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Sammanträdesprotokoll
2012-11-08

Miljö- och byggnadsnämnden
Plats och tid:

Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-16.00, ajournering för lunch kl 12.00-13.00

Beslutande

Lena Karstensson (m)
Knut Svensson (c)
Magnus Pettersson (s)
Olle Helt (m) §§262-272, 274-281
Curt Piculell (m) tj. ersättare
Jan Olofsson (c)
Staffan Larsson (fp), tj. ersättare
Berth-Anders Svensson (rp)

Margareta Yngveson (s)
Gunnar Ferm (s)
Magnus Fast (s)
Lena Rosén (v) tj. ersättare
Gudrun Johansson (sd) tj. ersättare
Willy Persson (kd) tj ersättare §273

Övriga deltagare:
Jan Moberg, förvaltningschef, Anna-Karin Sonesson, sekreterare, Anita Karlsson, sekreterare
Övriga deltagare, delvis: Anja Jonsson, bygglovshandl. §§265-267, 277, Kenneth Gummesson,
byggnadsinsp.§§268-269, 277, Annelie Elf, MoH.insp § 281, Åke Johansson,handl. bostadsanpassn. §§272273, 280, Leif Abrahamsson, MoH.insp. § 275, Kjell Sabel, byggnadsinsp. § 277.
Utses att justera:
Justeringens plats och tid:

Magnus Pettersson
Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen 2012-11-15, kl 15.00

Sekreterare:

Anna-Karin Sonesson

Ordförande:

Lena Karstensson

Justerande:

Magnus Pettersson

Paragrafer:

262-281

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

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2012-11-08

Datum för anslags uppsättande:

2012-11-16

Datum för anslags nedtagande:

2012-12-10

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

Anna-Karin Sonesson
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2012/28
§ 262 Budget 2012 utfall tom oktober
Sammanfattning
Miljö- och byggnadschef Jan Moberg redovisar miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska läge
gentemot budget 2012.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson, M, ledamöterna Margareta Yngveson, S, Knut
Svensson, S, Magnus Fast, S samt tjänstgörande ersättare Lena Rosén, V.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet.
_____________________
Exp:
Akten
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2012/957
§ 263 Indexuppräkning av Miljö- och byggnadsnämndens taxor för 2013
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämndens taxor för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken m fl får höjas motsvarande de tolv senaste månadernas förändring i
konsumentprisindex med september som jämförelsemånad.
Förändringen av konsumentprisindex från augusti 2011 till september 2012 är 0,4 %. Denna
förändring påverkar uppräkningen av timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt
miljöbalken m fl.
Förändringen av konsumentprisindex från augusti 2010 till september 2012 är 3,35 %. Denna
förändring påverkar uppräkningen av taxa för livsmedelskontroll.
Miljö och byggnadsnämndens kostnader ökar till följd av prisökningar på marknaden. Därför
behöver taxorna räknas upp.
Bedömning
En regelbunden mindre årlig höjning av taxan bedöms vara mer acceptabel för brukarna än en större
höjning med glesare intervall.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att:
1. Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt miljöbalken m fl
med 0,4 %, att gälla fr o m 2013-01-01 d v s från 821 kr till 824 kr.
2. Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 3,35 %, att gälla fr o m 2013-01-01 d v s
från 763 kr till 789 kr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamoten Margareta Yngveson, S samt tjänstgörande ersättare Lena Rosén, V.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:
1. Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt miljöbalken m fl
med 0,4 %, att gälla fr o m 2013-01-01 d v s från 821 kr till 824 kr.
2. Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 3,35 %, att gälla fr o m 2013-01-01 d v s
från 763 kr till 789 kr.
_____________________
Exp:

