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 Sammanträdesprotokoll 
 
 2012-10-11 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 – 15.40 

                     Ajournering kl. 12.00-13.00 för lunch och 14.30-14.45 för kaffe 
Beslutande 

Ledamöter Ledamöter 
Knut Svensson (c)  Magnus Pettersson (s) 
Olle Helt (m) Magnus Fast (s) 
Claes Lagerlund (m) Margareta Yngveson (s) 
Jan Olofsson (c) Gunnar Ferm (s) 
Berth-Anders Svensson (rp) Stefan Kullman (sd)§§238-254 
  
  
Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare 
Curt Piculell (m) Ulrik Lindqvist (s) 
Willy Persson (kd)  
  

Övriga deltagare 

Tjänstemän Tjänstemän 
Kerstin Bertilsson, Ekonom §§ 238-239, 244-246, 254 Laila Karlsson, Sekr §§ 238-261 
David Gillanders, Stadsark. §§ 244-246, 256 Åke Johansson, Bost.anp.handl. §§ 
Lars Granbacka, MoHinsp.§ 254 Eva-Marie Lundberg, MoHinsp. §§ 241-243 
Kenneth Gummesson, B.insp § 256 Jan Moberg, MoBchef §§ 238-261 
Åke Johansson, Bost.anp.handl. § 253 Karin Svensson, Planark. §§ 250-252 
Anja Jonsson, B.lovs.handl. §§ 247-249,254 Leona Öberg, Kommunjurist §§ 239, 254 
  
  
  
  

Utses att justera: Magnus Pettersson 

Justeringens plats och tid:    Stadshuset, kommunledningsförvaltningen 2012-10-18, kl 08.00. 

 
 
Sekreterare: Laila Karlsson/  Paragrafer: 238 - 261 

 Anna-Karin Sonesson   

 
Ordförande: Knut Svensson  

 
 

Justerande: Magnus Pettersson 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ: Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2012-10-11 
 

Datum för anslags uppsättande:  2012-10-19  

 

Datum för anslags nedtagande:  2012-11-12 

 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, kommunledningsförvaltningen 

 

 
Underskrift: Anna-Karin Sonesson
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Innehållsförteckning    Sid 
 

§ 238  Budget 2012     3 

§ 239  Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden  4 

§ 240  Nils 6 – Beslut om avgift    5 

§ 241  Sömmaren 2 – Ansökan om nedsättning av avgifter  7 

§ 242  Listerby 14:6 – Ansökan om nedsättning av livsmedelsavgift 9 

§ 243  Millegarne 2:86 – Miljötillsyn i lantbruket   11 

§ 244  Bökevik 1:22 - Förhandsbesked på nybyggnad av fritidshus 15 

§ 245  Detaljplan för del av Hulta 2:115   17 

§ 246  Hans 3, 10  m fl - Ansökan om planändring.  18 

§ 247  Bustorp 1:37 - Tillbyggnad av enbostadshus  19 

§ 248  Göholm 1:1 - Rivning av bostadshuset Grindstugan  21 

§ 249  Påtorp 1:272 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av  
enbostadshus     23 

§ 250  Asken 19 - Utvändig ändring/omläggning tak på flerbostadshus 25 

§ 251  Ronneby 25:2 - Namnsättning av nya trappan på Prinsgatan 27 

§ 252  Hulta 2:115, del av (Hultagölen) – Detaljplan  28 

§ 253  Leråkra – Bostadsanpassning    29 

§ 254  Information      30 

§ 255  Meddelanden      31 

§ 256  Delegationsbeslut bygglov    33 

§ 257  Delegationsbeslut bygganmälan   37 

§ 258  Delegationsbeslut brandfarlig vara   38 

§ 259  Delegationsbeslut bostadsanpassning    39 

§ 260  Delegationsbeslut ordförandebeslut    43 

§ 261  Delegationsbeslut – Miljö- och hälsoskyddsenheten  44 

___________ 
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2012/28 

§ 237  Budget 2012 utfall t o m september 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadschef Jan Moberg redovisar miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska läge 

gentemot budget 2012. 

Bedömning 
Bostadsanpassningskostnaderna påvisar en tendens att stiga ytterligare. 

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

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Knut Svensson, C, ledamöterna Claes Lagerlund, M, Margareta 

Yngveson, S samt Bert Anders Svensson, RP. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet. 

___________ 

Exp: 

Akten 

 

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(49) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2012-10-11 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

2012/291 

§ 239  Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanfattning 
Ett förtydligande av ad som ska gälla vid brådska behöver göras i delegationsordningen. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att: 

 

 På sida 10 införa förtydligandet att delegering ska ske i enlighet med kommunallag 6 

kap. 36 § till ordförande. Vidare att beslutanderätten övergår från ordförande till 1:e vice 

ordförande vid dennes förfall. Slutligen att beslutanderätten övergår från 1:e vice 

ordförande till 2:e vice ordförande vid dennes förfall. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Knut Svensson, C, ledamöterna Magnus Pettersson, S samt 

Margareta Yngveson, S. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att i delegationsordningen för Miljö- och 

byggnadsnämnden på sida 10 införa förtydligandet att delegering ska ske i enlighet med 

kommunallag 6 kap. 36 § till ordförande. Vidare att beslutanderätten övergår från ordförande till 

1:e vice ordförande vid dennes förfall. Slutligen att beslutanderätten övergår från 1:e vice 

ordförande till 2:e vice ordförande vid dennes förfall. 

__________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Akten + Delegationsordning 2012-10-09 
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2012-229.808 

§ 240  Nils 6 – Beslut om avgift 

Redogörelse för ärendet 
Efter att Länsstyrelsen undanröjt tidigare beslut fattas nytt beslut i ärendet. 

Den 12 mars 2012 kontrollerades butikens XXX, med organisationsnummer XXX, försäljning 

av receptfria läkemedel. Kontrolltid samt tid för resa beräknas till 1 timme och tid för 

administration och övrigt beräknas till 1 timme. Som övrigt räknas verksamhetens del i tid för 

registerhållning, utbildning och liknande för kommunens arbete inom det aktuella 

lagstiftningsområdet. 

 

Verksamhetsutövaren har överklagat ett tidigare beslut om avgift för utförd kontroll, och varvid 

beslutet upphävdes med hänvisning till att någon prövning inte gjorts rörande önskemålen om 

att få avgiften nedsatt. De skäl som verksamhetsutövaren åberopar framgår av bilaga 1 (av 10) i 

miljö- och byggnadsnämndens kallelseutskick.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att XXX, XXX på XXXgatan XX, 372 32 Ronneby, ska 

erlägga avgift för kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel på 1526 kronor. 

Beslutet tas med stöd av lag (SFS 2009:730) om handel med vissa läkemedel 23 § och med 

hänvisning till taxa för kontroll av efterlevnaden av lagen (2009:730) om försäljning av vissa 

receptfria läkemedel. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige under § 154/2010 att gälla 

fr.o.m. 2011-01-01 t o m 2012-06-30. Verksamheten skall debiteras en timavgift på 763 kr/tim, 

och nerlagd handläggningstid i detta ärende är 2 tim x 763 kr/tim = 1 526 kronor.  

Fakturan skickas ut separat. 

Motivering 
Enligt läkemedelsverkets lag om handel med vissa receptfria läkemedel 20§ ska den kommun 

där detaljhandeln bedrivs kontrollera efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som har 

meddelats i anslutning till lagen. 

Enligt 23§ får en kommun för sin kontroll enligt denna lag ta ut avgift av den som bedriver 

detaljhandeln. 

Nerlagd handläggningstid enligt fakturaunderlag visar att kontroll, (inkl förberedelser, resa till 

och från verksamheten) samt administration (dokumentation, översändande av kontrollrapport 

och fakturaunderlag, arkivering) uppgår totalt till 2 timmar. Det arbete som lagts ner står i 

proportion till den avgift som tas ut för kontrollarbetet, och som syftar till att täcka 

myndighetens kostnader. 

De skäl som verksamhetsutövaren framför i sina inlagor bedöms inte vara av sådan art att det 

skulle vara motiverat att efterskänka eller sätta ner kontrollavgiften.  

 

Verksamhetsutövaren har tidigare kommunisterats fakturaunderlag. Några nya 

sakomständigheter i ärendet har inte tillkommit, varmed ny kommunicering inte bedöms vara 

nödvändig. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Knut Svensson, C, ledamöterna Jan Olofsson, C, Margareta 

Yngveson, S, Magnus Pettersson, S samt Olle Helt, M. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att XXX, XXX på XXXgatan XXX, 372 32 Ronneby, 

ska erlägga avgift för kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel på 1526 kronor. 

Beslutet tas med stöd av lag (SFS 2009:730) om handel med vissa läkemedel 23 § och med 

hänvisning till taxa för kontroll av efterlevnaden av lagen (2009:730) om försäljning av vissa 

receptfria läkemedel. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige under § 154/2010 att gälla 

fr.o.m. 2011-01-01 t o m 2012-06-30. Verksamheten skall debiteras en timavgift på 763 kr/tim, 

och nerlagd handläggningstid i detta ärende är 2 tim x 763 kr/tim = 1 526 kronor.  

Fakturan skickas ut separat. 

