på förskoleplatser. 
Bristen på förskoleplatser får stora negativa konsekvenser såväl på 
individnivå som ur ett större samhällsperspektiv. Av den information som 
sökanden lämnat i ärendet, liksom vad som i övrigt framkommit i ärendet 
genom utbildningsförvaltningens försorg, görs bedömningen att det rör sig 
om ett tillfälligt behov av förskoleplatser. Utbildningsförvaltningen har 
under längre tid kunnat tillgodose behovet av förskoleplatser i kommunen.  
 
Dock har en rad förhållanden, framförallt ett antal utdragna 
bygglovsprocesser och detaljplaneprocesser, vilka utbildningsförvaltningen 
svårligen kunnat förutse, lett till ett temporärt och akut behov av nya 
förskoleplatser. Tillskapandet av nya fullvärdiga förskoleplatser är 
högprioriterat och sker i nära samverkan med andra kommunala och privata 
aktörer. 
 
Mot bakgrund av ovanstående gör miljö- och byggnadsnämnden 
bedömningen att pågående arbete med att tillskapa fullvärdiga 
förskoleplatser, enligt muntlig redovisning från utbildningsförvaltningen, vid 
MBN 210421, på sikt kommer att lösa den tillfälliga bristen av 
förskoleplatser. Enligt miljö- och byggnadsnämnden får sökanden således 
anses ha visat att det rör sig om ett tillfälligt behov av förskoleplatser under 
en tidsperiod om fem år. 
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten har i sitt remissvar uttalat kritik framförallt 
vad gäller tillgänglig friyta. Miljö- och byggnadsnämnden kan delvis 
instämma i den kritik som framförts. Dock vill miljö- och byggnadsnämnden 
anföra att dylika frågor även prövas inom ramen anmälningspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken, varvid bl.a. inskränkningar kan göras 
beträffande antalet förskoleplatser.  
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Miljö- och byggnadsnämnden delar vidare uppfattningen att nuvarande 
trafikmiljö ej heller är fullt optimal för den planerade verksamheten. Dock 
görs bedömningen att den planerade verksamheten inte kommer innebära 
fara för människors hälsa eller säkerhet. 
Miljö- och byggnadsnämnden erinrar om vikten av att kommunen så långt 
möjligt tillgodoser behovet av fullvärdiga förskoleplatser i kommunen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden delar som sagt till viss del också den kritik 
som framförts av remissinstanser. I det enskilda fallet gör dock 
miljö- och byggnadsnämnden den sammantagna bedömningen att intresset 
av tillfälliga förskoleplatser överväger de motstående intressen som talar mot 
den sökta åtgärden. 
 
Enligt 9 kap. 42 a § PBL får bygglovet verkställas (påbörjas) tidigast 
fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar även om det inte har fått laga kraft. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. 
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
X. 
 
Avgiften för bygglovet är 28 299 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (enligt tabell 2, 5 och 11). 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.  
 
Ordförande Hillevi Andersson (C), Lars Sager (M), Lennart Gustafsson (L) 
och tjänstgörande ersättare Jan-Olov Olsson (C) tillstyrker yrkandet.  
 
Yrkande 2 
Ledamot Magnus Persson (M) tilläggsyrkar att det ska lämnas in en 
brandskyddsdokumentation i samband med tekniskt samråd och kontrollplan 
(information under upplysningar).    

Propositionsordning 

Proposition 1 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkande 1 och 
finner att nämnden bifaller detsamma.   

Proposition 2 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkande 2 och 
finner att nämnden bifaller detsamma.      
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Underlag 

Ansökan inkommen 2020-12-17 
Beskrivning av projektet inkommen 2021-01-15. 
Beskrivning av projektet med uppgift om lokalens yta inkommen 2021-01-
15.  
Komplettering ang. utemiljön och parkering inkommen 2021-03-05. 
Situationsplan med friyta och parkering markerad inkommen 2021-03-05 
Verksamhetsbeskrivning inkommen 2021-03-05. 
Planritning inkommen 2021-03-11. 
Anmälan om kontrollansvarig inkommen 2021-03-11. 
Komplettering ang parkering inkommen 2021-03-19. 
Situationsplan med parkering markerad inkommen 2021-03-19. 
Komplettering med ändring av ansökan till tidsbegränsat lov inkommen 
2021-05-07. 
Avvecklingsplan inkommen 2021-05-07. 
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningens yttrande inkommen 2021-03-29- 
Räddningstjänsten Östra Blekinges yttrande inkommen 2021-03-29. 
Mark- och exploateringsenhetens yttrande inkommen 2021-04-07. 
Miljö- och hälsoskyddsenhetens yttrande inkommen 2021-04-09. 
Sökandes yttrande över teknik-, fritid- och kulturförvaltningens erinran 
inkommen 2021-04-19. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för 
ombyggnad av lokaler tidigare använda för korttidsboende, till förskola, 
ändrad användning, med stöd av PBL 9:33. Det tidsbegränsade bygglovet 
gäller i fem (5) år. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för 
ombyggnad av lokaler tidigare använda för korttidsboende, till förskola, 
ändrad användning, med stöd av PBL 9:33, plan- och bygglagen (2010:900). 
Det tidsbegränsade bygglovet gäller i fem (5) år. 
 
Motivering 
För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar 
enligt 9 kap. 30–32 a §§ plan- och bygglag (2010:900), PBL, får enligt 9 
kap. 33 § PBL ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och 
åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. 
 
Av uttrycket i bestämmelsen ”får ges” torde kunna dras slutsatsen att en 
betydande handlingsfrihet lämnats åt de beslutsfattande myndigheterna, i 
första hand miljö- byggnadsnämnden, och att gränserna för handlingsfriheten 
inte kan bestämmas med någon exakthet (se MÖD:s dom den 2 maj 2014, P 
7853-13, samt RÅ 1991 not. 162 och RÅ 2000 not. 40). Det sagda innebär 
att miljö- och byggnadsnämnden i det enskilda fallet har att göra en 
bedömning om huruvida det är lämpligt att ge ett tidsbegränsat bygglov. Det 
ligger i tidsbegränsade lovets natur att samtliga förutsättningar enligt 9 kap. 
30 – 32 a §§ PBL inte är uppfyllda. Inom ramen för en 
lämplighetsbedömning ska istället de bristande förutsättningarna enligt 
tidigare nämnda lagrum vägas mot de intressen som motiverar ett 
tidsbegränsat lov. 
 
En förutsättning för att miljö- och byggnadsnämnden ska få nyttja sin 
handlingsfrihet enligt 9 kap. 33 § PBL är emellertid att sökanden kan visa att 
den sökta åtgärden avser att pågå under en begränsad tid. 
 
I Ronneby kommun råder det för närvarande akut brist på förskoleplatser. 
Bristen på förskoleplatser får stora negativa konsekvenser såväl på 
individnivå som ur ett större samhällsperspektiv. Av den information som 
sökanden lämnat i ärendet, liksom vad som i övrigt framkommit i ärendet 
genom utbildningsförvaltningens försorg, görs bedömningen att det rör sig 
om ett tillfälligt behov av förskoleplatser. Utbildningsförvaltningen har 
under längre tid kunnat tillgodose behovet av förskoleplatser i kommunen.  
 
Dock har en rad förhållanden, framförallt ett antal utdragna 
bygglovsprocesser och detaljplaneprocesser, vilka utbildningsförvaltningen 
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svårligen kunnat förutse, lett till ett temporärt och akut behov av nya 
förskoleplatser. Tillskapandet av nya fullvärdiga förskoleplatser är 
högprioriterat och sker i nära samverkan med andra kommunala och privata 
aktörer. 
 