Akten
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2012/945
§ 264 Förstudie rörande konkurrensutsättning av miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat (KF2011-09-29 § 247) att varje nämnd ska genomföra en
förstudie och beskriva vilka verksamheter som kan konkurrensutsättas, med undantag av
verksamheter som enligt lag inte får konkurrensutsättas. Den verksamhet som Miljö- och
byggnadsnämnden (MBN) och dess förvaltning bedriver är efter organisationsförändringen som
genomfördes under vårvintern 2012 i allt väsentligt myndighetsutövning som inte kan
konkurrensutsättas. Någon ingående utredning eller förstudie bedöms därför inte motiverad. Den
del av verksamheten som ändå kan få ökade inslag av köpta tjänster är beredning av ärenden inom
den fysiska planeringen, enligt plan- och bygglagen. Förutsättningen för att köpa tjänster är dock att
förvaltningen har en beställarkompetens, av den storleksordning som idag föreligger. Det motsvarar
ca 3,5 årsarbetskrafter, bestående av 3 planarkitekter och halva stadsarkitekttjänsten. Syftet med att
köpa tjänster av plankonsulter är att komplettera befintliga resurser, snarare än att konkurrensutsätta
dem. Med ledning av vad som redovisats ovan gör förvaltningen bedömningen att verksamheten
inte är möjlig eller lämplig att konkurrensutsätta.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att till KS inlämna förvaltningens förslag till skrivelse som
sitt svar på KF uppdrag att genomföra en konkurrensutsättningsförstudie.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att till KS inlämna ovanstående skrivning som sitt svar på
KF uppdrag att genomföra en konkurrensutsättningsförstudie.
_____________________
Exp:

KS
MBF
Akten
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2012/6
§ 265 Information
Sammanfattning
Bygglovshandläggare Anja Jonsson:
Strandskyddsärenden Kuggeboda 1:41 och Spjälkö 1:28
Miljöinspektör Magnus Olofsson:
Svar till Länsstyrelsen angående tobakstillsyn
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson, M, ledamöterna Knut Svensson, C, Curt Piculell, M
samt tjänstgörande ersättare Lena Rosén, V.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.
_____________________
Exp:

Akten
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2012/237
§ 266 Saxemara 1:82 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus,
begäran om omprövning
Sammanfattning
Adress: XXX
XXX
PBL 9:31
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse
VA-verksamhet, Naturskydd - ekologiskt känsligt område, Område lägre än 3 möh,
Strandskyddsområde.
2012-08-16 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden § 197/2012 att avslå ansökan om
strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus. Som grund för beslutet anförts att fri passage
mot strandlinjen inte lämnas och förslaget därmed strider mot strandskyddets syften. Beslutet
fattades med stöd av Miljöbalken 7 kap §§ 18f och 26.
2012-09-05 inkom sökandens överklagande med begäran om omprövning av Miljö- och
byggnadsnämndens beslut. Överklagan översändes tillsammans med handlingar i ärendet till
länsstyrelsen för beslut.
2012-09-26 inkom överklagan och beslut från länsstyrelsen att inlämnad skrivelse från sökanden
överlämnas till Miljö- och byggnadsnämnden för handläggning
Sökanden menar att strandområdet sedan länge är ianspråktaget och yrkar i skrivelse att Miljö- och
byggnadsnämnden omprövar tidigare beslut och beviljar strandskyddsdispens enligt insänd
ansökan. Befintligt fritidshus uppfördes på 1920 som kaffeservering med verksamhet främst
utomhus, under flera årtionden.
Detta, menar sökanden, är bevis på att marken är ianspråktagen. Vidare att tomtavgränsning mot
strandområdet inte skall placeras vid "enstaka stenar i terrängen" enligt nämndens bedömning, utan
utgörs av 100m lång anlagd strandskoning av stora stenar längs strandlinjen och ut mot udden.
Denna, anser sökanden, styrker ytterligare att marken är ianspråktagen och är den naturliga
tomtplatsavgränsningen. Det understryks att allmänheten inte har någon möjlighet att passera på
befintlig stig längs stranden. Sådan stig mellan hus och strand finns inte. Ingen allmänhet passerar
den vägen eftersom det är enklare att utnyttja befintlig grusväg om man vill vistas på sökandens
mark eller bada på udden. Sökanden ställer sig frågande till strandområdets betydelse för djur- och
växtliv samt menar att strandskyddsärenden behandlas inkonsekvent då dispens beviljats för flertal
nybyggnationer på strandtomter inom närområdet.
Bedömning
Enligt Miljöbalken (MB) 7 kap 26 § får strandskyddsdispens inte lämnas om åtgärd strider mot
strandskyddets syften, d v s livsbetingelserna för djur- och växtliv påverkas på ett oacceptabelt sätt
eller om allmänhetens tillträde till strandområdet försämras på kort eller lång sikt. Ett beslut om att
ge dispens från strandskyddet skall därför inte omfatta ett område som behövs för att mellan
strandskyddslinjen och byggnader säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda
livsvillkor för djur- och växtliv. Detta gäller inte om sådan användning av området närmast
strandlinjen är omöjlig med hänsyn till byggnadernas funktion (MB 7 kap § 18 f).
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Tidigare bedömning att strandområdet inte är ianspråktaget för privat bruk kvarstår. Faktum att
serveringsverksamhet bedrivits på platsen visar att allmänheten under lång tid haft tillträde till
strandområdet. Fri passage är möjlig längs strandlinjen. Terrängens beskaffenhet eller graden av
utnyttjande saknar betydelse.
Inlämnat yrkande och angivna skäl för dispens motiverar inte någon omprövning av Miljö- och
byggnadsnämnden beslut § 155/2012.
Förslag till beslut
Att Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller tidigare beslut och avslår ansökan om
strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus.
Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 7 kap §§ 18 f och 26.
Att avgift tas ut för två timmars handläggning, d v s 1.642 kronor (faktureras).
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson, M, ledamöterna Margareta Yngveson, S, Magnus
Fast, S, Jan Olofsson, C samt tjänstgörande ersättarna Lena Rosén, V och Curt Piculell, M.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller tidigare beslut och avslår ansökan om strandskyddsdispens
för nybyggnad av enbostadshus.
Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 7 kap §§ 18 f och 26.
Avgift tas ut för två timmars handläggning, d v s 1.642 kronor (faktureras).
_____________________
Exp:

XXX + Delgivningskvitto och Besvärshänvisning
Akten
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2012/265
§ 267 Väby 9:24 - Anmälan om olovlig byggnation i tomtgräns
Sammanfattning
XXX
PBL 9:30-32
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse
Kustnära enskilda avlopp, Riksintresse - naturvård, Strandskyddsområde
2007-06-04 beviljades strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av bastu/förråd 17,5 kvm,
placerad 5,0 m från tomtgräns.
2012-03-23 inkom sakägares anmälan om olovligt uppfört bastu/förråd närmare tomtgräns än 4,5
m.
2012-04-18 inkom utsättningskarta på vilken aktuell byggnad uppmätts till 24,8 kvm och placerats
2,0 m från tomtgräns.
2012-04-18 informerades fastighetsägaren om anmälan och uppmanades lämna in
bygglovsansökan.
Väsentlig ändring av byggnads storlek eller placering i relation till lämnat bygglov skall redovisas
och godkännas av Miljö- och byggnadsnämnden.
Uppförande av byggnad närmare än 4,5 m från tomtgräns kräver medgivande från berörda grannar.
I annat fall är åtgärden bygglovspliktig (plan- och bygglagen PBL 9 kap 6 §).
Något reviderat bygglov för de aktuella åtgärderna har inte beviljats. När en åtgärd som kräver
bygglov har vidtagits utan lov skall, enligt PBL 11 kap 20 §, miljö- och byggnadsnämnden se till att
det som utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelats i
efterhand.
2012-04-27 inkom bygglovsansökan för uppförande av bastu/förråd 24,8 kvm med placering 2,5 m
från tomtgräns, tillsammans med skriftligt medgivande från fastighetsägare 1
till Väby 9:25.
I yttrande 2012-04-27 förklarar sökanden att dåvarande ägare till grannfastigheten Väby 9:25
informerades om byggplanerna och visades med hjälp av siluett i naturlig storlek hur den
tänkta nybyggnaden skulle te sig från Väby 9:25. Vid detta tillfälle medverkade, enligt sökanden,
även nuvarande fastighetsägare. Önskemål framfördes om att undvika fönster på gavel mot 9:25
vilket också respekterades. Muntligt medgivande till byggnadens storlek och placering 2,0 m från
tomtgräns meddelandes från dåvarande ägaren via fastighetsägare 1. Sökanden förstår bristen i att
skriftlig bekräftelse inte begärdes, men understryker att muntligt medgivande ändock finns.
Två nya fastighetsägare har tillträtt Väby 9:25.
Skriftligt godkännande till förslaget från fastighetsägare 1 har bifogats bygglovsansökan.
Övriga sakägare har givits möjlighet till yttrande jml PBL 9 kap 25 §.
Fastighetsägare 2 motsätter sig den redan uppförda byggnaden. Som skäl framhålls att skriftligt
medgivande från dåvarande ägare saknas. Vidare att byggnaden idag inte är en privat bastu/förråd
utan del i en kommersiell uthyrningsverksamhet på helårsbasis. Uppförd altan på båda sidor
bastubyggnaden medför att bastugästerna kommer alltför nära tomten till Väby 9:25. Det är, menar
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sakägaren, stor skillnad på privat bruk och uthyrningsverksamhet vad gäller olägenhet för grannen.
Sakägaren menar att utrymme finns
för placering av bastubyggnaden utanför 4,5 m-gränsen och yrkar att bygglov i efterhand skall
avslås.
Sökanden har givits möjlighet att bemöta sakägarens skrivelse. Något yttrande har inte inlämnats.
Bedömning
Enligt PBL 2 kap 9 1 skall byggnader placeras så att de eller deras avsedda användning inte innebär
fara eller betydande olägenhet för omgivningen.
Bastubyggnaden har placerats på kuperad och delvis svårtillgänglig blockmark 2,0 meter från
tomtgräns till sakägares fastighet (Väby 9:25). Fasader består av altan under tak, entre och fönster
mot sydväst, fönster och kort altan längs långsida i sydost, litet fönster och kort altan längs långsida
i nordväst. Gavel mot grannfastighet i nordost saknar såväl fönster som altan. Växtlighet i
tomtgräns begränsar möjlighet till insyn. Bastubyggnaden har placerats på behörigt avstånd från
befintliga byggnader på sakägares fastighet (15-30 m). Det besvär som byggnadens läge kan
medföra för sakägaren bedöms därmed inte vara av sådan omfattning att det anses utgöra en
betydande olägenhet. Bygglov kan därmed lämnas i efterhand. Överträdelsen bedöms inte som
ringa.
Påföljder (överträdelseavgifter) när någon utan lov utför åtgärder som kräver bygglov/rivninglov
(PBL 16 kap 14 §): ,
Byggnadsavgift:
Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov skall en
byggnadsavgift tas ut. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger
den avgift som enligt taxa skulle ha betalats som lov getts till samma åtgärd. Om överträdelsen är
ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. (ÄPBL 10 kap 4 §)
Förslag till beslut
Att Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för nybyggnad av bastu/förråd 24,8
kvm.
Beslutet fattas med stöd av PBL 9 kap § 30-32.
Att bygglovsavgift tas ut med 2.640:- enligt taxa fastställd av fullmäktige § 159/2011 och § 82/2012
(faktureras)
Att byggnadsavgift tas ut med fyra gånger den avgift som enligt taxa skulle ha betalats som lov
getts till samma åtgärd, d v s 4 x 2.640:- = 10.560:- (faktureras).
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson, M, ledamöterna Magnus Fast, S, Bert Anders
Svensson, RP samt tjänstgörande ersättare Lena Rosén, V.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för nybyggnad av bastu/förråd 24,8 kvm.
Beslutet fattas med stöd av PBL 9 kap § 30-32.
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Bygglovsavgift tas ut med 2.640:- enligt taxa fastställd av fullmäktige § 159/2011 och § 82/2012
(faktureras)
Byggnadsavgift tas ut med fyra gånger den avgift som enligt taxa skulle ha betalats som lov getts
till samma åtgärd, d v s 4 x 2.640:- = 10.560:- (faktureras).
___________________________________________________________________
Upplysningar:
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
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
Fastighetsägarna till Väby 9:25 + Delgivningskvitto och Besvärshänvisning
Akten
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2012/846
§ 268 Torkö 1:4 B - tillbyggnad bostadshus
Sammanfattning
För fastigheten gäller detaljplan 377, laga kraft 2006-06-01. BF II innebär byggnadssättet fristående
hus med högst 2 våningar och högst 160 m² byggnadsyta tillåts.
Ansökan avser en tillbyggnad av bostadshuset med 12 m² bostadsrum. Efter tillbyggnad blir
byggnadsytan 171,5 m² enligt sökandens uppgifter vilket medför ett överskridande på 7 % enligt
gällande plan.
Bedömning
Ansökan om en enkel ändring av planbestämmelserna för Torkö 1:2 och 1:3 m fl har tidigare
lämnats till miljö- och byggnadsnämnden. Det upplevs orättvist att vissa fastigheter kan byggas
med 200 m² och andra med endast 160 m². Enligt beslut 2012-09-12, § 222 har plan- och
byggenheten fått i uppdrag att och ändra i detaljplanen och justera exploateringsgraden.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar tillbyggnad av enbostadshus med 12 m² bostadsrum.
Avgift: 3 168 kronor, enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2012-05-10, § 113 och reviderad
2012-06-13.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar tillbyggnad av enbostadshus med 12 m² bostadsrum.
Avgift: 3 168 kronor, enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2012-05-10, § 113 och reviderad
2012-06-13.
Fakturan skickas separat.
___________________________________________________________________