__________ 

 

Exp: 

XXX + rek & mb och besvärshänvisning +de.lista/tidkort 

Exp. (avgiften) 

Akten 
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2012-508.812 

§ 241  Sömmaren 2 - Ansökan om nedsättning av avgifter 

Redogörelse för ärendet 

Livsmedelsföretaget XXX har skriftligt anmält att man har upphört med sina 2 mobila 

livsmedelsverksamhet under sommaren 2012 och inte längre önskar vara registrerade 

som livsmedelsföretag. Företaget begär därför en nedsättning av den beslutade 

årsavgiften för 2012.  

 

Företaget har haft 2 livsmedelsanläggningar registrerade i Ronneby kommun. En vagn 

med gatukökssortiment och en vagn med ett färdigförpackat sortiment. 

Gatuköksvagnen har haft en beslutat årlig kontrollavgift motsvarande 4 timmar per år, 

3052 kr. Vagnen med färdigförpackat sortiment har haft en beslutad årlig kontrollavgift 

motsvarande 1 timme, 763 kr. Sammanlagd kontrollavgift för 2012 är 3815 kr.  

Under sommaren har företagets ägare sålt gatuköksvagnen under juni och registrerat 

färdigförpackat-vagnen i en grannkommun i augusti, eftersom man själv har flyttat dit.  

Anläggningarna är avförda från registret över livsmedelsanläggningar och kommer inte 

att debiteras nästa år.  

Ingen kontrolltid har år 2012 ägnats åt den här anläggningen.   

 

Enligt Ronneby kommuns taxa för livsmedelskontroll skall den som driver en 

livsmedelsanläggning vid kalenderårets början betala den årliga kontrollavgiften. Enligt 

vårt register den 1 januari 2012 fanns de här anläggningarna i vår kommun. Miljö- och 

byggnadsnämnden har alltså rätt att få in hela den fastställda årliga avgiften.  

Om det finns särskilda skäl får miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att avgift enligt 

denna taxa ska sättas ned eller efterges.  

Bedömning 

Miljö- och byggnämnden har enligt taxan rätt att få ut den beslutade avgiften på 3815 

kronor. Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att sätta ned avgiften eller efterge den 

helt.  

Förslag till beslut 

Miljö- och hälsoskyddsenheten föreslår att den beslutade årliga avgiften på 3815 kr för 

år 2012 tas ut.  

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Knut Svensson, C, ledamöterna Stefan Kullman, SD, Olle Helt, M, 

samt Bert Anders Svensson, RP. 

 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att den beslutade årliga avgiften på 3815 kr 

för år 2012 tas ut.  



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(49) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2012-10-11 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

__________ 

Exp: 

XXX + rek & mb och besvärshänvisning 

Akten 
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2012-552-812 

§ 242  Listerby 14:6 - Ansökan om nedsättning av livsmedelsavgift 

Redogörelse för ärendet 

Förvaltningen har under sommaren skickat sina fakturor för årlig livsmedelskontroll för 

2012.  

XXX har skriftligt registrerat sin anläggning från den 1 december 2011. Verksamheten 

pågår nu.  

Enligt Ronneby kommuns taxa för livsmedelskontroll skall den årliga avgiften betalas 

från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. XXX fakturerades årlig avgift 

för 2011.  

XXX tycker nu att man som småföretagare har små eller inga marginaler att betala 

dubbla avgifter, speciellt inte i ett uppstartsskede. Företaget anser att eftersom man 

redan betalat en årlig kontrollavgift för 2011, bör man få rabatt på kontrollavgiften för 

2012, eftersom man startat sent på året 2011. Detta anför man som skäl till att få en 

nedsatt avgift för 2012. Man anför att man inte upptagit kontrolltid 2011, men däremot 

2012.  

Den årliga kontrollavgiften för den här livsmedelsanläggningen är beslutad till 4 

timmar per år. Årliga avgiften för år 2012 är 3052 kr 

Livsmedelsanläggningen är registrerad för catering, dagens lunch, café. Mat, bröd och 

kakor lagade från grunden. Ingen kontrolltid har år 2011 ägnats åt den här 

anläggningen.  

 

Enligt Ronneby kommuns taxa för livsmedelskontroll skall den som driver en 

livsmedelsanläggning vid kalenderårets början betala den årliga kontrollavgiften. I vårt 

register den 1 januari 2012 fanns den här anläggningen registrerad.  

Om det finns särskilda skäl får miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att avgift enligt 

denna taxa ska sättas ned eller efterges.  

Bedömning 

Miljö- och byggnämnden har enligt taxan rätt att få ut den beslutade avgiften på 3 052 

kronor.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att sätta ned avgiften eller efterge den helt.  

Förslag till beslut 

Miljö- och hälsoskyddsenheten föreslår att den beslutade årliga avgiften på 3 052 

kronor för år 2011 tas ut.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Knut Svensson, C samt tjänstgörande ersättare Willy Persson, KD. 
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Yrkanden 
Ordförande Knut Svensson, C, föreslår nämnden besluta att sätta ner 2012 års avgift till hälften 

därför att verksamhet 2011 bedrivits under mycket kort tid och att full avgift för år 2011 ändå 

erlagts. 

Avgiften blir då 1526 kronor. 

Propositionsordning 
Ordförande Knut Svensson, C, ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden 

bifaller detsamma. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att sätta ner 2012 års avgift till hälften därför att 

verksamhet 2011 bedrivits under mycket kort tid och att full avgift för år 2011 ändå erlagts. 

Avgiften blir då 1526 kronor. 

__________ 

 

Exp: 

XXX + rek & mb samt besvärshänvisning 

Akten 

 

-
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2009-829.837 

§ 243  Millegarne 2:86 - Miljötillsyn i lantbruket 

Sammanfattning 

Den 22 september 2011 tog miljö- och byggnadsnämnden ett beslut § 227, dnr: 2009- 

829.837. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att med stöd av 2 kap. 2 och 3 §§ 

samt 26 kap. 9 och 19 §§ miljöbalken förelägga XXX och XXX att öka 

lagringskapaciteten för hästgödseln till 8 månader på fastigheten Millegarne 2:86 senast 

den 30 juni 2012.  

Med nuvarande djurhållning (60 djurenheter) och om strömedlet är torv innebär detta 

att det minst måste finnas lagringsutrymme för 332 m³ hästgödsel.  

XXX eget förslag att bygga ut befintlig gödselplatta till 236 m² är tillräckligt, förutsatt 

att det finns en 1,4 meter hög stödmur på tre sidor eller annat förslag som uppfyller 

volymen så att läckage inte kan ske. Gödselplattan ska tömmas årligen. 

Redogörelse för samråd 

Verksamhetsutövarna XXX och XXX har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till beslut. Inga 

synpunkter har inkommit. 

Bedömning 

Vid tidigare miljötillsyn på fastigheten Millegarne 2:86 har miljö- och 

byggnadsnämnden konstaterat att verksamheten inte uppfyller lagkravet på 

lagringsutrymmet för stallgödsel, det vill säga att lagringsutrymmet är för litet för 

verksamhetens djurhållning vilket riskerar leda till näringsläckage, se beslut § 

227/2011.  

Verksamheten har tidigare inte åtgärdat bristande lagringsutrymme för stallgödseln 

enbart genom påpekande av miljö- och byggnadsförvaltningen. Därmed tog miljö- och 

byggnadsnämnden ovan nämnda beslut § 227/2011.  

Vid uppföljande inspektion den 16 juli 2012 konstaterades att verksamhetsutövarna inte 

vidtagit de åtgärder som framgår i beslut § 227/2011.  

Verksamhetsutövaren kan lagra stallgödsel på annan fastighet om den 

gödselanläggningen uppfyller gällande lagkrav på lagringsutrymme för lagring av 

stallgödsel.   

Eftersom verksamheten tidigare haft denna möjlighet men trots det inte gjort detta 

bedömer därför miljö- och byggnadsnämnden att med hänvisning till ovanstående 

meddela föreläggande mot verksamheten om förbud vid vite för att miljö- och 

byggnadsnämnden ska försäkra sig om att åtgärderna blir utförda på Millegarne 2:86.  

Enligt förordningen 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket skall jordbruksföretag med fler än 10 

djurenheter ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion på 

åtta månader. Kravet på minst åtta månaders lagringskapacitet gäller vid hållande av nötkreatur, 

hästar, får och getter. 

 

Vattendirektivets åtgärdsprogram ställer krav på att kommunerna i sin tillsyn av 

verksamheter som kan ha en negativ inverkan på vattenmiljön, prioriterar de områden 

med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk 

eller god kemisk status. Åtgärdsprogrammet talar om riktade åtgärder på land för att 
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förbättra status i vattendistriktets kustvatten. Åtgärdsbehovet uppskattas vara störst i 

vattendistriktets södra delar, i de delar som har avrinning till Östersjön.   

Verksamheten ligger precis intill Östersjökusten. Enligt nitratdirektivet ingår Blekinge 

län även i det nitratkänsliga området vilket skall beaktas. 

Vidare är miljö- och byggnadsnämnden skyldig att på eget initiativ kontrollera 

efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 

meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma 

rättelse.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14 och 21 §§ miljöbalken 

och med hänvisning till 6 och 7 §§ förordning 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket 

förelägga XXX, med personnummer XXX och XXX med personnummer XXX, 

XXXvägen XXX, 372 94 Listerby, om förbud vid vite av 72 000 kronor att efter den 

30 november 2012 använda gödselplatta om denna inte är utformad så att avrinning 

eller läckage till omgivningen inte sker. 