Mot bakgrund av ovanstående gör miljö- och byggnadsnämnden 
bedömningen att pågående arbete med att tillskapa fullvärdiga 
förskoleplatser, enligt muntlig redovisning från utbildningsförvaltningen, vid 
MBN 210421, på sikt kommer att lösa den tillfälliga bristen av 
förskoleplatser. Enligt miljö- och byggnadsnämnden får sökanden således 
anses ha visat att det rör sig om ett tillfälligt behov av förskoleplatser under 
en tidsperiod om fem år. 
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten har i sitt remissvar uttalat kritik framförallt 
vad gäller tillgänglig friyta. Miljö- och byggnadsnämnden kan delvis 
instämma i den kritik som framförts. Dock vill miljö- och byggnadsnämnden 
anföra att dylika frågor även prövas inom ramen anmälningspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken, varvid bl.a. inskränkningar kan göras 
beträffande antalet förskoleplatser.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden delar vidare uppfattningen att nuvarande 
trafikmiljö ej heller är fullt optimal för den planerade verksamheten. Dock 
görs bedömningen att den planerade verksamheten inte kommer innebära 
fara för människors hälsa eller säkerhet. 
Miljö- och byggnadsnämnden erinrar om vikten av att kommunen så långt 
möjligt tillgodoser behovet av fullvärdiga förskoleplatser i kommunen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden delar som sagt till viss del också den kritik 
som framförts av remissinstanser. I det enskilda fallet gör dock 
miljö- och byggnadsnämnden den sammantagna bedömningen att intresset 
av tillfälliga förskoleplatser överväger de motstående intressen som talar mot 
den sökta åtgärden. 
 
Enligt 9 kap. 42 a § PBL får bygglovet verkställas (påbörjas) tidigast 
fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar även om det inte har fått laga kraft. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. 
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
X.  
 
OBS! Beslutet fortsätter på nästa sida! 
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Avgiften för bygglovet är 28 299 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (enligt tabell 2, 5 och 11). 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.  
________________ 

Upplysningar 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vid samråd ska följande redovisas för 
att få ett skriftligt startbesked: 

 Förslag till kontrollplan. 
 Teknisk beskrivning. 
 Brandskyddsbeskrivning och övrig brandskyddsdokumentation. 

 

Kontakta handläggaren på telefon för att boka tid för tekniskt samråd. 

- Lucas Edvardsson, telefon 0457- 61 81 93. 
- Marcus Sabel, telefon 0457-61 82 20. 
- Micael Sandberg, telefon 0457-61 82 43. 

 

Observera! 

En bygglovspliktig åtgärd eller anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas 
förrän miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett skriftligt startbesked som 
stöds enligt 10 kap. 23 § PBL. 

 

 

Exp: 

Expedieras med delgivningskvitto och besvärshänvisning till: 
X 

För kännedom till: 
X 
X 
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 (MBN 2020-
000014).  
 
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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§ 153 Dnr 2021-000118 230 

Ronneby 24:7, Ronneby 24:13 - Anläggande av 
parkeringsplats, Bygg-R 2021/118 

Bygglovhandläggare/inspektör Anna-Karin Skiöld finns tillgänglig via 
Teams för eventuella frågor.  

Sammanfattning  

Sökande: Ronneby kommun.  
Ansökan avser: Bygglov för anläggande av parkeringsplats. 
Orsak till MBN: Bygglov av större betydelse. 
Förutsättningar 
Ansökan omfattar bygglov för anläggande av parkeringsplats. Ett befintligt 
grönområde föreslås tas i anspråk för en parkeringsplats med totalt 25 
platser. Infart ska ske från Årdervägen och utfart till Kornvägen. Utöver 
detta ska parkering rymmas inom befintliga platser och längs med 
villagatorna. Fastigheten ligger inom detaljplanerat område, detaljplan 13 
som fick laga kraft 1963-08-22. Marken är planlagd för park eller plantering.  
 
Underrättelse 
Ärendet har remitterats till berörda sakägare genom annonsering i 
kommunrutan 210416. Totalt femton yttranden med erinran har inkommit. 
De boende i området framhåller en oro över sin närmiljö och den ökade 
biltrafiken som parkeringen kommer att medföra. Detta befaras att generera 
en osäker miljö främst för barn. Gatorna saknar trottoarer och är därför inte 
lämpliga för genomfartstrafik. Boende uttrycker även en önskan om att ha 
kvar befintligt grönområde. Boende vill inte ha en genomfartsled i sitt 
bostadsområde. Detta befarar förutom trafiken i sig generera ökat buller och 
ökad mängd avgaser som leder till att miljön försämras. Ett flertal 
fastighetsägare påtalar att parkeringsplatsen och den ökade trafiken kommer 
att leda till försämrade möjligheter att ta sig in och ut från tomterna. De 
ifrågasätter också varför det krävs en parkeringsplats för personal i direkt 
anslutning till skolan och hänvisar till de parkeringar som finns vid 
Espehallen och i korsningen Lindblomsvägen - Knektabacken. Områdets 
attraktivitet och fastigheternas värde bedöms dessutom minska. Det påpekas 
också att Espedalen är ett känsligt område för större regnmängder vilket 
leder till problem med dagvattenhanteringen. 
 
Remissinstanser (se underlag): 
Ärendet har remitterats till teknik-, fritid- och kulturförvaltningen och Miljö 
och Teknik AB, se yttranden. 
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Teknik-, fritid och kulturförvaltningen framhåller bl.a. att utfarter skall 
anordnas med god trafiksäkerhet, d.v.s. siktskymmande detaljer skall 
undvikas i dess närområde och att trafiksituationen längs med Årdervägen 
kommer vara besvärlig vid lämning av barnen under högtrafik om det ska 
vara parkeringsplatser utmed Årdervägen. Vägen kommer att upplevas smal 
vid möte om det står parkerade bilar utmed vägen. Förvaltningen framhåller 
vidare att om det blir besvärligt att köra in och ut på Årdervägen under 
högtrafik kommer det att bli genomfartstrafik genom parkeringsplatsen och 
det blir olägenheter för de boende. 
 
Miljö och Teknik AB framhåller att dialog ska hållas med dem angående 
omläggning av el-ledningar i området samt angående omhändertagandet av 
dagvatten.   

Bedömning 

Enligt plan- och byggförordningen (PBF) 6 kap. 1 § 8 krävs det bygglov för 
parkeringsplatser utomhus.  
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30 § ska bygglov 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, 
   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 §§.  
 
Enligt PBL 9 kap. 31 b § får bygglov, trots 30 §, ges för en åtgärd som 
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig 
för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 
PBL 9 kap. 31 c § säger att efter det att genomförandetiden för en detaljplan 
har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som 
avviker från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte 
och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

115(157) 
2021-05-19  

 

  
 

Justeringsdatum: 2021-05-26 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 
lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 
 
Gällande detaljplan reglerar området för park eller plantering. Ändamålet 
med planen var att möjliggöra en utbyggnad av stadens område för 
tillgodoseende av behovet av bostäder i enfamiljshus och flerfamiljshus. I 
planbeskrivningen omnämns parkområden som ej exploaterbara. Att anlägga 
en parkering kan därmed inte anses vara förenlig med detaljplanens syfte 
eller bedömas vara en liten avvikelse. Att utreda är därför om avvikelsen 
innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 
lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen i 
enlighet med 9 kap. 31 c. Boverket skriver på PBL Kunskapsbanken att ”Vid 
bedömningen om den kompletterande användningen är lämpligt i 
förhållande till den användning som bestämts i detaljplanen har den 
kompletterande användningens omgivningspåverkan stor betydelse. 
Bullrande eller på annat sätt störande verksamheter bör därför inte kunna 
komma i fråga i anslutning till bostäder. Även mängden besökare till 
verksamheten behöver beaktas. Sådana verksamheter som förutsätter att 
kunder besöker verksamheten med bil kan vara olämpliga att medge i ett 
renodlat bostadsområde. Detta gäller om biltrafiken i sig kan medföra 
olägenheter för grannarna eller om det inte är möjligt för besökarna att 
parkera på den tomt där verksamheten är belägen”. Parkeringen kan inte 
bedömas utgöra ett lämpligt komplement till bostadsområdet. Den kommer 
dessutom att medföra en ökad trafik vilket kan bli en olägenhet för boende i 
området.  
 
PBL 2 kap. 6 § tredje stycket säger att vid planläggning och i andra ärenden 
samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt 
denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i 
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras 
och tillvaratas. Miljö- och byggnadsnämnden anser att bebyggelseområdets 
miljömässiga värden kommer att påverkas negativt då ett grönområde 
omvandlas till en parkeringsplats med genomfart. 
 