Upplysningar:
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked (enligt
PBL 10 kap 3 §).
Kontrollplan skall redovisas och fastställas och tekniskt samråd skall hållas innan startbesked kan
utfärdas. Kontakta byggnadsinspektören tel 0457-61 82 21/62 82 20.
Sökanden skall kontakt sin elleverantör för kabelvisning innan byggstart.
Slutbesked skall ha meddelats innan anläggningen får tas i bruk (enligt PBL 10 kap § 4).
_____________________
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XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning
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2012/776
§ 269 Boken 26 - Tillbyggnad av inglasad altan till enbostadshus
Sammanfattning
För fastigheten gäller detaljplan 334, laga kraft 1998-07-13
Tillbyggnader skall ges en utformning i samklang med den kulturhistoriska miljön.
Ansökan avser inglasning av 32 m² befintlig altan.
Förslag till beslut
Det runda fönster som redovisas på ritning passar inte in. Runda fönster tillhör inte 80-talets
formspråk.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar tillbyggnad enbostadshus med 32 m² inglasat
uterum med ändringen av att fönster på österfasad ges en utformning lika bostadshuset.
Avgift: 2 640 kr, enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2012-05-10, § 113 och
reviderad 2012-06-13. Fakturan skickas separat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Margareta Yngveson, S samt Magnus Pettersson, S.
Yrkanden
Margareta Yngveson, S yrkar med instämmande av Magnus Pettersson, S att kravet om att fönster
på österfasad ges en utformning lika bostadshuset tas bort.
Propositionsordning
Ordförande Lena Karstensson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar tillbyggnad enbostadshus med 32 m² inglasat uterum.
Avgift: 2 640 kr, enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2012-05-10, § 113 och
reviderad 2012-06-13. Fakturan skickas separat.
___________________________________________________________________
Upplysningar:
Dokument som ingår i beslutet: Ansökan, situationsplan, plan- och fasadritningar 2012-09-03.
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked (enligt
PBL 10 kap 3 §).
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2012-11-08