 

Vidare beslutar miljö- och byggnadsnämnden med stöd av 26 kap. 9, 14 och 21 §§ 

miljöbalken och med hänvisning till 6 och 7 §§ förordning 1998:915 om miljöhänsyn i 

jordbruket förelägga XXX, med personnummer XXX och XXX med personnummer 

XXX, XXXvägen XXX, 372 94 Listerby, vid vite av 72 000 kronor, att senast den 30 

november 2012 uppvisa miljö- och byggnadsförvaltningen en fungerande och i drift 

tagen gödselvårdsanläggning som uppfyller lagkravet enligt förordningen 1998:915 om 

miljöhänsyn i jordbruket för fastigheten Millegarne 2:86. Användning av 

gödselvårdsanläggning på annans anläggning/fastighet ska kunna styrkas med skriftligt 

avtal. 

Förslag till beslut om avgift 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken samt den av 

kommunfullmäktige beslutade taxan (kommunal författningssamling nr KF § 228/2008 att gälla 

fr.o.m. 2011-01-01 och § 193/2012 att gälla fr. om. 2012-07-01) för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av balken följande: 

 

XXX, med personnummer XXX och XXX med personnummer XXX, XXXvägen XXX, 372 94 

Listerby, ska betala för tillsyn genomförd fr. o m. 2011-01-11 fram t o m 2011-09-29 en avgift 

om 763 kr/tim samt för tillsyn genomförd fr. o m. 2012-07-10 fram t o m 2012-10-11 är avgiften 

821 kr/tim. 

 

Sammanlagt ska därför XXX och XXX betala en avgift om 13 655 kronor för hittills 

handläggning av detta ärende. Debiteringsunderlag (tidkort) bifogas beslut. 

Lagrum 

Miljöbalken 26 kap 9 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som 

behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 

meddelats med stöd av balken skall efterlevas. 

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 

Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ansökningsmål 

som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K24P1
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Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en tillsynsmyndighet från att meddela 

sådana brådskande förelägganden eller förbud som är nödvändiga för att undvika att ohälsa eller 

allvarlig skada på miljön uppkommer. 

I fråga om verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel 

med utsläppsrätter får inte beslutas förelägganden om begränsning av koldioxidutsläpp eller 

förelägganden som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av 

koldioxidutsläpp 

 

Miljöbalken 26 kap 14 § Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

 

Miljöbalken 26 kap 21 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller 

vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats 

med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för 

tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från 

sådan verksamhet. 

 

Miljöbalken 27 kap 1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt denna 

balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn 

med anledning av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde. Kommunfullmäktige 

får meddela föreskrifter om sådana avgifter när det gäller en kommunal myndighets verksamhet. 

Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får bestämma att dess beslut om 

påförande av avgift enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken 

ska gälla omedelbart även om beslutet överklagas. 

Förordning 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket 

Djurhållning och gödselhantering 

5 § Känsliga områden enligt rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd 

mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket är bl.a. Blekinge, Skåne, Hallands och 

Gotlands län. (Förordning 2003:581) 

 

6 § Inom de områden som anges i 5 § första stycket 1 skall jordbruksföretag med fler än 10 

djurenheter ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion 

under  

1. åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter, samt  

2. tio månader vid annan djurhållning. (Förordning 2003:581) 

 

7 § Vid lagring av stallgödsel skall sådana lagringsutrymmen som avses i 6 § vara så utformade 

att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Knut Svensson, C. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14 och 21 §§ miljöbalken 

och med hänvisning till 6 och 7 §§ förordning 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket 

förelägga XXX, med personnummer XXX och XXX med personnummer XXX, 

XXXvägen XXX, 372 94 Listerby, om förbud vid vite av 72 000 kronor att efter den 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20041199.htm
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30 november 2012 använda gödselplatta om denna inte är utformad så att avrinning 

eller läckage till omgivningen inte sker. 

 

Vidare beslutar miljö- och byggnadsnämnden med stöd av 26 kap. 9, 14 och 21 §§ 

miljöbalken och med hänvisning till 6 och 7 §§ förordning 1998:915 om miljöhänsyn i 

jordbruket förelägga XXX, med personnummer XXX och XXX med personnummer 

XXX, XXXvägen XXX, 372 94 Listerby, vid vite av 72 000 kronor, att senast den 30 

november 2012 uppvisa miljö- och byggnadsförvaltningen en fungerande och i drift 

tagen gödselvårdsanläggning som uppfyller lagkravet enligt förordningen 1998:915 om 

miljöhänsyn i jordbruket för fastigheten Millegarne 2:86. Användning av 

gödselvårdsanläggning på annans anläggning/fastighet ska kunna styrkas med skriftligt 

avtal. 

 

 
Beslut om avgift 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken samt den av 

kommunfullmäktige beslutade taxan (kommunal författningssamling nr KF § 228/2008 att gälla 

fr.o.m. 2011-01-01 och § 193/2012 att gälla fr. om. 2012-07-01) för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av balken följande: 

 

XXX, med personnummer XXX och XXX med personnummer XXX, XXXvägen XXX, 372 94 

Listerby, ska betala för tillsyn genomförd fr. o m. 2011-01-11 fram t o m 2011-09-29 en avgift 

om 763 kr/tim samt för tillsyn genomförd fr. o m. 2012-07-10 fram t o m 2012-10-11 är avgiften 

821 kr/tim. 

 

Sammanlagt ska därför XXX och XXX betala en avgift om 13 655 kronor för hittills 

handläggning av detta ärende. Debiteringsunderlag (tidkort) bifogas beslut. 

 

__________ 

Exp: 

XXX och XXX + debiteringslista + rek & mb och besvärshänvisning 

Exp. (avgiften) 

Akten 
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2012/829 

§ 244  Bökevik 1:22 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

Sammanfattning 

Flintholmen 

XXX, ägare till Bökevik 1:22, söker förhandsbesked med ett antal olika alternativ för 

att bygga ytterligare ett fritidshus på Flintholmen.  

Bedömning 

Befintliga huset på nordöstra delen av ön är mögelskadat så att det är svårt att vistas i. 

Huset är en gammal Blekingestuga som enligt uppgift är uppförd någon gång på 1800-

talet. Ägaren vill inte riva huset men befarar att en renovering inte skall lösa problem 

med mögel. Därför vill man låta uppföra ett mindre fritidshus (cirka 45 kvm) i den 

sydvästra delen av ön cirka 85 meter från det befintliga huset. Dessutom vill man 

uppföra en friggebod intill en ny brygga 15 meter bort intill stranden. 

 

För området gäller detaljplan 310, laga kraft 1964-05-04. B bostäder, prickad mark får 

ej bebyggas, tomtareal minst 800 kvm, avstånd mellan bostadshus får ej understiga 20 

meter, sammanlagd bostadsarea får uppgå till max 60 kvm, därav bostadshus max 50 

kvm, byggnadshöjd 3,5 meter, takvinkel 30 grader. 

 

Befintliga huset på ön ligger inom den enda byggbara delen av ön enligt detaljplanen. 

Resten av ön är prickad. Förslaget att bygga en gäststuga på 45 kvm innebär dels att 

man bygger på prickmark, dels att man skapa ytterligare en tomt på ön och dels att man 

överskrida tillåten byggarea med 83 %. Positivt i sammanhanget är att fastigheten kan 

kopplas på det kommunala VA-nätet. I andra sammanhang har miljö- och 

byggnadsnämnden ställt sig positivt till en planändring i dessa gamla fritidshusområden 

när VA-frågan har lösts på ett mera tillfredställande sätt än så är möjligt idag. 

Problemet med en planändring är att strandskyddet skulle återinföras. Det innebär att 

skapande av en ny tomtplats skulle i princip vara ogenomförbar. Ytterligare byggnation 

bör i så fall samlas omkring tomtplatsen vid befintliga huset och tar hänsyn till de 

arkitektoniska dragen i Blekingstugan. Man bör ta fram en saneringsplan för att avgöra 

om det är möjligt att renovera befintligt hus eller riva det och bygga nytt. Inom ramen 

för gällande plan bör nämnden kunna medge en mindre avvikelse för att bygga 69 kvm. 

Friggeboden är bygglovsfri om det ställs i anslutning till befintligt huvudbyggnad. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Knut Svensson, C, ledamöterna Magnus Pettersson, S, Jan 

Olofsson, C samt tjänstgörande ersättare Willy Persson, KD. 

Yrkanden 
Ordförande Knut Svensson föreslår nämnden besluta att återremittera mot bakgrund av den 

diskussion som varit i nämnden.  
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera mot bakgrund av den diskussion som 

varit i nämnden.  

__________ 

Exp: 

XXX  

Akten 
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2012/331 

§ 245  Detaljplan för del av Hulta 2:115 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden gav 2012-05-10, § 127 Plan- och byggenheten i uppdrag att 

påbörja en ändring av gällande detaljplan för Eternellen 1, del av Hulta 2:115 m.fl. med avsikt 

att bygga en ny förskola. Planändringen föranleddes av att förskolan vid Fräkenvägen har rivits 

pga mögelskada. Utbildningsnämnden har föreslagit att en ny förskola skall omfatta sex 

avdelningar. Då större tomt krävs omfattar detaljplanen även området intill Brunkullavägen. 

Tekniska förvaltningen har utrett olika alternativ för placering av förskola. Alternativ 1 är 

placering inom del av Hulta 2:115 och del av Eternellen 1, tomten norr om befintlig 

gruppboende.  