En parkeringsplats är ett byggnadsverk. Enligt PBL 2 kap 9 § ska 
byggnadsverk inte placeras och utformas så att den avsedda användningen 
eller byggnadsverket 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. Miljö- och byggnadsnämnden 
bedömer att parkeringsplatsen kommer att medföra betydande olägenhet för 
de boende i området. Genom teknik-, fritid och kulturförvaltningens yttrande 
samt det stora antal erinringar som inkommit som påtalar parkeringsplatsens 
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negativa konsekvenser förstärks miljö- och byggnadsnämndens 
ställningstagande.  
Miljö- och byggnadsnämndens samlade bedömning är att åtgärden ej 
uppfyller de krav som ställs enligt PBL 9 kap 30 §. Paragrafen anger 4 
punkter med krav för när bygglov ska ges. Åtgärden uppfyller två av dessa 
fyra krav, första och tredje punkten. Dock strider åtgärden mot detaljplanen 
och undantagsbestämmelser enligt 9 kap. 31 b och c är ej tillämpbara. 
Därmed infrias inte andra punkten. Kraven i fjärde punkten bedöms inte 
heller infrias för sökt åtgärd då områdets miljömässiga värden kommer att 
påverkas negativt och åtgärden bedöms medföra betydande olägenhet för de 
boende i närområdet. Mot bakgrund av de ovan sagda gör miljö- och 
byggnadsnämnden bedömningen att ansökan om bygglov för anläggande av 
parkeringsplats ska avslås.   

Förslag till beslut 

Att avslå ansökan om bygglov för anläggande av en parkeringsplats. 
Beslutsförslaget grundar sig på PBL 9 kap 30 §. 
 
Avgiften för bygglovet är 1 950 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82. Timtaxa.  
Faktura för bygglovsavgiften 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.    

Underlag 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan inkommen 2021-02-26. 
Förslag till kontrollplan inkommen 2021-02-26. 
Situationsplan inkommen 2021-02-26.  
Markplaneringsritning inkommen 2021-02-26.  
Beskrivning av projektet inkommen 2021-02-26. 
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningens yttrande inkommen 2021-03-11. 
Ronneby Miljö och Teknik AB:s yttrande inkommen 2021-03-10. 
Samlat dokument med yttranden med erinringar.  
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
Att avslå ansökan om bygglov för anläggande av en parkeringsplats. 
Beslutsförslaget grundar sig på PBL 9 kap 30 §. 
 
Avgiften för bygglovet är 1 950 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82. Timtaxa.  
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

________________ 

 

Exp: 

Expedieras med delgivningskvitto + besvärshänvisning till:  
Ronneby Kommun, Mark- och exploateringsenheten  
(Till dem som beslutet går emot ska expedieras med delgivningskvitto) 

För kännedom till: 
Expeditionen (avgiften) 
Akten   
Hanna Bodesund, lokalstrateg, hanna.bodesund@ronneby.se (för kännedom) 
 

    

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

118(157) 
2021-05-19  

 

  
 

Justeringsdatum: 2021-05-26 
Justerandes sign 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 (MBN 2020-
000014).  
 
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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§ 154 Dnr 2021-000005 200 

Information 2021-05-19 

 

Sammanfattning  

1. Information om miljö- och byggnadsförvaltningens lantbrukstillsyn.  
Då miljö- och hälsoskyddsinspektör Jennie Holgersson inte har möjlighet att 
närvara vid dagens sammanträde skjuts denna punkt fram till juni-
sammanträdet.  

2. Personalsituationen på förvaltningen.  
Tillförordnad förvaltningschef Anders Karlsson och förvaltningsjurist Oskar 
Engdahl informerar nämnden om bland annat pågående rekryteringar och 
vakanser. 
 

3. Muntlig information om Parkdalaskolan.  
Då byggnadsinspektör Micael Sandberg är ute på platsbesök skjuts denna 
information fram till juni månads nämndsammanträde. 
 

4. Jurist Oskar Engdahl informerar om lagen om vissa kommunala 
befogenheter i förhållande till BAB (bostadsanpassningsbidrag). Se även 
underlag. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera informationen till 
protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S) och Pär Dover (S). 

Yrkanden 

Yrkande 1 
Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden ger i 
uppdrag till tillförordnad förvaltningschef och förvaltningsjurist att kontakta 
och påbörja en dialog med kommunjurist och kommundirektör avseende 
lagen om vissa kommunala befogenheter. 

Yrkande 2 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       
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Propositionsordning 

Proposition 1 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkande 1 och 
finner att nämnden bifaller detsamma.  

Proposition 2 
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkande 2 och 
finner att nämnden bifaller detsamma.  

Underlag 
Underlag avseende lagen om vissa kommunala befogenheter _ BAB. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge ett uppdrag till tillförordnad 
förvaltningschef och förvaltningsjurist att kontakta och påbörja en dialog 
med kommunjurist och kommundirektör avseende lagen om vissa 
kommunala befogenheter. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 

Jurist Oskar Engdahl 

Tillförordnad förvaltningschef Anders Karlsson      
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§ 155 Dnr 2021-000006 200 

Pågående ärenden 2021-05-19 

Sammanfattning  

Byggnadsinspektör Micael Sandberg har lämnat en skriftlig redogörelse som 
läses upp av ordförande Hillevi Andersson (C) avseende: 
 
1. Ett tillsynsärende i området Bulten. 
 
2. Ett tillsynsärende i området Häggatorp.  
 
Tillförordnad förvaltningschef Anders Karlsson informerar om: 

3. Ett tillsynsärende i Stegeryd. 

Jäv 
Förvaltningsjurist Oskar Engdahl anmäler jäv avseende ärendet i Häggatorp 
och deltar därmed inte på sammanträdet under information eller beslut vid 
den punkten (punkt 2 under rubriken Sammanfattning).    

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Ola 
Robertsson (S) och ersättare Willy Persson (KD). 

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 att godkänna redovisningen av 
ärendena under rubriken Sammanfattning och notera det till protokollet. 
________________ 

Exp: Akten   
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§ 156 Dnr 2021-000007 002 