15(46)

Kontrollplan skall redovisas och fastställas och tekniskt samråd skall hållas innan startbesked kan
utfärdas. Kontakta byggnadsinspektören tel 0457-61 82 21/62 82 20.
Slutbesked skall ha meddelats innan anläggningen får tas i bruk (enligt PBL 10 kap § 4).
Sökanden skall kontakta sin elleverantör för kabelvisning innan byggstart.
_____________________
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2011/14
§ 270 Vambåsa 1:47 - Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus
Sammanfattning
Fast.adress: XXX
Sökande: XXX
ÄPBL 8:12
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom riksintresse för kulturminnesvård och inom
riksintresse för planerade och framtida vägar, väg E22 delen Björketorp-Nättraby. Fastigheten är ca
7,57 ha och är idag bebyggd med ett par större ekonomibyggnader. Fastigheten är bevuxen med
gles lövskog och utgör delvis beteshage. Djurhållning finns inom fastigheten idag. Fastigheten
uppges idag ha tre tillfartsvägar och de planerade byggnaderna skall angöras till dessa.
De två bostadshusen är tänkta att placeras inom fastigheten, delvis på befintliga äldre husgrunder.
Fastigheten ligger intill väg E22 och de nya bostadshusen är tänkta att placeras på ett avstånd av ca
100 meter resp. 230 meter från denna väg. Väg E22 är starkt trafikerad och är en källa till buller för
fastigheten.
Riktvärden för bostadsbebyggelse har antagits av riksdagen i samband med
infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Följande riktvärden gäller för nybyggnation eller väsentlig
ombyggnad av infrastruktur:





Utomhus vid fönster/fasad: 55 dBA ekvivalentnivå
Inomhus: 30 dBA ekvivalentnivå
Utomhus vid uteplats: 70 dBA maximalnivå
Inomhus nattetid: 45 dBA maximalnivå