 

Detaljplanen omfattar två delar. Del 1 omfattar området vid Fräknevägen där den gamla 

förskolan fanns. Planen föreslås ändras för att tillåta bostäder istället för A - allmänt område. 

Del 2 omfattar naturområdet intill Brunkullavägen. Här föreslår planen att en förskoletomt på 

cirka 9000 kvm kan skapas. 

 

Plan- och byggenheten föreslår följande som huvudsaklig inriktning på samrådsförslaget. 

 

Skola - Förskola med byggnadsarea cirka 2000 kvm och tomt på cirka 9000 kvm. Nockhöjd 7,5 

meter. 

 

Bostäder - höjd och utbredning - vid Fräkenvägen/Mjölkörtsvägen kan 3 villor eller 6-7 radhus, 

parhus resp. kedjehus uppföras på ett område som omfatta knappt 4000 kvm. Husen kan 

uppföras i två våningar med undantag för hus som uppförs i gräns till Saxofonen 1. Uppförs 

fristående villor kan tomten exploateras med 200-250 kvm BYA per tomt. 

Radhus/kedjehus/parhus kan omfatta 120 - 150 kvm BYA. Exploatering kan vara 25% per tomt. 

Högsta nockhöjd för tvåplansbebyggelse blir max 8,0 meter. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggenheten i uppdrag att skicka ut planen på 

samråd. 

Beslut 
 

Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggenheten i uppdrag att skicka ut planen på 

samråd. 

__________ 

 

Exp: 

Plan- och byggenheten 

Akten 
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2012/830 

§ 246  Hans 10 m fl - Ansökan om planändring 

Adress: Möllebacksgatan 6 

Sammanfattning 

Ronneby kommun ska sälja fastigheten Hans 10. För att köpet skall avslutas måste en 

lantmäteriförrättning ske. Detta förutsätter att gällande plan ändras att tillåta B 

Bostäder. Idag gäller A Allmänt område. Det är rimligt att pröva om bostadsändamål 

kan tillåtas.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggenheten i uppdrag att ändra 

detaljplanen för Hans 10. Plankostnaderna skall betalas av tekniska förvaltningen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Knut Svensson, C, ledamöterna Margareta Yngveson, S samt 

tjänstgörande ersättare Curt Piculell, M. 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggenheten i uppdrag att ändra 

detaljplanen för Hans 10. Plankostnaderna skall betalas av tekniska förvaltningen. 

__________ 

Exp: 

Ola Liljerum 

Akten 
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2012/463 

§ 247  Bustorp 1:37 - Tillbyggnad av enbostadshus 

XXX 

Sammanfattning 
PBL 9:30-32 

För fastigheten gäller detaljplan / BFI /, plan 290 laga kraft 72-01-28. 

Ingen begränsning gällande byggnadsarea, en våning, byggnadshöjd högst 3,5 m, taklutning 

högst 30 grader.  

VA-verksamhet 

 

Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med inbyggd altan 34 kvm samt övervåning 34 

kvm.  

Byggnadshöjd 5,3 m, taklutning 20 grader. Nockhöjd lika med befintlig.  

 

Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande enligt PBL 9 kap 25 §. Ingen erinran har 

inlämnats.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2012-09-12 att återremittera ärendet till plan- och 

byggenheten för att utreda om vilka bygglov som tidigare givits i området. 

Bedömning 
Enligt gällande detaljplan får huvudbyggnad uppföras i en våning med byggnadshöjd högst 3,5 

m. Föreslagen tillbyggnad innebär därmed en avvikelse från planbestämmelser vad avser tillåtet 

antal våningar samt tillåten byggnadshöjd. Vid besök på plats framkommer att flera bostadshus 

inom planområdet helt eller delvis omfattar två våningar med byggnadshöjder överstigande 3,5 

m. Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad i två plan har lämnats så sent om 1997 respektive 

2007. Aktuell avvikelse bedöms därmed som mindre och förenlig med planens syfte och anses 

inte medföra någon negativ omgivningspåverkan.   

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat 

uterum 34 kvm samt övervåning 34 kvm.  

 

Att avgift tas ut med 11.880:- (enligt taxa antagen av kommunfullmäktige § 159/11 och 

reviderad § 82/12). 

Fakturan skickas separat.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Knut Svensson, C, Stefan kullman, SD samt tjänstgörande ersättare 

Willy Persson, KD. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat 

uterum 34 kvm samt övervåning 34 kvm.  
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Att avgift tas ut med 11.880:- (enligt taxa antagen av kommunfullmäktige § 159/11 och 

reviderad § 82/12). 

Fakturan skickas separat.  

 

Beslutet fattas med stöd av PBL kap 9 §§ 30-32 samt tillhörande upplysningar nedan. 

 

Dokument som ingår i beslutet: Situationsplan, fasad- och planritningar stämplade 2012-05-

22, förslag till kontrollplan stämplad 2012-06-05.  

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

(enligt PBL kap 10 § 23). 

Kontrollplan skall fastställas och tekniskt samråd skall hållas innan startbesked kan 

utfärdas. Kontakta byggnadsinspektören tel 0457-61 82 21/62 82 20 

___________________________________________________________________  

Upplysningar: 
Sökanden upplyses om att kontakta sin elleverantör för kabelvisning innan byggstart. 

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år 

från dagen för beslutet vinner laga kraft (PBL 9 kap 43 §).                            

Slutbesked skall ha meddelats innan anläggningen får tas i bruk (enligt PBL 10 kap § 4). 

____________ 

Exp: 

XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Exp - avgiften 

Akten 
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2011/746 

§ 248  Göholm 1:1 - Rivning av enbostadshus ”Grindstugan” och 
komplementbyggnad  

Adress: XXX 

XXX 

Sammanfattning 

Förutsättningar för rivningslov enligt PBL (plan- och bygglagen)  

9 kap §§ 10 och 34  

Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.  

Landskapsbildsskydd, Riksintresse för naturvård.  

 

Ansökan avser 
Rivning av enbostadshus i två våningar ”Grindstugan” samt tillhörande ekonomilänga 

och jordkällare.  

Inga sakägare berörs.  

 

Ärendet har remitterats till länsstyrelsen samt till Blekinge museum.  

Länsstyrelsen avstår från yttrande.   

Blekinge museum avstyrker rivning och betonar i yttrande 2011-10-14 vikten av att 

byggnaderna rustas upp och bevaras. Som skäl för avstyrkan anges att det välbevarade 

äldre kulturlandskapet på Göholm är av riksintresse ur naturvårdssynpunkt och 

tillsammans med den tidstypiska herrgårdsanläggningen med tillhörande park och 

allékantad uppfart en av länets värdefullaste kulturmiljöer. ”Grindstugan”, som 

ursprungligen uppfördes vid 1700-talets slut, är gårdens äldsta bevarade byggnad. Med 

sitt exponerade läge vid infarten är ”Grindstugan” en viktig del av helheten och av stort 

kulturhistoriskt värde.  

 

Sökanden understryker i svarsyttrande 2012-08-28 att man har som målsättning att 

successivt omvandla herrgårdsanläggningens kärnområde till en levande och attraktiv 

kulturmiljö som tillsammans med fastighetens för övrigt unika naturvärden skall utgöra 

ett levande natur- och kulturcentrum i Blekinge. Prioriterade investeringar på Göholm 

indelas i två grupper; investeringar och underhåll av byggnader och anläggningar som 

1) bedöms långsiktigt lönsamma och 2) är av väsentlig betydelse för att bibehålla och 

utveckla gårdens kulturmiljö. ”Grindstugan”, menar sökanden, saknar förutsättning för 

att inrymmas i någon av dessa kategorier och en renovering av bostadshus och 

ekonomibyggnader tillhör därmed inte de strategiska satsningar som prioriteras för att 

utveckla Göholm till ett naturligt besökscentrum. Sökanden anser istället att sanering 

och rivning av ”Grindstugan” skulle stärka fastighetens angöringspunkt då tomtplatsen 

skulle kunna utnyttjas som besöksparkering.   
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Bedömning 
Enligt PBL 9 kap 34 § skall rivningslov inte lämnas för en byggnad- eller byggnadsdel som bör 

bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 

eller konstnärliga värde. ”Grindstugan” bedöms vara av sådant kulturhistoriskt värde att 

rivningslov inte kan beviljas. ”Grindstugan” bedöms vara av sådant kulturhistoriskt värde att 

rivningslov inte bör beviljas. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om rivningslov. Beslutet fattas med stöd 

av PBL 9 kap 34 § 2 pkt.  

 

Avgift tas ut med 3.052 kr, (fyra timmars handläggning, enligt taxa antagen av 

kommunfullmäktige §159/11). Faktureras separat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Gunnar Ferm, S samt tjänstgörande ersättare Willy Persson, KD. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om rivningslov. Beslutet fattas med stöd 

av PBL 9 kap 34 § 2 pkt.  

 

Avgift tas ut med 3.052 kr, (fyra timmars handläggning, enligt taxa antagen av 

kommunfullmäktige §159/11). Faktureras separat.  

___________ 

 

Exp: 

XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Blekinge Museum 

Exp - avgiften 

Akten 
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2012/859 

§ 249  Påtorp 1:272 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad 

Adress: XXX 

XXX 

Sammanfattning 

PBL 9:30-32 

Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse. 