Delegationsbeslut byggenheten 2021-05-19 

Sammanfattning  
Beslut: 2021-04-01-- 2021-04-30 
 
D 2021-000237 
Dnr MBN 2021-000008 
RONNEBY X 
Startbesked lämnas för bygglov för utvändig ändring, 2021-04-01. 
Delegation: 5.16 
Delegat: Lucas Edvardsson 
D 2021-000238 
Dnr MBN 2020-000580 
GALGEN X 
Avskrivning för bygglov för tillbyggnad med uterum, 2021-04-01. 
Dagar: 2/0. Avgift: 1 756 kronor (2 x timtaxa).  
Delegation: A.18 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000239 – Ingen koppling. 
D 2021-000240 
Dnr MBN 2015-000158 
HÄGGATORP X 
Slutbesked beviljas för tillbyggnad av enbostadshus, 2021-04-06. 
Delegation: 5.19 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000241 
Dnr MBN 2021-000112 
PLANKAN X 
Bygglov beviljas för montering av skylt, 2021-04-06. 
Avgift: 3238 kronor (Tabell 2 och 13).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Lucas Edvardsson 
D 2021-000242 
Dnr MBN 2020-000724 
LERÅKRA X 
Avvisning av ansökan för ändring av en byggnads planlösning avsevärt, 
2021-04-06. Avgift: 1 950 kronor (Tabell 20, 2 timmar).  
Delegation: 5.11 
Delegat: Lucas Edvardsson 
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D 2021-000243 
Dnr MBN 2021-000144 
HÄJAN X  
Bygglov beviljas för nybyggnad av nätstation, 2021-04-06. 
Dagar: 19/40. Avgift: 11 116 kronor (Tabell 2 och 12).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000244 
Dnr MBN 2021-000083 
SAXEMARA X 
Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus, 2021-04-06. Dagar: 0/57. 
Avgift: 3 690 kronor (Tabell 2 och 11).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000245 
Dnr MBN 2021-000060 
KARÖN X 
Bygglov beviljas för nybyggnad av komplementbyggnad för wc/dusch och 
förråd, 2021-04-06. Dagar: 8/35. Avgift: 4 071 kronor (Tabell 2 och 10). 
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000246 
Dnr MBN 2021-000177 
SALTÄRNA X 
Startbesked beviljas för nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall), 2021-
04-07. Dagar: 12/0. Avgift: 3 188 kronor (Timtaxa).  
Delegation: 5.16 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000247 
Dnr MBN 2021-000120 
HÅLABÄCK X 
Bygglov beviljas för uppförande av vindskydd, 2021-04-07. Dagar: 9/43. 
Avgift: 8 545 kronor (Tabell 2 och 12).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000248 
Dnr MBN 2020-000148 
MILLEGARNE X 
Slutbesked lämnas för bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av 
befintlig byggnad, 2021-04-07. 
Delegation: 5.19 
Delegat: Marcus Sabel 
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D 2021-000249  
Dnr MBN 2020-000701 
SPJÄLKÖ X 
Startbesked lämnas för bygglov för nybyggnad av 2 st fritidshus, 2021-04-
07. 
Delegation: 5.16 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2021-000250 
Dnr MBN 2019-000597 
VÄSTRA HALLEN X 
Startbesked beviljas för rivningslov för rivning av flerbostadshus samt 
komplementbyggnad, 2021-04-08. Avgift: 21 896 kronor (Tabell 1 och 4). 
Delegation: 5.16 
Delegat: Lucas Edvardsson 
D 2021-000251 
Dnr MBN 2021-000165 
LERÅKRA X 
Startbesked lämnas för nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall), 2021-
04-08. Dagar: 0/24. Avgift: 3 188 kronor (Timtaxa).  
Delegation: 5.16 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000252 
Dnr MBN 2021-000130 
SPJÄLKÖ X 
Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av fritidshus och 
carport/förråd, 2021-04-08. 
Delegation: 5.16 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2021-000253 
Dnr MBN 2021-000097 
SAXEMARA X 
Bygglov beviljas för bygglov för ombyggnad av storkök skola, 2021-04-08. 
Dagar: 0/51. Avgift: 13 115 kronor (Tabell 2 och 11).  
Delegation: 5.7 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000254 
Dnr MBN 2021-000171 
SVENSTORP X 
Avskrivning för bygglov för nybyggnad av 2 st komplementbyggnader, 
2021-04-09. 
Delegation: A.2 
Delegat: Marcus Sabel 
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D 2021-000255 
Dnr MBN 2020-000643 
SPJÄLKÖ X 
Startbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, installation 
av eldstad samt marklov för pool, 2021-04-09. 
Delegation: 5.16 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2021-000256 
Dnr MBN 2021-000167 
BÖKEVIK X 
Förlängning av handläggningstid, 4 veckor för nybyggnad av 
komplementbostadshus (Attefall), 2021-04-09. 
Delegation: 5.9 
Delegat: Lucas Edvardsson 
D 2021-000257 
Dnr MBN 2021-000103 
LARS X 
Bygglov beviljas för bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, kontor till 
lägenhet, 2021-04-09. Dagar: 0/51. Avgift: 6 355 kronor (Tabell 2 och 11). 
Delegation: 5.7 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000258 – ingen koppling 
D 2021-000259 – Beslutet är taget 4 maj och redovisas i juni månad. 
D 2021-000260 
Dnr MBN 2021-000156 
KUGGEBODA X 
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad 
och rökkanal, 2021-04-13. Dagar: 8/34. Avgift: 17 970 kronor (Tabell 2 och 
10).  
Delegation: 5.7 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000261 
Dnr MBN 2020-000245 
RONNEBY X 
Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av moduler/paviljonger, 
2021-04-13.  
Delegation: 5.19 
Delegat: Marcus Sabel 
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D 2021-000262 
Dnr MBN 2021-000018 
KALLEBERGA X 
Bygglov inkl. startbesked beviljas för tillbyggnad samt utvändig ändring av 
enbostadshus, 2021-04-13. Dagar: 37/0.  
Avgift: 6 330 kronor (Tabell 2 och 11).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Lucas Edvardsson 
D 2021-000263 
Dnr MBN 2021-000095 
TROFTA X 
Bygglov beviljas för nybyggnad av garage / förrådsbyggnad, 2021-04-13. 
Dagar: 9/43. Avgift: 8 107 kronor (Tabell 2 och 10).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000264 
Dnr MBN 2021-000106 
TUBBARP X 
Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus, 2021-04-13. Dagar: 5/27. 
Avgift: 18 827 kronor (Tabell 2 och 11).  
Delegation: 5.7 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000265 
Dnr MBN 2021-000169 
KAKTUSEN X 
Bygglov beviljas för utvändig ändring enbostadshus, garage och friggebod, 
2021-04-14. Dagar: 13/7.  
Avgiftsfritt på grund av utökad lovplikt inom Blekan.  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000266 
Dnr MBN 2020-000671 
KUGGEBODA X 
Startbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 2021-04-14. 
Delegation: 5.16 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000267 
Dnr MBN 2021-000087 
STRÅNGAMÅLA X 
Bygglov beviljas för bygglov i efterhand för vindskydd, 2021-04-14. 
Dagar: 1/50. Avgift: 2 833 kronor (Tabell 2 och 12).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
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D 2021-000268 
Dnr MBN 2021-000009 
RISANÄS X 
Bygglov beviljas för nybyggnad av förrådsbyggnad, 2021-04-14. 
Dagar: 9/8. Avgift: 4 071 kronor (Tabell 2 och 10).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000269 
Dnr MBN 2021-000217 
KALLEBERGA X 
Startbesked beviljas för tillbyggnad av enbostadshus, 2021-04-14. 
Dagar: 8/5. Avgift: 2 925 kronor (Timtaxa).  
Delegation: 5.16 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000270 
Dnr MBN 2021-000155 
YXNARUM X 
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus och garage, 2021-04-15. 
Dagar: 0/37. Avgift: 20 065 kronor (Tabell 2 och 10).  
Delegation: 5.7 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000271 
Dnr MBN 2021-000086 
TARARP X 
Bygglov beviljas för nybyggnad av vindskydd, 2021-04-15. 
Dagar: 1/50. Avgift: 2 833 kronor (Tabell 2 och 12).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000272 
Dnr MBN 2020-000089 
HJÄLMSA X 
Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus, installation 
av eldstad och rökkanal samt rivning av befintlig byggnad, 2021-04-15. 
Delegation: 5.19 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000273 
Dnr MBN 2021-000098 
NORRA BYGGET X 
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstad och 
rökkanal, 2021-04-15. Dagar: 1/36. Avgift: 22 921 kronor (Tabell 2 och 10). 
Delegation: 5.7 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
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D 2021-000274 
Dnr MBN 2021-000151 
YXNARUM X 
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus och garage, 2021-04-15. 
Dagar: 0/37. Avgift: 20 064 kronor (Tabell 2 och 10).  
Delegation: 5.7 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000275 
Dnr MBN 2021-000157 
LERÅKRA X 
Startbesked beviljas för tillbyggnad av fritidshus, 2021-04-15. Dagar: 5/22. 
Avgift: 2 925 kronor (Timtaxa).  
Delegation: 5.16 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000276 
Dnr MBN 2021-000079 
DAVRAMÅLA X 
Rivningslov beviljas för rivning, hel byggnad, 2021-04-16. 
Dagar: 0/29. Avgift: 1 950 kronor (Tabell timtaxa).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Mathias Pastuhoff 
D 2021-000277 
Dnr MBN 2021-000202 
RONNEBY-EBBAMÅLA X 
Startbesked beviljas för installation av eldstad och rökkanal, 2021-04-16. 
Dagar: 0/0. Avgift:1 183 kronor (Tabell 14).  
Delegation: 5.16. 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000278 
Dnr MBN 2021-000230 
ÖSTRA HULT X 
Avskrivning för anmälan tillbyggnad fritidshus, 2021-04-16. 
Dagar: 3/6. Avgift: 0 kr (avskrivning).  
Delegation: A.18 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000279 
Dnr MBN 2021-000085 
RISANÄS X 
Bygglov beviljas för nybyggnad av vindskydd, 2021-04-16. 
Dagar: 1/53. Avgift: 2 833 kronor (Tabell 2 och 12).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
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D 2021-000280 
Dnr MBN 2020-000688 
FRISKYTTEN X 
Bygglov beviljas för nybyggnad av förrådsbyggnad, 2021-04-16. 
Dagar: 12/60. Avgift: 4 833 kronor (Tabell 2, 5 och 10).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000281 
Dnr MBN 2020-000367 
SAXEMARA X 
Startbesked beviljas för bygglov för ombyggnad av enbostadshus, 2021-04-
19. 
Delegation: 5.16 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000282 
Dnr MBN 2020-000338 
LERÅKRA X 
Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 2021-04-19. 
Delegation: 5.16 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000283 
Dnr MBN 2021-000173 
VAMBÅSA X 
Startbesked beviljas för nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall), 2021-
04-19. Dagar: 0/33. Avgift: 2 925 kronor (Tabell timtaxa).  
Delegation: 5.16 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000284 
Dnr MBN 2021-000091 
LERÅKRA X 
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus/garage/gäststuga, 
installation av eldstad och rökkanal, 2021-04-19. Dagar: 0/74.  
Avgift: 25 020 kronor (Tabell 2 och 10).  
Delegation: 5.7 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000285 
Dnr MBN 2021-000146 
SPELAREN X 
Avskrivning för nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall), 2021-04-20. 
Dagar: 2/0. Avskrivning 0 kronor.  
Delegation: A.18 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
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D 2021-000286 
Dnr MBN 2020-000272 
GÄRESTAD X 
Slutbesked beviljas för tillbyggnad med takkupa (Attefall), 2021-04-20. 