En bullerberäkning har utförts av WSP 2012-01-24 samt kompletterad 2012-07-31. Den första
beräkningen utgår från dagens trafikflöden och kompletteringen sträcker sig fram till 2032.
Beräkningen visar att riktvärdet för ekvivalent nivå inte överskrids vid hus B vid något tillfälle. Det
finns heller ingen risk att riktvärdet för ekvivalent buller från vägtrafik överskrids inomhus för detta
hus. Riktvärdena för maximalnivån överskrids inte vid de planerade bostadshusen A och B.
Riktvärdet för ekvivalent nivå överskrids vid hus A både i dagsläget och vid de prognostiserade
flödena år 2032. Vid dagens trafikflöden är den ekvivalenta ljudnivån 57 dBA och 2032 58 dBA,
jämfört med riktvärde på 55 dBA. I utredningen föreslås att en bullervall eller ett bullerplank
uppförs mellan E22 och det planerade huset. Vallen/planket bör exempelvis vara ca 2,0 m högt och
40 m långt om det placeras 20 m söder om husfasaden mot E22. Exakt höjd och placering av
bullerskydd bör beräknas i samband med detaljplanering av hus och tomt. För att säkerställa en tyst
miljö inomhus kan fönster med goda bullerdämpande egenskaper väljas på den fasad som vetter
mot E22.
Sökande är villig att vidta de åtgärder som behövs för att begränsa nuvarande bullernivå, dvs med
en bullervall/plank på 1,5 meters höjd och på en sträcka av 30 meter. Sökande anser inte att det är
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rimligt att behöva förebygga något som ev. inträffar om 20 år och att det i så fall inte är svårt att
åtgärda om det skulle inträffa.
Ärendet har remitterats till Trafikverket som inte anser att den föreslagna nybyggnationen bedöms
påverka riksintresset eller framtida planer för väg E22. Trafikverket anser att positivt bygglov kan
medges på den aktuella platsen under förutsättning att kommunen i beslutet säkerställer att
bullerplank alternativt buller-vall enligt den av WSP upprättade bullerberäkningen, daterad 201207-31 uppförs före det att hus A byggs. Bullerskyddsåtgärden ska vara utformad på ett sådant sätt
att gällande bullerriktvärde kan uppfyllas med hänsyn tagen till prognostiserade trafikflöden
framräknat 20 år i tiden.
Ärendet har remitterats till Miljö- och hälsoskyddsenheten som uttrycker att det går att lösa
erforderlig avloppsanläggning inom fastigheten samt att de bullerskydd som anges i bullerberäkning
ska uppföras för att uppnå riksdagens riktvärden för buller.
Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande jml plan och bygglagen (ÄPBL) 8 kap 22 §.
Ingen erinran har inkommit.
Bedömning
Förslaget bedöms som lämpligt. Riksintresse för kulturminnesvård bedöms ej påverkas.
Bullerutredningen har visat att platsen för hus B är lämpligt för bostadsbebyggelse utan åtgärder
med tanke på buller från väg E22. Platsen för hus A är lämpligt för bostadsbebyggelse endast med
åtgärder som beskrivs i bullerutredning för att klara riktvärden för buller. Åtgärder för att dämpa
buller från väg E22 bör utgå från de prognostiserade värdena för 2032 eftersom det i dagsläget inte
finns några planer på att ändra vägsträckningen.
Exakt höjd och placering av bullerskyddet bör beräknas i samband med detaljplanering av hus och
tomt. Åtgärder och en detaljerad bullerberäkning ska redovisas i samband med ansökan om
bygglov.
Förslag till beslut
Att Miljö- och Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus med villkor för hus A att åtgärder redovisas för att uppnå riktvärden enligt
infrastrukturpropositionen 1996/97:53 som utgår från prognostiserade trafikflöden år 2032 senast i
samband med bygglov samt att erforderliga bulleråtgärder ska uppföras i samband med byggnation.
Avgift: 4200 kr
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson, M, ledamöterna Knut Svensson, C, Magnus
Pettersson, S, Bert Anders Svensson, RP, Margareta Yngveson, S, Magnus Fast, S, Staffan Larsson,
FP, tjänstgörande ersättare Lena Rosén samt ersättare Willy Persson, KD.
Yrkanden
Magnus Pettersson, S, yrkar med instämmande av Margareta Yngveson, S bifall till liggande
förslag.
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Knut Svensson, C, yrkar med instämmande av ordförande Lena Karstensson, M, att nuvarande
bullersituation ska vara utgångspunkt för åtgärderna då framtida bullersituation är oviss.
Bullervall/plank ska vara 1,5 m högt och 40 meter långt.
Propositionsordning
Ordförande Lena Karstensson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden
bifaller Knut Svenssons, C, yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för Knut Svenssons, C, yrkande om att dagens bullersituation ska vara utgångspunkt för
bulleråtgärderna.
Nej-röst för Magnus Petterssons, S, yrkande om bifall till liggande förslag.
Omröstningsresultat
Beslutande
Lena Karstensson
Olle Helt
Curt Piculell
Knut Svensson
Jan Olofsson
Staffan Larsson
Bert Anders Svensson
Magnus Pettersson
Margareta Yngveson
Gunnar Ferm
Magnus Fast
Lena Rosén
Gudrun Johansson