Naturskydd - ekologiskt känsligt område, Strandskyddsområde 

 

Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av enbostadshus 

104,8 kvm kvm, carport/förråd 30,7 kvm samt plank inom avstyckad fastighet. Avstånd 

till strandlinje mot Ronnebyån ca 30 m. Tomtavgränsning omfattar hela fastigheten 

(604 kvm).   

Bedömning 

Enligt miljöbalken (MB) 7 kap 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya byggnader 

uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, eller 

som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.  

 

Kommunen får enligt MB 7 kap § 18 b-c i det enskilda fallet, ge dispens från 

nyssnämnda förbud om det finns särskilda skäl.  Som sådant särskilt skäl får man 

beakta endast om det område som dispensen avser 

1  redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syfte 

2  genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 

från området närmast strandlinjen 

3  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och inte kan 

tillgodoses utanför området 

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. 

 

Strandskyddsdispens beviljad i januari 2008 har upphört att gälla (MB 7 kap 18 § i 

lydelse före 2009-07-01). Aktuell dispens avser huvudbyggnad och 

komplementbyggnad i nytt utförande. Fastigheten avskiljs från strandlinjen av den 

trafikerade Fornanäsvägen och åtgärden saknar därför betydelse för allmänheten 

tillträde till strandområdet.   Förslaget påverkar inte heller livsbetingelserna för djur- 

eller växtliv. Dispens kan lämnas med stöd av MB 7 kap § 18c pkt 2.  
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Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av 

enbostadshus och carport/förråd.  

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 7 kap § 18c pkt 2.  

 

Avgift tas ut med 5.280:- (enligt taxa antagen av kommunfullmäktige §159/11 och 

§82/12). Faktureras separat.   

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av 

enbostadshus och carport/förråd.  

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 7 kap § 18c pkt 2.  

 

Avgift tas ut med 5.280:- (enligt taxa antagen av kommunfullmäktige §159/11 och 

§82/12). Faktureras separat.   

 

 

Upplysning:  
Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 

två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.  

 

Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva 

detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från den dag kommunens 

dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.  

__________ 

 

 

Exp: 

XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Länsstyrelsen + samtliga handlingar i ärendet 

Akten 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-10-11 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

2012/764 

§ 250  Asken 19 - Utvändig ändring/omläggning tak på flerbostadshus 

XXX 

Sammanfattning 

PBL 9:30 

 

För fastigheten gäller detaljplan 334, laga kraft 1998-07-13. 

Områdesbestämmelser, Riksintresse - kulturminnesvård. 

 

Ansökan avser utvändig ändring/byte av tak. 

 

Bedömning 

Fastigheten har i dag gråa tegelpannor på hela taket. Ansökan gäller byte från gråa 

tegelpannor till röda betongpannor och röd falsad plåt på tornet. Blekinge museum har 

inget att erinra vad det gäller val av takmaterial men med hänsyn till kulturmiljön och 

områdets karaktär bör dock röda takpannor och röd falsad plåt väljas. Diskussion med 

sökanden angående val av färg på takmaterial har lett till att de har ändrat ansökan till 

röda betongpannor och röd plåt. Eftersom det är helt i linje med museets synpunkter 

har planarkitekten inget att erinra. 

 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar med stöd av PBL 9 kap 30 § lov för byte av 

takmaterial från gråa betongpannor till röda betongpannor och röd plåt. 

Avgift 0 kr (enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 §159 och reviderad 

2012-03-29 § 82) 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson, C, ledamöterna Stefan Kullman, SD samt 

Margareta Yngveson, S. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar med stöd av PBL 9 kap 30 § lov för byte av 

takmaterial från gråa betongpannor till röda betongpannor och röd plåt. 

Avgift 0 kr (enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159 och 

reviderad 2012-03-29 § 82) 

Upplysningar: 

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år 

från dagen för beslutet vinner laga kraft (PBL 9 kap 43 §). 
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___________ 

 

Exp: 

XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Exp - avgiften 

Akten 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-10-11 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

2012/862 

§ 251  Namnsättning - Nya trappan på Prinsgatan, Ronneby 25:2 

Sammanfattning 
Namnberedningen har fått i uppdrag att föreslå ett namn på den nya trappan på Prinsgatan. 

Bedömning 
Namnberedningen föreslår att trappan får namnet Kockumstrappan med anledning till trappans 

läge i närheten av Kulturcentrum som tidigare var Kockums emaljerverk. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att trappan får namnet Kockumstrappan. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Stefan Kullman, SD. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att trappan får namnet Kockumstrappan. 

___________ 

Exp: 

Metria, Stefan Svanberg 

Akten 
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Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

2008/187 

§ 252  Hulta 2:115, del av (Hultagölen) - Detaljplan 

Sammanfattning 
Namnberedningen har fått i uppdrag att föreslå ett namn för det nya området vid Hultagölen. 

Bedömning 
Namnberedningen föreslår att det nya kvarteret får namnet Petunian. Kvarteren runt omkring 

har namn som Begonian, Pelargonian, Solvändan och Näckrosen.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att kvarteret får namnet Petunian. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att kvarteret får namnet Petunian. 

____________ 

Exp: 

Metria, Stefan Svanberg 

Akten 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-10-11 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

2012/820 

§ 253  Leråkra – Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Sammanfattning 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på grund av gångsvårigheter. 

Bedömning 
Sökande bor i 1½-plans hus på landet. I bostaden finns kök och vardagsrum på bottenplanet och 

på övervåningen finns sovrum, badrum med badkar samt tvättmaskin. Sökanden har mycket 

dålig gångförmåga och använder rollator både inne och ute och klarar inte längre att ta sig till 

övervåningen. Den bästa lösningen är att docka en hygienmodul till fastigheten. Hygienmodulen 

är inredd med toalett, dusch, handfat och uttag för tvättmaskin. Sovrummet flyttas ner till 

vardagsrummet. På så vis får sökanden allt på första plan. Erfordliga intyg från arbetsterapeut 

har uppvisats och åtgärderna bedöms som nödvändiga för att bostaden ska bli ändamålsenlig för 

den funktionshindrade.  

Kostnad cirka 230 000 kronor.   

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden bifaller ansökan enl. BAP-lagens §§ 1 och 6.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden bifaller ansökan enl. BAP-lagens §§ 1 och 6. 

_____________ 

Exp: 

Sökanden 

Akten 
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2012/6 

§ 254  Information 

 

Lars Granbacka, miljö- och hälsoskyddsinspektör, lantbrukstillsyn presenterar sig. 

Leona Öberg, kommunjurist, presenterar sig. 

Förvaltningschef Jan Moberg 

Redovisning av till ekonomienheten inlämnad tertialrapport 2. 

 

Redovisning av äskanden om ramutökning. 

Bygglovshandläggare Anja Jonsson 

Styrsvik 3:8 - Mark- och miljödomstolens beslut angående strandskyddsdispens för 

utökad tomtmark.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Knut Svensson, C, ledamöterna Margareta Yngveson, S, Claes 

Lagerlund, M samt tjänstgörande ersättare Willy Persson, KD 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

___________ 

Exp: 

Akten 

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 31(49) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2012-10-11 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

2012/7 

§ 255  Meddelanden  

 

Dnr Winess 2012/549 

Saxemara 11:1 - Strandskyddsdispens för utökning av befintlig brygga 

Länsstyrelsens beslut, inkom 2012-09-03, Länsstyrelsen beslutar att inte pröva MBNs 

beslut. 

 

Dnr Winess 2012/570 

Kuggeboda 1:41 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga. 

Länsstyrelsens beslut, inkom 2012-09-06. Länsstyrelsen beslutar att pröva MBNs 

beslut 2012-08-16 

 

Dnr Winess 2012/539 

Spjälkö 1:32 och 1:30 - Strandskyddsdispens för utökning av befintliga fastigheter. 

Länsstyrelsens beslut, inkom 2012-09-06. Länsstyrelsen beslutar att pröva MBNs 

beslut 2012-08-16. 

 

Dnr Winess 2012/237 

Saxemara 1:82 - strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus. 

Överklagande av MBNs beslut 2012-08-16 § 197 

 

Dnr Winess 2012/71 

Saxemara 1:144 - Anmälan avseende handläggning av anmälningsärende. 

Överklagande av MBNs beslut 2012-08-16 § 200 

 

Dnr Winess 2012/477 

Binga 3:11 - Förhandsbesked för nybyggnation av en- och tvåfamiljshus. 

Överklagande av MBNs beslut 2012-08-16 § 188 

 

Dnr Winess 2012/539 

Spjälkö 1:28 - Förhandsbesked för avstyckning av 5 tomter. 

Överklagande av MBNs beslut 2012-08-16 § 196. 

 

Dnr Winess 2012/478 

Saxemara 1:144 - Beslut om strandskyddsdispens 

MMD:s dom i överklagat ärende.  

 

Dnr Winess 2011/988 

Styrsvik 3:8 - Strandskyddsdispens för ianspråktagande av allmän mark för 

tomtändamål med bebyggelse 

MMD:s dom i överprövat ärende. 

 

Dnr Ecos 2012-135 

Spridning av flytgödsel m.m på fastigheten Hoby 19:1 

Länsstyrelsens beslut i ärendet. 

 

 

Dnr Ecos 2012-229 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-10-11 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Beslut om avgift för kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel, fastigheten 

Nils 6 i Ronneby. 

Länsstyrelsen beslut i ärendet. 

 

Dnr Ecos 2012-306 

Föreläggande om rättelse efter vägbygge på fastigheten Saxemara 1:96. 