Delegation: 5.19 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000287 
Dnr MBN 2020-000727 
RONNEBY X 
Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av moduler/paviljonger, 
2021-04-20. 
Delegation: 5.16 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2021-000288 
Dnr MBN 2021-000222 
HALLONET X 
Startbesked beviljas för anmälan tillbyggnad av enbostadshus, 2021-04-20. 
Dagar: 6/13. Avgift: 3 188 kronor (Timtaxa x 3).  
Delegation: 5.16 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000289 
Dnr MBN 2021-000126 
YXNARUM X  
Bygglov beviljas för tillbyggnad av fritidshus, 2021-04-20.  
Dagar: 1/36. Avgift: 15 971 kronor (Tabell 2 och 11).  
Delegation: 5.7 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000290  
Dnr MBN 2021-000076 
BÖKENÄS X 
Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av fritidshus, 2021-04-20. 
Delegation: 5.16 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000291 
Dnr MBN 2021-000238 
SKÄRMEN X 
Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus, 2021-04-20. 
Dagar: 0/7. Avgift: 2 925 kronor (Tabell timaxa).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
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D 2021-000292 
Dnr MBN 2021-000167 
BÖKEVIK X 
Startbesked beviljas för nybyggnad av komplementbostadshus (Attefall), 
2021-04-20. Dagar: 24/05. Avgift: 2925 kronor (tim debitering 3st). 
Delegation: 5.16 
Delegat: Lucas Edvardsson 
D 2021-000293 
Dnr MBN 2021-000092 
SAXEMARA X 
Bygglov beviljas för uppförande av mast, 2021-04-21. 
Dagar: 10/55. Avgift: 17 928 kronor (Tabell 2 och 18).  
Delegation: 5.7 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000294 
Dnr MBN 2020-000023 
RONNEBY X 
Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av nätstation, 2021-04-21. 
Delegation: 5.19 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000295 
Dnr MBN 2016-000259 
SPJÄLKÖ X 
Slutbesked beviljas för tillbyggnad av fritidshus, 2021-04-21. 
Delegation: 5.19 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000296 
Dnr MBN 2017-000183 
KUGGEBODA X 
Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av gäststuga, 2021-04-21. 
Delegation: 5.19 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000297 
Dnr MBN 2017-000350 
BINGA X 
Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av 
enbostadshus, 2021-04-21. 
Delegation: 5.19 
Delegat: Marcus Sabel 
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D 2021-000298 
Dnr MBN 2021-000159 
SKÄRMEN X 
Avskrivning för tillbyggnad av enbostadshus uterum, 2021-04-21. 
Delegation: A.13 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000299 
Dnr MBN 2021-000110 
KARLSTORP X  
Bygglov beviljas för anläggande av idrottsplats, padelbanor, 2021-04-21. 
Dagar: 1/50. Avgift: 8 455 kronor (Tabell 2 och 19).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000300 
Dnr MBN 2020-000666 
KUGGEBODA X 
Avskrivning för bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning, 2021-04-
22. 
Delegation A.18 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000301 
Dnr MBN 2020-000374 
MILLEGARNE X 
Slutbesked beviljas för tillbyggnad med attefalls tillbyggnad på fritidshus, 
2021-04-22. 
Delegation: 5.19 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000302 
Dnr MBN 2021-000128 
DRAGSNÄS X 
Bygglov beviljas för om- och tillbyggnad av fritidshus, 2021-04-22. 
Dagar: 27/22. Avgift: 8235 kronor (Tabell 11 och 2).  
Delegation: 5.7 
Delegat: Lucas Edvardsson 
D 2021-000303 
Dnr MBN 2020-000502 
SKÖNEVIK X 
Startbesked beviljas för bygglov för om-/tillbyggnad av fritidshus, 2021-04-
22. 
Delegation: 5.16 
Delegat: Marcus Sabel 
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D 2021-000304 
Dnr MBN 2021-000094 
VÄBY X 
Bygglov beviljas för uppförande av sändarmast, 2021-04-23. 
Dagar: 10/58. Avgift: 17 928 kronor (Tabell 2 och 18).  
Delegation: 5.7 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000305 
Dnr MBN 2020-000317 
DROPPEMÅLA X 
Slutbesked beviljas för tillbyggnad av enbostadshus, 2021-04-26. 
Delegation: 5.19 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000306 
Dnr MBN 2021-000093 
TROLLEBODA X 
Bygglov beviljas för uppförande av sändarmast, 2021-04-26. 
Dagar: 7/61. Avgift: 17 928 kronor (Tabell 2 och 18).  
Delegation: 5.7 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000307 
Dnr MBN 2021-000190 
VÅRLÖKEN X 
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus, 2021-04-26. 
Dagar: 10/62. Avgift: 20 069 kronor (Tabell 2 & 10).  
Delegation: 5.7 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2021-000308 
Dnr MBN 2021-000148 
TROMTESUNDA X 
Avvisning, ej komplett för nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall), 
2021-04-26. Avgift: 1950 kronor (Tabell 20, 2 timmar).  
Delegation: 5.7 
Delegat: Lucas Edvardsson 
D 2021-000309 
Dnr MBN 2021-000248 
RONNEBY X 
Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus, 2021-04-26. 
Dagar: 14/4. Avgift: 8 265 kronor (Tabell 2 och 11).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
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D 2021-000310 
Dnr MBN 2021-000208 
HJORTSBERGA X 
Förlängning av handläggningstid, 4 veckor för ändring av byggnads bärande 
konstruktion enbostadshus, 2021-04-26. 
Delegation: 5.9 
Delegat: Lucas Edvardsson 
D 2021-000311 
Dnr MBN 2020-000083 
SPJÄLKÖ X 
Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av fritidshus, 2021-04-27. 
Delegation: 5.19 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000312 
Dnr MBN 2021-000227 
DRAGSNÄS X 
Avskrivning för bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 2021-04-27. 
Delegation: A.2 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000313 
Dnr MBN 2020-000718 
GUNHILD X 
Rättidsprövning, rätt tid för rivningslov för rivning av enbostadshus, 2021-
04-27. Dagar: Rättidsprövning.  
Delegation A.14 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000314 
Dnr MBN 2020-000729 
LERÅKRA X 
Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 2021-04-
27. 
Delegation: 5.16 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000315 
Dnr MBN 2021-000055 
GÖHOLM X  
Bygglov beviljas för anläggande av parkeringsplats, 2021-04-27. 
Dagar: 4/57. Avgift: 5 143 kronor (timtaxa).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
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D 2021-000316 
Dnr MBN 2021-000131 
KUGGEBODA X 
Startbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 
renovering/ombyggnad av stuga samt nybyggnad av carport, 2021-04-27. 
Delegation: 5.16 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000317 
Dnr MBN 2020-000183 
SJÖHAGA X 
Slutbesked beviljas för rivning av befintlig byggnad samt bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus och garage, 2021-04-28. 
Delegation: 5.19 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000318 
Dnr MBN 2020-000231 
DROPPEMÅLA X 
Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, 
2021-04-28. 
Delegation: 5.19 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2021-000320 
Dnr MBN 2021-000218 
TRAPETSEN X 
Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus, 2021-04-28. 
Dagar: 8/13. Avgift: 6 361 kronor (Tabell 2 och 11).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000321 
Dnr MBN 2021-000231 
HJORTSBERGA X 
Bygglov beviljas för rivningslov för befintlig byggnad, bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus, 2021-04-28. Dagar: 0/19. Avgift: 21 973 kronor 
(Tabell 2 och 10).  
Delegation: 5.7 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000322 
Dnr MBN 2018-000371 
STRÅKEN X 
Slutbesked beviljas för rivningslov för rivning av en del av byggnad, garage, 
2021-04-28. 
Delegation: 5.19 
Delegat: Micael Sandberg 
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D 2021-000323 
Dnr MBN 2020-000726 
LÅNGSJÖRYD X 
Slutbesked beviljas för installation av eldstad och rökkanal, 2021-04-28. 
Delegation: 5.19 
Delegat: Micael Sandberg 
D 2021-000324 
Dnr MBN 2021-000054 
SONEKULLA X  
Bygglov beviljas för anläggande av parkeringsplats, 2021-04-28. 
Dagar: 16/57. Avgift: 4 158 kronor (Timtaxa).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000325 
Dnr MBN 2021-000252 
BJÖRKEN X 
Startbesked beviljas för anmälan tillbyggnad enbostadshus, 2021-04-28. 
Dagar: 0/12 Avgift: 1 950 kronor (Timtaxa).  
Delegation: 5.16 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000326 
Dnr MBN 2020-000623 
KALLEBERGA X 
Bygglov beviljas för till- och ombyggnad av enbostadshus, 2021-04-28. 
Dagar: 0/12. Avgift: 3 695 kronor (timtaxa).  
Delegation: 5.7 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000327 
Dnr MBN 2020-000690 
LISTERBY X 
Bygglov beviljas för tillbyggnad av befintligt garage med förråd, 2021-04-
28. Dagar: 9/0. Avgift: 5 578 kronor (Tabell 2 och 11).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000328 
Dnr MBN 2021-000058 
YXNARUM X 
Startbesked beviljas för inredning av vindsvåning inkl. isolering av tak, 
2021-04-29. 
Delegation: 5.16 
Delegat: Micael Sandberg 
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D 2021-000329 
Dnr MBN 2021-000127 
TROLLEBODA X 
Startbesked beviljas för tillbyggnad med attefalls tillbyggnad fritidshus, 
2021-04-29. Dagar: 14/35. Avgift: 1 950 kronor (Timtaxa).  
Delegation: 5.16 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000330 
Dnr MBN 2021-000260 
KUGGEBODA X 
Startbesked beviljas för anmälan tillbyggnad enbostadshus, 2021-04-29. 
Dagar: 0/8. Avgift: 3 193 kronor (Timtaxa x 3).  
Delegation: 5.16 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000331 
Dnr MBN 2021-000096 
KUGGEBODA X 
Bygglov beviljas för nybyggnad av växthus och lekstuga, 2021-04-29. 
Dagar: 6/31. Avgift: 8 836 kronor (Tabell 2 och 10).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Anna-Karin Skiöld 
D 2021-000332 
Dnr MBN 2021-000219 
RITAREN X 
Startbesked beviljas för tillbyggnad av fritidshus, 2021-04-29. 
Dagar: 0/29. Avgift: 2 925 kronor (Timtaxa).  
Delegation: 5.16 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
D 2021-000334 
Dnr MBN 2020-000407 
HEDVIG X 
Slutbesked beviljas för tillkommande vatten och avlopp skola, väsentlig 
förändring, 2021-04-30. 
Delegation: 5.19 
Delegat: Marcus Sabel 
D 2021-000335 
Dnr MBN 2020-000462 
SÖMMAREN X 
Slutbesked beviljas för bygglov för anläggande av parkeringsplats, 2021-04-
30. 
Delegation: 5.19 
Delegat: Mathias Pastuhoff 
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D 2021-000336 
Dnr MBN 2021-000021 
JÄRNAVIK X 
Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av WC, 2021-04-30. 
Delegation 5:19 
Delegat: Mathias Pastuhoff 
D 2021-000338 
Dnr MBN 2021-000168 
NORRA ERINGSBODA X 
Bygglov beviljas för nybyggnad av transformatorstation, 2021-04-30. 
Dagar: 0/102. Avgift: 2 925 kronor (timataxa).  
Delegation: 5.7 och 5.16 
Delegat: Emelie Gunnarsson 
------------------------------ 
Muntlig redovisning 
På begäran, se § 132, redovisas delegationsbeslut D 2021-000299 muntligt 
av bygglovhandläggare/inspektör Anna-Karin Skiöld. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten och att notera dem till protokollet.      