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X

Omröstningsresultatet blir 9 ja-röster och 4 nej-röster.
Beslut
Miljö- och Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus med villkor för hus A att åtgärder redovisas för att uppnå riktvärden enligt
infrastrukturpropositionen 1996/97:53 som utgår från dagens trafikflöden senast i samband med
bygglov samt att erforderliga bulleråtgärder, 1,5 meter hög och 40 meter lång bullervall/plank, ska
uppföras i samband med byggnation.
Avgift: 4200 kr
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
___________________________________________________________________
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Upplysningar:
Förhandsbesked gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vinner laga kraft och skall följas av
ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt
att påbörja arbetet.
Om fornlämning påträffas ska detta omedelbart anmälas till länsstyrelsen enligt 2 kap 10 § lagen
(1988:950) KLM.
_____________________
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XXX
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2011/546
§ 271 Kv Tuvelyckan - Begäran om planändring
Sammanfattning
Ägaren till Sörby Centret (Lernia) vill ändra detaljplanen för området bla för att kunna utöka
område för handel. Planförslaget antogs av Miljö- och byggnadsnämnden i oktober 2012. En
felskrivning i bestämmelserna har upptäcktes och planen återremiteras till MBN.
Bedömning
Felet gäller bestämmelsen ang takvinkel. På plankartan står det minsta takvinkel men det ska vara
högsta takvinkel.
Förslag till beslut
Att Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ändringen i bestämmelserna från minsta takvinkel till
högsta takvinkel och antar planförslaget. Samt att planen skickas till Kommunfullmäktige för
antagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar Margareta Yngveson, S.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ändringen i bestämmelserna från minsta takvinkel till
högsta takvinkel och antar planförslaget. Planen skickas till Kommunfullmäktige för antagande.
_____________________
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2012/953
§ 272 Listerby bostadsanpassning
Sammanfattning
Sökande bor med sin son i 1½ planshus. Sökande är dement och på grund av sin sjukdom har hon
även olika fysiska problem t.ex. klarar sökande inte att gå i trappor. Sökande har tidigare fått
anpassning med ramp av längre modell för att eliminera nivåskillnad vid husets entrè. I dag finns
hygienutrymmet på övervåningen dit sökande inte klara att gå. Erfordliga intyg från arbetsterapeut
har uppvisats och åtgärderna bedöms som nödvändiga för att bostaden ska bli ändamålsenlig för
den sökande.
Bedömning
Montering av hygienmodul på mellanplan där den sökande har sitt sovrum och kök.
Kostnaden för detta är ca. 230 000 kronor.
Förslag till beslut
Miljö- och Byggnadsnämnden föreslås besluta, med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag
1992:1574 §§ 1 och 6, att bevilja bidrag som motsvara kostnaden för de åtgärder som
bidragsansökan avser.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamoten Magnus Fast, S samt tjänstgörande ersättare Lena Rosén, V.
Beslut
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag 1992:1574
§§ 1 och 6, att bevilja bidrag som motsvara kostnaden för de åtgärder som bidragsansökan avser.
_____________________
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2012/978
§ 273 Västra Hallen - bostadsanpassning
Sammanfattning
Man i 85-års åldern som drabbats av en hjärninfarkt med försvagning i vänster kroppshalva.
Mannen finns idag på Visiten och är snart färdigbehandlad och får komma hem. Innan mannen kan
komma hem behöver en hel del anpassningar göras,
Bedömning
Hygienmodul dockas med huset eftersom man inte kan bygga om det befintliga badrummet, en del
trösklar tas bort, dörrar som behöver breddas så att rullstolen kommer igenom. Erforderliga intyg
som styrker detta från arbetsterapeut finns.
Kostnaden är ca 265 000 kronor
Förslag till beslut
Miljö- och Byggnadsnämnden föreslås besluta att med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag
1992:1574 § 6 bevilja bidrag motsvarande de kostnader för de åtgärder som bidragsansökan avser.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Jan Olofsson, C, Magnus Fast, S, Magnus Pettersson, S, Margareta
Yngvesson, S samt tjänstgörande ersättare Willy Persson, KD.
Beslut
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar att med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag
1992:1574 § 6 bevilja bidrag motsvarande de kostnader för de åtgärder som bidragsansökan avser.
Jäv
Olle Helt, M, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende.
_____________________
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2012-389.837
§ 274 Askaremåla 1:7, 1:2 ansökan om reducering av avgift
Sammanfattning
Nedanstående har i huvudsak muntligen föredragits för Miljö- och byggnadsnämnden:
Miljötillsyn av lantbruksverksamhet har genomförts på XXX (Askaremåla 1:2 och 1:7). En
inspektion föranmäldes den 4 juni 2012 till verksamhetsutövaren (adressaten), med utskick av
information om vad som skulle inspekteras och om att tillsynen är avgiftsbelagd. Under
inspektionen den 19 juni 2012 konstaterades brister som verksamhetsutövaren (VU) hade för avsikt
att rätta till utan något tvingande beslut från tillsynsmyndighetens sida. Bristerna rörde cistern för
drivmedel och gödselvårdsanläggningen. Den 21 juni 2012 sändes inspektionsprotokoll till VU där
det framgick att den nerlagda tillsynstiden dittills uppgick till 4,5 h och att det ska faktureras
separat. Den 26 juli inkommer VU med information om att den obesiktigade drivmedelstanken är
skrotad , och att han vänder sig mot avgiftens storlek 3 433 kr (motsv. 4,5 h). Den 3 september
meddelar VU att han vill ha ett överklagbart avgiftsbeslut, och framför att han anser avgiften vara
för hög. Ett överklagbart avgiftsbeslut sänds till VU den 5 september 2012. Den 15 oktober
inkommer VU med en redogörelse, över att han åtgärdat gödselvårdsanläggningens brister, till
vilken han bifogar bilder.
Sammanfattningsvis är tillsyn utförd och bristerna är åtgärdade, men verksamhetsutövaren har
begärt en avgiftsnedsättning på den beslutade avgiften. Av avgiftsbeslutet framgår att beslutande
tjänsteman inte funnit några särskilda skäl att sätta ner avgiften.
Bedömning
Några särskilda skäl för att sätta ner avgiften kan inte heller nu konstateras föreligga.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att inte sätta ner den tidigare beslutade avgiften.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande lena Karstensson, M, ledamöterna Knut Svensson, C, Margareta
Yngveson, S, Magnus Pettersson, Bert Anders Svensson, RP, Olle Helt, M, Jan Olofsson, C samt
tjänstgörande ersättare Lena Rosén, V och Staffan Larsson, FP.
Yrkanden
Margareta Yngveson, S yrkar med instämmande av Magnus Pettersson, S bifall till tillsynsavgift för
4,5 timmar dvs den tidigare beslutade avgiften.
Knut Svensson, C, yrkar att tillsynsavgiften ska baseras på 2,5 timmar motsvarande 2052 kr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden bifaller Knut
Svenssons yrkande.
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Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för Margareta Yngvesons yrkande om bifall till 4,5 timmar.
Nej-röst för Knut Svenssons yrkande om tillsynsavgift för 2,5 timmar.
Omröstningsresultat
Beslutande
Lena Karstensson
Olle Helt
Curt Piculell
Knut Svensson
Jan Olofsson
Staffan Larsson
Bert Anders Svensson
Magnus Pettersson
Margareta Yngveson
Gunnar Ferm
Magnus Fast
Lena Rosén
Gudrun Johansson