MMD, slutligt beslut, Mål nr M 1778-12 och Mål nr M 168-12. Avvisar överklagandet. 

 

Dnr Ecos 2012-209 

Tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet, exklusive deponering 

vid Angelskogs avfallsanläggning. 

MMD:s kungörelse att inkomma med synpunkter med anledning av ansökan. 

 

Ej diarieförda ärenden: 

Vambåsa 1:48, Anmälan om ändring vid täktverksamheten på fastigheten. 

Länsstyrelsens beslut. Vidtar inga åtgärder 

 

Rävsmålasågen AB, Viking Timber, Ärende om periodisk besiktning. 

Länsstyrelsens beslut. Avskriver ärendet. 

 

Skarup 2:3, Identifiering av eventuellt förorenat område. 

Länsstyrelsen meddelande. Länsstyrelsen har tagit bort ett objekt. 

 

Länsstyrelsens meddelande. Begäran om information om föreläggande m.m. 

 

Försvarsmakten, Blekinge flygflottilj meddelar om flyguppvisning utanför ordinarie 

flygövningstid den 30 september 2012. 

 

Inbjudan till utbildning (i barnkonventionen) om kommunens barn- och 

ungdomspolitiska strategi den 27/11 kl 08.30-12.00. Kommunfullmäktige antog i 

augusti 2012 barn- och ungdomspolitisk strategi 2012-2015. 

_________ 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar meddelandena till protokollet.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Knut Svensson, C, ledamöterna Magnus Pettersson, S, Claes 

Lagerlund, M, Margareta Yngveson, S samt tjänstgörande ersättare Curt Piculell, M. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar meddelandena till protokollet. 

___________ 

Exp: 

Akten 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-10-11 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

2012/8 

§ 256  Delegationsbeslut bygglov  

 

Delegation av fattade beslut om beviljade bygglov, rivningslov m m med stöd av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om delegering § 113/2012. 

Siffror inom parentes anger (antal dagar till bekräftelse att ansökan mottagits / antal dagar från 

det ärendet anses komplett tills beslut fattats) 

 

Dnr 2012/567 

Lilla Kulleryd 1:24 - Malms backe XXX                                                                                      

Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för uppförande av plank 2012-09-04, § 201 (25/74 

dgr) avgift: 2 024 kr. 

 

Dnr 2012/442 

Brunkullan 1 - Brunkullavägen XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum 2012-

09-04, § 202 (10/99 dgr). avgift: 2.640:-  

 

Dnr:2012/355 

Karlstorp 2:1- Reddvägen XXX. 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av skärmtak, ombyggnad av pergola samt ny 

skylt. 2012-09-04, § 203 (12/63 dgr). Avgift 5 148 kr. 

 

Dnr 2012/597 

Bror 2 - Rosengatan XXX 

Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för inglasning av balkong i flerbostadshus 2012-09-

05, § 204 (14/46 dgr) avgift: 2 640 kr 

 

Dnr 2012/598 

Sjöhaga 1:53 – Sjöhagavägen XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum 2012-

09-05, § 205 (14/68 dgr) avgift: 2.640 kr 

 

Dnr 2012/537 

Särimer 8 - Lindalsvägen XXX 

Anja Jonsson har beviljat rivningslov för enbostadshus 2012-09-05, § 206 (9/65 dgr) avgift: 

2.200 kr.  

 

Dnr:2012/726 

Plankan 12-13 - Sörbyvägen XXX. 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för byte av färg på industribyggnad 2012-09-06, § 207 (9/15 

dgr)  avgift 2 772 kr. 

 

Dnr 2012/529 

Väby 5:38 - Väbynäsvägen XXX 

Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för rivning av fritidshus samt nybyggnad av 

fritidshus på samma plats 2012-09-06, § 208 (13/69 dgr) avgift: 18 304 kr 

 

 

Dnr: 2012/73 
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Påfågeln 12 - Ågårdsgatan XXX. 

Kjell Sabel har beviljat tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av rullstolsförråd. 

2012-09-06, § 209 (4/15 dgr) avgift 2054 kr. 

 

Dnr: 2012-601 

Johannishus 1:92 - Tvingvägen XXX 

Kjell Sabel har beviljat rivningslov för enbostadshus 2012-09-06, § 210 (14/56 dgr)avgift 1100 

kr 

 

Dnr 2012/552 

Björkehed 1:31 - Bataljonsvägen XXX 

Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum 2012-

09-07, § 211 (6/59 dgr) avgift: 2 640 kr 

 

Dnr: 2012/631 

Telefonen 3 - Fridhemsvägen XXX. 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av industri med kvävetank 2012-09-07,   § 212 

(3/56 dgr) avgift: 5 632 kr. 

 

Dnr: 2012/621 

Droppemåla 1:196 - Hägervägen XXX. 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus om 137,8 kvm BTA. 

2012-09-10, § 213 (4/58 dgr) avgift 15 848 kr. 

 

Dnr 2012/561 

Kalleberga 3:88 - Södermarksvägen XXX 

Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad 2012-09-10, 

§ 214 (14/84 dgr) avgift: 2 376 kr 

 

Dnr: 2012/551 

Droppemåla 1:128 - Tärnvägen XXX. 

Kjell Sabel har beviljat marklov för anläggning av väg, vatten och avlopp. 

2012-09-10, § 215 ( 8/ 83 dgr ) avgift 2 463 kr. 

 

Dnr 2012/629 

Rönninge 1:3 - Reddvägen XXX 

Kenneth Gummesson har beviljat rivningslov av delvis förfallet bostadshus 2012-09-11, § 216 

(23/62 dgr) avgift: 2 200 kr 

 

Dnr: 2012/786 

Telefonen 3 - Fridhemsvägen XXX. 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för 12 st nya skyltar på industribyggnad 2012-09-11, 

§ 217 ( 6/2 dgr ) avgift: 18 348 kr 

 

Dnr: 2012/739 

Torp 1:3 - Järnaviksvägen XXX 

David Gillanders har beviljat bygglov för byte av fönster 2012-09-12, 

§ 218 (/33 dgr ) avgift: 1 848 kr 

 

 

Dnr: 2012/739 
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Väby 5:75 - Väbynäsvägen XXX 

David Gillanders har beviljat bygglov för installation av WC 2012-09-12, 

§ 219 (/30 dgr ) avgift: 1 642 kr 

 

Dnr: 2012/576 

Måns 6 - Drottninggatan XXX. 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för ändrad användning av kontor till bostad 2012-09-12 

§ 220 (22/63 dgr) avgift 11 093 kr. 

 

Dnr 2011/1058 

Bussemåla 1:1 - Droppemålavägen XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus 2012-09-13, § 221 (/66 dgr) 

avgift: 4.382:-  

 

Dnr 2012/634 

Tranbäret 4 - Tranbärsvägen XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum och 

öppen area under tak 2012-09-13, § 222 (22/64 dgr) avgift: 2.640:-  

 

Dnr 2012/685 

Yxnarum 4:10 - Norrkåsavägen XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan 2012-09-

13, § 223 (2/57dgr) avgift: 2.640:-  

 

Dnr 2010/735 

Eringsboda-Ulvsmåla 1:40 - Gäddegölsvägen XXX 

David Gillanders har avvisat förhandsbesked pga kompletterande handingar ej har inkommit, § 

224 avgift: 1 526:- 

 

Dnr 2012/548 

Väby 5:64 - Väbynäsvägen XXX 

Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för uppförande av gäststuga 2012-09-17, § 225 (8/81 

dgr) avgift: 2 640 kr 

 

Dnr 2012/641 

Bredåkra 13:23 - Slättagårdesvägen XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för mindre fasadändring på enbostadshus 2012-09-24, § 226 

(20/74 dgr) avgift: 1.840 kr.   

 

Dnr 2012/727 

Kuggeboda 3:32 - Kuggebodavägen XXX 

Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2012-09-25, § 227 

(8/35 dgr) avgift: 3 168 kr 

 

Dnr 2012/742 

Flakaryd 1:5 - Järnaviksvägen XXX 

Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för rivning av befintlig gäststuga samt uppförande av 

en ny 2012-09-27, § 228 (5/35 dgr) avgift: 2 640 kr 

__________ 

 

Följande ärenden från ovanstående delegationslista redovisas: 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 36(49) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2012-10-11 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2012/561 

Kalleberga 3:88 - Södermarksvägen XXX 

Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad 2012-09-10, 

§ 214 (14/84 dgr) avgift: 2 376 kr 

 

Dnr 2010/735 

Eringsboda-Ulvsmåla 1:40 - Gäddegölsvägen XXX 

David Gillanders har avvisat förhandsbesked pga kompletterande handingar ej har inkommit, § 

224 avgift: 1 526:- 

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

delegationsbesluten. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Knut Svensson, C, ledamöterna Magnus Pettersson, S, Margareta 

Yngveson, S samt Bert Anders Svensson, RP. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollförda 

delegationsbesluten. 

____________ 

Exp: 

Akten 

 

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 37(49) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2012-10-11 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

2012/9 

§ 257  Delegationsbeslut bygganmälan  

 

Delegation av fattade beslut om bygganmälan med stöd av miljö- och byggnadsnämndens beslut 

om delegering § 113/2012. 

 

Dnr 2012/595 

Svanevik 1:15 - Svaneviksvägen XXX 

Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal i fritidshus 

2012-09-03, BA §43. avgift 880:- (15/68 dgr).   