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola 
Robertsson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Lars Sager (M) och 
ersättare Willy Persson (KD). 

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 210519 – Delegationsbeslut byggenheten. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den skriftliga och 
muntliga redovisningen av delegationsbesluten och att notera dem till 
protokollet. 
________________ 

Exp: Akten   
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§ 157 Dnr 2021-000008 002 

Delegationsbeslut bostadsanpassning 2021-05-19 

Sammanfattning  
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Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förslås besluta att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten och att notera dem 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 210519 – Delegationsbeslut miljö- och hälsoskyddsenheten. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten och att notera dem till protokollet. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 158 Dnr 2021-000009 002 

Delegationsbeslut miljö- och hälsoskyddsenheten 
2021-05-19 

Sammanfattning  
2020-209 2021-03-30 DBM § 79 
Hakarp X – Anmälan om installation av värmepump, 2.18, 2.91, A.12 
Leif Abrahamsson 
 
2017-648 2021-03-30 DBM § 80 
Karossen X – Förbud mot utsläpp av spillvatten, A.9, 2.20 
Kristina Brovall 
 
2020-2689 2021-03-29 DBM § 81 
Häggatorp 10:1 – Återvinning av avfall i anläggningsarbete, A.9, 2.20 
Kristina Brovall 
 
2020-641 2021-04-07 DBM § 82 
Svarven X - Överklagan av förbud mot att släppa ut tvättvatten, 
rättidsprövning, A.14 
Natalie Stangl 
 
2021-227 2021-04-09 DBM § 83 
Kåraryd X – Ansökan om ändrad intervall för slamtömning, A.1, A.9, 2.26, 
2.47 
Johan Karlsson 
 
2021-251 2021-04-09 DBM § 84 
Skumpamåla X – Befrielse från kommunal avfallshämtning vid fritidshus för 
transport till permanentbostad, A.1, 2.48 
Anna Pettersson  
 
2021-250 2021-04-09 DBM § 85 
Långgölsmåla X – Ansökan om uppehåll i avfallshämtning och slamtömning 
på obebodd fastighet, A.1, 2.48 (2.49) 
Anna Pettersson 
 
2021-218 2021-04-14 DBM § 87 
Kalleberga X – Registrering av livsmedelsanläggning, beslut om årlig avgift, 
3.4, 3.10 
Kajsa Johnson 
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2021-274 2021-04-19 DBM § 90 
Hjorthålan X – Tillstånd att inrätta enskild avloppsanläggning med WC, 
2.12, 2.61, A.9 
Johan Karlsson 
 
2021-264 – 2021-04-19 DBM § 91 
Dragsnäs X – Anmälan om installation av värmepump, 2.18, 2.91, A.12 
Jennie Holgersson 
 
2021-320 – 2021-04-19 DBM § 92 
Skärvgöl X – Beslut om uppehåll i avfallshämtningen och slamtömningen, 
A.1, 2.26, 2.48 
Johan Karlsson 
 
2021-302 – 2021-04-19 DBM § 93 
Månstenen X - Ansökan om hållande av höns inom detaljplanelagt område, 
2.22, 2.61 
Jennie Holgersson 
 
2021-213 2021-04-19 DBM § 94 
Totasjö X – Tillstånd att inrätta avloppsanordning med WC, 2.12, 2.61, A.9 
Johan Karlsson 
 
2021-234 2021-04-21 DBM § 96 
Kuggeboda X – Anmälan om skolverksamhet, 2.21, A.1 
Anna Pettersson 
 
2021-272 2021-04-22 DBM § 97 
Xenofon X – Registrering av livsmedelsanläggning, beslut om årlig avgift, 
3.4, 3.10 
Kajsa Johnson 
 
2021-262 2021-04-23 DBM § 98 
Trofta X – Tillstånd att inrätta avloppsanordning med WC, 2.12, 2.61, A.9 
Johan Karlsson 
 
2020-4744 2021-04-26 DBM § 107 
Dönhult X – Överklagan av beslut om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel, rättidsbedömning, A.14 
Jennie Holgersson 
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2021-316 2021-24-29 DMB § 102 
Höken X - Registrering av livsmedelsanläggning, beslut om årlig avgift, 3.4, 
3.10 
Kajsa Johnson 
 
2021-322 2021-04-28 DBM § 101 
Lars X - Ändring av livsmedelsanläggning, beslut om årlig avgift, 3.10 
Eva-Marie Lundberg         

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förslås besluta att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten och att notera dem 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 210519 – Delegationsbeslut miljö- och hälsoskyddsenheten. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten och att notera dem till protokollet. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 159 Dnr 2021-000010 002 

Ordförandebeslut 2021-05-19 

Ordförande Hillevi Andersson (C) föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

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. 

Enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut § 377/2020 avseende 
delegationsordning, så kan ordföranden besluta på nämndens vägnar vid 
ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Till nämndssammanträdet 2021-05-19 har följande ordförandebeslut 
anmälts: 
1. § 2021-105 Johannishus 1:2, Johannishusskolan – händelsestyrd tillsyn. 
2. § 2021-206 Hoby 1.39, Hobyskolan – händelsestyrd tillsyn.     

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut och 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 

‐ Ordförandebeslut 2021-05-03, § 2021-105 Johannishus 1:2, 
Johannishusskolan – händelsestyrd tillsyn. 

‐ Ordförandebeslut 2021-05-03, § 2021-206 Hoby 1.39, Hobyskolan – 
händelsestyrd tillsyn. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut och notera dem till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten   
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§ 160 Dnr 2021-000013 200 

Delgivningsärenden och meddelanden 2021-05-19 

Sammanfattning  

1. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2021-04-06, 525-1552-2021, 
avseende byte av luftledning. 

2. Dom från Växjö tingsrätt mål nr P 2500-20, beslut 2021-04-08, avseende 
överklagad detaljplan. Överklagandet avvisas. 

3. Dom från Växjö tingsrätt, mål nr P 793-21, 2021-04-07, avseende 
överklagande av bygglov. Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet. 

4. Delegering av arbetsmiljöuppgifter etc. Anders Karlsson MBN, 2021-04-
13. 

5. Dom från Växjö tingsrätt 2021-04-12, mål nr M 4133-20, avseende 
djurhållning inom detaljplanelagt område. 

6. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2021-04-13, 525-1256-2021, 
avseende underhållsröjning. 

7. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2021-04-13, 535-4409-2020, 
521-5170-2020, 521-5599-2020 avseende bl. a. vattenverksamhet och 
strandskyddsdispens. 

8. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2021-03-23, 5938-2019, 
avseende vattenverksamhet för flytbryggor. 

9. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2021-04-22, 535-4650-2020, 
avseende anmälan om vattenverksamhet. 

10. Beslut från Kronofogden 2021-04-19, U-7375-20/1250, avseende 
avvisning av överklagande. 

11. Överklagande 2021-04-23. 
12. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2021-04-26, 535-1594-2021, 

avseende anmälan om vattenverksamhet. 
13. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2021-04-23, 525-940-2021, 

avseende medgivande till sänkning av marknivå. 
14. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2021-04-23, 505-427-2021, 

avseende avvisande av överklagande. 
15. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2021-04-27, 523-5951-2020, 

avseende anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion. 
16. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2021-04-27, 523-314-2021, 

avseende anmälan om att ta 3 ha jordbruksmark ur produktion. 
17. Regeringsbeslut 2021-04-22, Fi2020_03151, regeringen avslår 

överklagandet. 
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Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 
delgivningsärenden och meddelanden och att notera dem 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 
De numrerade handlingarna under rubriken Sammanfattning skickades ut till 
nämndens ledamöter och ersättare i samband med kallelsen till maj månads 
nämndsammanträde.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delgivningsärenden och meddelanden och att notera dem till protokollet. 
________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 161 Dnr 2021-000134 232 

Svenstorp X - Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 
kontorshus, Bygg-R 2021/291 - Extra ärende 

 

Sammanfattning  
Sökande och fastighetsägare är: X. 
Fastighetens adress: X. 
Kontrollansvarig: X. 
För fastigheten där åtgärden avses, gäller detaljplan 321, laga kraft 1974-04-
23 Med Jp betecknat område för industripark och en byggnadshöjd om max 
10 meter. I övrigt är stora delar av området avsatt för industri (J) med ett 
naturområde i söder för att avskärma bostäder. 
 
Orsak MBN: Avviker från detaljplanen med användningen. 
  
Ansökan avser: nybyggnad av kontorspaviljonger med en byggnadsarea om 
161 m² samt parkering i anslutning till kontorslokalerna. Sökande har för 
avsikt att använda lokalerna till personal inom industriområdet. Åtgärden är 
av tidsbegränsad karaktär då kontrakt skrivs i intervaller om ett visst antal år 
i taget. För byggnaden finns inlämnad avvecklingsplan där det kan antas som 
praktiskt och ekonomiskt rimligt att avveckla att avveckla inom den avsedda 
tiden.     
    
Ärendet remitteras till Ronneby Miljö & Teknik AB, Staten Trafikverket, 
Räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsenheten. 
Svar från remissinstans beaktas före beslut. 
  
Berörda sakägare (rågrannar) ges möjlighet att yttra sig enligt 9 kap. 25 § 
plan- och bygglagen. Svar presenteras senast på miljö- och 
byggnadsnämndens sammanträde. Eventuell erinran beaktas före beslut. 
Fastigheterna som berörs är: Svenstorp X, Svenstorp X, Svenstorp X, 
Svenstorp X, Svenstorp X, Svenstorp X, Svenstorp X, Svenstorp X, 
Svenstorp X samt Svenstorp X. 

Då det inkommit begäran om förlängd svarstid på remiss från flera instanser. 
Samt att på grund av hög arbetsbelastning inom förvaltningen har ärendet 
dragit ut på tiden, vill vi gärna tillmötesgå sökanden med ett beslut innan 
nästkommande sammanträde. 

Förvaltningen ställer nu frågan till nämnden om beslut i frågan kan tas av 
tjänstemän på förvaltningen.  
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Förslaget är att detta ska ske förutsatt att ansökan utöver avvikelse för 
placering på industripark samt att erinran av vikt inte inkommit. Föreslagen 
delegat (FC) innefattar förvaltningschef.   

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat lov för nybyggnad av 
kontorslokaler och tillhörande parkering till 2030-12-31 med stöd av plan- 
och bygglagen (PBL) 9 kap. 33 § För en åtgärd som uppfyller någon eller 
några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat 
bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en 
begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en 
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. 
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens 
begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får 
överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses 
i 9 §. Lag (2014:900). 
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 c §: Efter det att 
genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som 
följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget 
gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 
lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 
Lag (2014:900). 
 
I detta ärende bedöms åtgärden utgöra ett lämpligt komplement till J: 
Industriändamål då förutsättningarna på fastigheten är enligt bedömning 
goda gällande både anläggning och parkeringsmöjligheter för att upprätta en 
sådan typ av verksamhet. Det anses också vara ett lämpligt komplement till 
omkringliggande verksamheter då det medför möjlighet till gemensamt 
kontor/personalutrymmen. 
 
Syftet med Industripark när detaljplanen gjordes var att skapa en skyddszon 
mot bostäder. I dagsläget bedrivs inte sågverksamhet i den byggnad som 
avsågs behöva skyddszon. Därför borde ett tidsbegränsat lov kunna beviljas. 
Dock bör lovet inte göras permanent så länge detaljplanen gäller, då det 
skulle kunna hindra pågående användning J om sågverk eller annan 
verksamhet som medför störning skulle bli aktuellt igen. 
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I enlighet med PBL 9: 31 e  
     Bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges om åtgärden kan antas 
medföra 
   1. betydande miljöpåverkan, eller 
   2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag 
(2014:900).  

   
På 1990-talet ändrades delar av detaljplan 321 på grund av ny vägdragning 
genom Bräkne-Hoby. Då ansågs ett område för industripark inte behövas 
och togs bort. Detaljplan 192 laga kraft 1991-09-30 medger exploatering på 
tidigare Jp industripark.  

Förslag till beslut 

Att miljö- och byggnadsnämnden ger delegation till delegat motsvarande FC 
i gällande delegationsordning att fatta beslut i detta ärende förutsatt att ingen 
annan avvikelse än för placering på industripark och att ingen erinran av vikt 
inkommer. I det fall beslut fattas i ärendet, på delegation enligt ovan, ska 
beslut redovisas vid nästkommande sammanträde.  

Yrkanden 
Ordförande Magnus Persson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Magnus Persson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detsamma.   