 

Dnr 2012/599 

Norra Eringsboda 1:245 - Brunnsvägen XXX 

Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i enbostadshus 2012-09-03, 

BA §44. avgift 880:- (14/67 dgr).  

 

Dnr 2012/714 

Södra Eringsboda 1:34 - Blankvägen XXX 

Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i fritidshus 2012-09-04, BA 

§ 45. avgift: 880:- (18/4 dgr).  

 

Dnr 2012/789 

Svenstorp 11:28 - Nyhemsvägen XXX 

Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus 

2012-09-14, BA § 46. avgift: 880:- (5/4 dgr).  

 

Dnr 2012/799 

Vambåsa 12:2 - Norra Åsavägen XXX 

Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus 

2012-09-14, BA § 47. avgift 880:- (2/4 dgr) 

 

Dnr 2012/787 

Krikonet 1 - Hjortronvägen XXX 

Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus 

2012-09-17, BA § 48. avgift: 880:- (6/13 dgr).  

_________ 

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

delegationsbesluten. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollförda 

delegationsbesluten. 

___________ 

Exp: 

Akten 
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2012/10 

§ 258  Delegationsbeslut brandfarlig vara 

 

Delegation av fattade beslut om tillstånd för brandfarliga varor med stöd av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om delegering § 113/2012. 

 

Dnr 2012/792 

Johannishus 1:2 - Johannishus skola 

Kenneth Gummesson har beviljat mindre komplettering till gällande tillstånd (ny föreståndare) 

BV § 23, avgift 880 kr. 

_________ 

 

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

delegationsbeslutet. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av det protokollförda 

delegationsbeslutet. 

___________ 

Exp: 

Akten 
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2012/360 

§ 259  Delegationsbeslut bostadsanpassning  

 

Delegation av fattade beslut om bostadsanpassningar med stöd av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om delegering 2012-05-10 § 113. 

 

Dnr 2012/758 

Orienteraren  

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende trösklar, kilar, nyckel till befintlig hiss 

(bedömd kostnad 5 000 kronor) 2012-09-03.(1 dag) 

Dnr 2012/773 

Väby 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende trösklar (bedömd kostnad 5 000 

kronor) 2012-09-04.(1 dag) 

Dnr 2012/781 

Synaren 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende hemtagning ramp (bedömd kostnad 2 

000 kronor) 2012-09-04.(1 dag) 

Dnr 2012/782 

V. Hallen 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende golv för rullstol (bedömd kostnad 7 

000 kronor) 2012-09-05.(1 dag) 

Dnr 2012/794 

Hjorten 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende spisvakt (bedömd kostnad 7 000 

kronor) 2012-09-07.(1 dag) 

Dnr 2012/633 

Odalmannen 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende dusch mot badkar (bedömd kostnad 10 

000 kronor) 2012-09-07.(1 dag) 

Dnr 2012/756 

Ågården 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimera trösklar, ramp (bedömd 

kostnad 6 000 kronor) 2012-09-07.(1 dag) 

Dnr 2012/795 

Illern  

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende hemtagning av rullatorgarage 

(bedömd kostnad 2 000 kronor) 2012-09-10.(1 dag) 

Dnr 2012/796 

Påfågeln  

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återfått hissnyckel (bedömd kostnad 0 

kronor) 2012-09-10.(1 dag) 

Dnr 2012/803 

Påfågeln  

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av ledstänger (bedömd 

kostnad 7 000 kronor) 2012-09-10.(1 dag) 

Dnr 2012/805 

Ida 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss (kostnad 2 391 

kronor) 2012-09-11.(1 dag) 
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Dnr 2012/806 

Påfågeln 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss (kostnad 8 622 

kronor) 2012-09-11.(1 dag) 

Dnr 2012/807 

Hoby  

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss (kostnad 1 122 

kronor) 2012-09-11.(1 dag) 

Dnr 2012/812 

Kalleberga 

Åke J informera avseende återställning (av tidigare bostadsanpassning ) behövs inte då 

kostnaden är under 5 000 kronor och är inte till hinder för annan. BAB § 12.2, sökande har 

godkänt detta. (kostnad 0 kronor) 2012-09-11.(1 dag) 

Dnr 2012/772 

Kalleberga  

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende utbyte av hiss (bedömd kostnad 72 

000 kronor) 2012-09-11.(1 dag) 

Dnr 2012/793 

Älgen 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning efter rullstolsgarage 

(bedömd kostnad 4 000 kronor) 2012-09-17.(1 dag) 

Dnr 2012/826 

Stora Silpinge 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering ledstänger (bedömd 

kostnad 3 000 kronor) 2012-09-17.(1 dag) 

Dnr 2012/828 

Kalleberga 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende nyckel till befintlig hiss (bedömd 

kostnad 3 000 kronor) 2012-09-17.(1 dag) 

Dnr 2012/833 

Svenstorp 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering stödhandtag (bedömd 

kostnad 5 000 kronor) 2012-09-17.(1 dag) 

Dnr 2012/838 

Orienteraren  

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende hissbox (bedömd kostnad 8 000 

kronor) 2012-09-19.(1 dag) 

Dnr 2012/839 

Löparen  

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende hemtagning spisvakt (bedömd kostnad 

1 000 kronor) 2012-09-19.(1 dag) 

Dnr 2012/839 

Älgen 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende hemtagning spisvakt (bedömd kostnad 

1 000 kronor) 2012-09-19.(1 dag) 

Dnr 2012/827 

Bredåkra 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende spisvakt, minim. trösklar (bedömd 

kostnad 9 000 kronor) 2012-09-19.(1 dag) 

Dnr 2012/845 

V. Hallen 
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Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende breddning av vilplan (bedömd kostnad 

12 000 kronor) 2012-09-21.(1 dag) 

Dnr 2012/848 

Påfågeln 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende dörröppningsautomatik (bedömd 

kostnad 22 000 kronor) 2012-09-24.(1 dag) 

Dnr 2012/850 

V. Hallen 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende hårdgörning (bedömd kostnad 47 000 

kronor) 2012-09-24.(1 dag) 

Dnr 2012/853 

Hjortsberga 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss (kostnad 1 247 

kronor) 2012-09-25.(1 dag) 

Dnr 2012/854 

Listerby 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss (kostnad 3 434 

kronor) 2012-09-25.(1 dag) 

Dnr 2012/857 

Kalleberga 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minimera trösklar (bedömd kostnad 9 

000 kronor) 2012-09-25.(1 dag) 

Dnr 2012/852 

Oden 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av handledare (bedömd 

kostnad 3 000 kronor) 2012-09-25.(1 dag) 

Dnr 2012/858 

Kalleberga 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende hårdgörning (bedömd kostnad 7 000 

kronor) 2012-09-26.(1 dag) 

Dnr 2012/821 

Listerby 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende rullstolsgarage (bedömd kostnad 80 

000 kronor) 2012-09-26.(1 dag) 

Dnr 2012/819 

Disa 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende dörröppnare (bedömd kostnad 22 000 

kronor) 2012-09-26.(1 dag) 

Dnr 2012/841 

Kalleberga 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende tröskelkil (bedömd kostnad 2 000 

kronor) 2012-09-26.(1 dag) 

Dnr 2012/832 

Kalleberga 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende stödhandtag (bedömd kostnad 3 000 

kronor) 2012-09-26.(1 dag) 

Dnr 2012/770 

N. Eringsboda 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende stödhandtag (bedömd kostnad 4 500 

kronor) 2012-09-26.(1 dag) 

Dnr 2012/823 
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Elsa 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende stödhandtag, handsändare m.m. 

(bedömd kostnad 9 000 kronor) 2012-09-27.(1 dag) 

Dnr 2012/824 

Elsa 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende handsändare (bedömd kostnad 4 000 

kronor) 2012-09-27.(1 dag) 

__________ 

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

delegationsbesluten. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollförda 

delegationsbesluten. 

_____________ 

Exp: 

Akten 
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2012/12 

§ 260  Delegation - ordförandebeslut 

 

Delegation av fattade ordförandebeslut med stöd av miljö- och byggnadsnämndens beslut om 

delegering 2012-05-10 § 113. 

 

Dnr 2012/763 

Ordförande Lena Karstensson har efter samråd med presidiet beslutat om äskande om 

ramutökning för miljö- och byggnadsnämnden för budgetår 2013, enligt uppdrag från miljö- och 

byggnadsnämnden 2012-09-20, § 04. 

__________ 

 

Ordförande Knut Svensson, C,  redogör för ovanstående delegationsbeslut. 

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

delegationsbeslutet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Knut Svensson, C, ledamöterna Magnus Pettersson, S samt 

Margareta Yngveson, S.  

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av det protokollförda 

delegationsbeslutet. 

_____________ 

Exp: 

Akten 
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§ 261  Delegationslista 2012-08-31  -  2012-09-26 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
 

Delegation av fattade beslut från miljö- och hälsoskyddsenheten med stöd av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om delegering § 113/2012. 

DIARIENR DATUM BESLUT

 HANDL. 
ÄRENDERUBRIK 
HÄNDELSERUBRIK 
KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN 

 2012-000174 2012-09-05 DBM § 257 Leif Abrahamsson             

klagomål på dammning 
BESLUT § 257, 0 kr 

 Objekt: STENA TECHNOWORLD AB, SVENSTORPSVÄGEN 2A, SVENSTORP 15:6 

 

 2012-000541 2012-09-12 DBM § 268 Eva-Marie Lundberg              

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, ny avgift, befintlig anläggning 
Delegationsbeslut § 268, 6104 kr/år (3B) 

 Objekt: Ronneby Havscamping Bökenäs AB, Torkövägen 52, Bökenäs 1:8 

 

 2012-000551 2012-09-25 DBM § 279 Eva-Marie Lundberg              

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 279 

 Objekt: Isbjörnens Livs, ÅGÅRDSGATAN 1A, PÅFÅGELN 13 

 

 2012-000380 2012-09-04 DBM 223 Leif Abrahamsson             

Kontrollrapport köldmedia 2011 
Delegationsbeslut § 223, 1642 kr 

 Objekt: Lugnevi isbana, Vierydsvägen 19, Ronneby 24:7 

 

 2012-000502 2012-08-31 DBM 245 Yona Ella                       

Redovisning av fortsatt verksamhet 
Delegationsbeslut § 245 

 Objekt: Miljöteknik Häggatorp fjärrvärmecentral, , Häggatorp 10:7 

 

 2012-000479 2012-08-31 DBM 246 Magnus Olofsson                 

Ansökan om tillstånd att gräva ner död häst 
Delegationsbeslut § 246/ 0 kr 

 Objekt: Pagelsborgs gård, Järnaviksvägen 70, Pagelsborg 6:1 
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 2012-000213 2012-09-03 DBM 247 Leif Abrahamsson             

Miljöårsredovisning 2011 
Delegationsbeslut § 247, 0 kr 

 Objekt: Miljöteknik Eringsboda avlrening,  BLANKVÄGEN, SÖDRA ERINGSBODA 1:35 

 

 2012-000212 2012-09-03 DBM 248 Leif Abrahamsson             

Miljöårsredovisning 2011 
Delegationsbeslut § 248, 0 kr 

 Objekt: Miljöteknik Belganet avlreningsverk,  , BÄLGANET 2:79 

 

 2012-000211 2012-09-03 DBM 249 Leif Abrahamsson             

Miljöårsredovisning 2011 
Delegationsbeslut § 249, 0 kr 

 Objekt: Miljöteknik Hallabro avlrening,  , ÖSTRA HALLEN 3:27 

 

 2012-000209 2012-09-03 DBM 250 Leif Abrahamsson             

Miljöårsredovisning 2011 
Delegationsbeslut § 250, 0 kr 

 Objekt: Miljöteknik Backaryds avl reningsv,  VERMANSMÅLAVÄGEN, BACKARYD 1:72 

 

 2012-000214 2012-09-03 DBM 251 Leif Abrahamsson             

Miljöårsredovisning 2011 
Delegationsbeslut § 251, 0 kr 

 Objekt: Miljöteknik Galtsjön markbädd, Galtsjön 1, Bommerstorp 3:4 

 

 2012-000216 2012-09-03 DBM 252 Leif Abrahamsson             

Miljöårsredovisning 2011 
Delegationsbeslut § 252, 0 kr 

 Objekt: Miljöteknik Järnavik markbädd, JÄRNAVIKSVÄGEN, JÄRNAVIK 1:1 

 

 2012-000478 2012-09-04 DBM 253 Annelie Elf                     

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 

Delegationsbeslut § 253, 411 kr 

 Objekt: , HANTVERKAREVÄGEN 2, HJORTSBERGA 4:48 
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 2012-000483 2012-09-04 DBM 254 Annelie Elf                     

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 

Delegationsbeslut § 254, 411 kr 

 Objekt: , BOSAVIKSVÄGEN 17, SJÖHAGA 1:6 

 

 2012-000505 2012-09-05 DBM 255 Leif Abrahamsson             

Informationsplikt för lagring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern 
Delegationsbeslut § 255, 821 kr 

 Objekt: , HOBYVÄGEN 43, STORA ÅRSJÖMÅLA 3:10  

 

 2012-000503 2012-09-05 DBM 256 Magnus Olofsson                 

Ansökan om tillstånd att gräva ner död häst 
Delegationsbeslut § 256, avg 0 kr 

 Objekt: , Göljahult 117, Göljahult 1:9 

 

 2012-000514 2012-09-05 DBM 258 Jan Moberg                      

Försenad köldmedierapport- miljösanktionsavgift 
Beslut miljösanktionsavgift § 258 

 Objekt: Lugnevi isbana, Vierydsvägen 19, Ronneby 24:7 

 

 2012-000215 2012-09-06 DBM 261 Leif Abrahamsson             

Miljöårsredovisning 2011 
Delegationsbeslut § 261, 0 kr 

 Objekt: Miljöteknik Skönevik markbädd,  , SKÖNEVIK 1:7 

 

 2012-000207 2012-09-06 DBM 262 Leif Abrahamsson             

Miljöårsredovisning 2011 
Delegationsbeslut § 262, 0 kr 

 Objekt: Järnaviks camping, BASTUVIKSVÄGEN 61, JÄRNAVIK 3:1 

 

 2012-000488 2012-09-07 DBM 263 Leif Abrahamsson             

Klagomål på trafikbuller 
Delegationsbeslut § 263, 0 kr 

 Objekt: , SÖRBYDALSVÄGEN 28, SÖRBY 13:5 
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 2012-000513 2012-09-07 DBM 264 Leif Abrahamsson             

Remiss Anmälan om vattenverksamhet enl 11kap 9a§ MB och 19§ förordningen om  
vattenverksamhet samt dispensansökan från biotopskyddet enl 7 kap 11§ MB 

Delegationsbeslut § 264, 0 kr 

 Objekt: , , Lilla Kulleryd 1:4 
 Objekt: , , Lilla Kulleryd 1:12 
 Fasth: Lilla Kulleryd 1:12 

 

 2012-000522 2012-09-10 DBM 265 Magnus Olofsson                 

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 

Delegationsbeslut § 265/ 1.642:- 

 Objekt: , BACKARYDSVÄGEN 71, TARARP 5:4 
 Fasth: TARARP 5:4 

 

 2012-000504 2012-09-11 DBM 266 Eva Tullgren Carlsson           

Cistern tagen ur bruk 
Delegationsbeslut § 266 

 Objekt: , HOBYVÄGEN 43, STORA ÅRSJÖMÅLA 3:10 

 

 2012-000524 2012-09-11 DBM 267 Magnus Olofsson                 

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 

Delegationsbeslut § 267/1.642:- 

 Objekt: , Nedre Arvidstorpsvägen 20, Förkärla-Arvidstorp 2:13 

 

 2012-000521 2012-09-13 DBM 269 Eva Tullgren Carlsson           

Cistern tagen ur bruk 
Delegationsbeslut § 269 

 Objekt: , SLÄTTAGÅRDSVÄGEN 25, BREDÅKRA 9:11 

 

 2012-000510 2012-09-13 DBM 270 Yona Ella                       

Remiss Ansökan om tillstånd till transport av avfall och/eller farligt avfall 
Delegationsbeslut § 270 

 Objekt: Miljöteknik Angelskogs avf anläggn, Heabyvägen 5, ANGELSKOG 1:1 

 

 2012-000526 2012-09-14 DBM 271 Jan Moberg                      

Remiss Ansökan om tillstånd att sprida kemiska bekämpningsmedel 
Delegationsbeslut § 271, 0 kr 

 Objekt: CARLSKRONA GOLFKLUBB, , VAMBÅSA 1:4 
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 2012-000482 2012-09-17 DBM 272 Magnus Olofsson                 

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 

Delegationsbeslut § 272/1.642:- 

 Objekt: , EKENÄSVÄGEN 58, DROPPEMÅLA 1:85 

 

 2012-000544 2012-09-19 DBM 273 Eva Tullgren Carlsson           

Cistern tagen ur bruk 
Delegationsbeslut § 273, 0 kr 

 Objekt: , Ronnebyvägen 6a, Hoby 11:13 

 

 2012-000549 2012-09-24 DBM 275 Magnus Olofsson                 

Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 

Delegationsbeslut § 275/1.642:- 

 Objekt: , BÖKEVIKSVÄGEN 17, BÖKEVIK 1:91 

 

 2012-000499 2012-09-24 DBM 277 Annelie Elf                     

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 

Delegationsbeslut § 277, 411 kr 

 Objekt: , RONNEBYVÄGEN 60, VÄSTRA HALLEN 1:100 

 

 2012-000466 2012-09-25 DBM 278 Annelie Elf                     

Ansökan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 278, 4926 kr 

 Objekt: XXX, XXX, SONEKULLA 3:10 

 

 2011-000364 2012-09-24 DBM 280 Yona Ella                       

Klagomål på buller från pistolskyttebana 
Delegationsbeslut § 280 

 Objekt: Ronneby Pistolskytteklubb, , Fornanäs 1:3 

 

 2012-000523 2012-09-26 DBM 281 Annelie Elf                     

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 

Delegationsbeslut § 281, 411 kr 

 Objekt: , EKEDALSVÄGEN 5, NJORD 4 
__________ 
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Följande ärende från ovanstående delegationslista redovisas: 

 

 2012-000514 2012-09-05 DBM 258 Jan Moberg                      

Försenad köldmedierapport- miljösanktionsavgift 
Beslut miljösanktionsavgift § 258 

 Objekt: Lugnevi isbana, Vierydsvägen 19, Ronneby 24:7 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Knut Svensson, C samt ledamot Margareta Yngveson, S. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda 

delegationsbesluten. 

__________ 

 

 

 

 