Underlag 
Handlingar som ingår i beslutet. 
• Ansökan, tidsbegränsat lov inkommen 2021-05-07. 
• Anmälan om kontrollansvarig 2021-04-12. 
• Avvecklingsplan inkommen 2021-05-07. 
• Situationsplan inkommen 2021-05-07. 
• Fasadritning inkommen 2021-04-12. 
• Planritning inkommen 2021-04-12. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge delegation till delegat 
motsvarande FC (förvaltningschef) i gällande delegationsordning att fatta 
beslut i detta ärende förutsatt att ingen annan avvikelse än för placering på 
industripark och att ingen erinran av vikt inkommer. I det fall beslut fattas i 
ärendet, på delegation enligt ovan, ska beslut redovisas vid nästkommande 
sammanträde. 

Jäv 
Ordförande Hillevi Andersson (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i vare 
sig föredragning, debatt eller beslut i detta ärende. 1:e vice ordförande 
Magnus Persson (M) går in som ordförande och Kerstin Haraldsson (C) går 
in som tjänstgörande.  

 

Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning till: 
X 

 
För kännedom: 
X 
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 (MBN 2020-000014).  
 
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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§ 162 Dnr 2021-000130 230 

Svenstorp X - Nybyggnad av lagerbyggnad, Bygg-R 
2021/237 - Extra ärende 

 

Sammanfattning  
Sökande och fastighetsägare är: X. 
Fastighetens adress: X. 
Kontrollansvarig: X. 

För fastigheten där åtgärden avses, gäller detaljplan 321, laga kraft 1974-04-
23 Med Jp betecknat område för industripark och en byggnadshöjd om max 
10 meter. I övrigt är stora delar av området avsatt för industri (J) med ett 
naturområde i söder för att avskärma bostäder. 

Orsak MBN: Avviker från detaljplanen med placering på punktprickad 
mark. 

Ansökan avser: nybyggnad av 2 st. tältbyggnader med en byggnadsarea om 
878,5 m² och 112,5 m². Sökande har för avsikt att använda byggnaderna till 
salt och sandförvaring för underhåll av vägar. Den större byggnaden placeras 
delvis på punktprickad mark med ca 66 % den mindre byggnaden placeras i 
sin helhet på punktprickad mark.     
    
Ärendet remitteras till Ronneby Miljö & Teknik AB, Staten Trafikverket, 
Räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsenheten. 
Svar från remissinstans beaktas före beslut. 
  
Berörda sakägare (rågrannar) ges möjlighet att yttra sig enligt 9 kap. 25 § 
plan- och bygglagen. Svar presenteras senast på miljö- och 
byggnadsnämndens sammanträde. Eventuell erinran beaktas före beslut. 
Fastigheterna som berörs är: Svenstorp X, Svenstorp X, Svenstorp X, 
Svenstorp X, Svenstorp X, Svenstorp X, Svenstorp X, Svenstorp X, 
Svenstorp X samt Svenstorp X.   
 
Då det inkommit begäran om förlängd svarstid på remiss från flera instanser. 
Samt att på grund av hög arbetsbelastning inom förvaltningen har ärendet 
dragit ut på tiden, vill vi gärna tillmötesgå sökanden med ett beslut innan 
nästkommande sammanträde. 
 
Förvaltningen ställer nu frågan till nämnden om beslut i frågan kan tas av 
tjänstemän på förvaltningen.  
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Förslaget är att detta ska ske förutsatt att ansökan utöver avvikelse för 
placering på punktprickad mark samt att erinran av vikt inte inkommit. 
Föreslagen delegat (FC) innefattar förvaltningschef.   

Bedömning 

Miljö och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 2 st. 
tältbyggnader enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 c §: Efter det att 
genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som 
följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget 
gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 
lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 
Lag (2014:900). 
 
I detta ärende bedöms byggnaderna kunna placeras längs med järnvägen då 
tidigare lov beviljats enligt äldre plan och bygglagen på liknande avstånd 
från järnväg. Vanligt krav på avstånd till järnväg är 30 meter, men då dessa 
byggnader inte avser att personer stadigvarande vistas i byggnaden kan ett 
mindre avstånd anses vara lämpligt. Byggnader placeras med ett avstånd om 
minst 10 meter från järnvägs mitt. I övrigt är åtgärden enligt användning för 
industri. Och borde uppfylla kraven i PBL 9 kap. 31 c § punkt 1.   

Förslag till beslut 
Att miljö- och byggnadsnämnden ger delegation till delegat motsvarande FC 
i gällande delegationsordning att fatta beslut i detta ärende förutsatt att ingen 
annan avvikelse än för placering på punktprickad mark och att ingen erinran 
av vikt inkommer. I det fall beslut fattas i ärendet, på delegation enligt ovan, 
ska beslut redovisas vid nästkommande sammanträde.     

Yrkanden 

Ordförande Magnus Persson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 
Ordförande Magnus Persson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detsamma.  
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Underlag 
Handlingar som ingår i beslutet. 
• Ansökan om lov inkommen 2021-05-07. 
• Anmälan om kontrollansvarig 2021-04-12. 
• Situationsplan inkommen 2021-05-17. 
• Fasadritningar inkomna 2021-05-07. 
• Planritningar inkomna 2021-05-07. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge delegation till delegat 
motsvarande FC i gällande delegationsordning att fatta beslut i detta ärende 
förutsatt att ingen annan avvikelse än för placering på punktprickad mark 
och att ingen erinran av vikt inkommer. I det fall beslut fattas i ärendet, på 
delegation enligt ovan, ska beslut redovisas vid nästkommande 
sammanträde. 

________________ 

Jäv 
Ordförande Hillevi Andersson (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i vare 
sig föredragning, debatt eller beslut i detta ärende. 1:e vice ordförande 
Magnus Persson (M) går in som ordförande och Kerstin Haraldsson (C) går 
in som tjänstgörande.  

 

Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning till: 
X 

 
För kännedom: 
X 
Expeditionen (avgiften) 
Akten 
 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

155(157) 
2021-05-19  

 

  
 

Justeringsdatum: 2021-05-26 
Justerandes sign 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 (MBN 2020-000014).  
 
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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§ 163 Dnr 2021-000101 

Förbifart Hallabro – Extra ärende 

Bygglovhandläggare Mathias Pastuhoff finns tillgänglig för frågor i ärendet 
via Teams.  

Sammanfattning 

I april månads sammanträde redovisades följande:  
Trafikverket har påbörjat arbetet med en förbifart väster om Hallabro med en 
sträckning om ungefär 2,5 km. Trafikverket har kontaktat miljö-och 
byggnadsförvaltningen för att förhöra sig om miljö- och byggnadsnämndens 
inställning beträffande uppförande av två bullerskydd.  
 
Nämnda bullerskydd kräver normalt bygglov, men eftersom det rör sig om 
åtgärder inom ramen för ett arbete med en vägplan så finns möjligheten för 
kommunen släpper på kravet Det rör sig om en möjlighet, inte en skyldighet, 
för kommunen att tillåta Trafikverket att utföra åtgärderna utan krav på 
bygglov. För Trafikverkets del hade detta underlättat arbetet med vägplanen.  

 
Förslag till beslut som fattades 2021-04-21 och lyder enligt följande: 

”Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
Att frågan ska tas upp på maj månads nämndssammanträde. Detta efter att 
miljö- och byggnadsförvaltningen har gjort platsbesök och upprättat ett 
förslag till beslut i frågan.” 

Bedömning 

Efter varit på plats, anser miljö- byggnadsförvaltningen att de föreslagna 
bullerplank som redovisades på april månads nämndssammanträde inte 
påverkar landskapsbilden på ett negativt sätt som kräver att Ronneby 
kommun behöver ha in enskilda bygglov för att uppföra bullerplank i 
samband med att vägplanen projekteras och utförs. 

Förslag till beslut  

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner i enlighet med plan- och 
byggförordningen 2011:338 6 kap. 2 § punkt 4. att Trafikverket undantas 
kravet om lovplikt för uppförande av plank i samband med att vägplan för 
förbifart Hallabro Väg 27 antas. 

Yrkanden 
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 
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Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna, i enlighet med plan- 
och byggförordningen 2011:338 6 kap. 2 § punkt 4., att Trafikverket 
undantas kravet om lovplikt för uppförande av plank i samband med att 
vägplan för förbifart Hallabro Väg 27 antas. 

___________ 

 

Exp:  

Akten 
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Tomtplatsavgränsning Saxemara 

1:750

Ca 2500 kvm

Bilaga 1

Fri passage*

* Fri passage innebär ett utrymme som omfattar 
minst 15 meter mellan tomtplats och strandlinjen 
vid normalvattenstånd.
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