Ja

Nej
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Omröstningsresultatet blir 7 ja-röster och 6 nej-röster.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att inte sätta ner den tidigare beslutade avgiften.
_____________________
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Länsstyrelsen
Sökande
Akten
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2011-209.837
§ 275 Angelskog 1:1 Ansökan om nytt tillstånd för avfallsanläggning
Sammanfattning
Mark- och miljödomstolen har för yttrande översänt Ronneby Miljö- och Teknik ABs
kompletterade ansökan om nytt tillstånd för verksamheten vid Angelskogs avfallsanläggning.
Tillståndet avser ersätta samtliga tidigare beslut enligt miljöbalken kap. 9. Nämnden är
tillsynsmyndighet för verksamheten.
Ansökan omfattar mottagning och sortering/mellanlagring av hushållsavfall och verksamhetsavfall,
trädgårdsavfall mm såsom nu sker i den befintliga verksamheten. Ansökan omfattar också en
utökad behandling av förorenade jordmassor på ny plats i anslutning till nuvarande yta för
kompostering av trädgårdsavfall. Vidare söks tillstånd för omfattande kompletterande sluttäckning
av den äldsta deponidelen. Sluttäckning beräknas pågå som längst till 2025.
För lakvattenbehandlingen yrkas prövotid för utredning om lokalt omhändertagande och separering
av dagvatten och lakvatten. Idag går lakvattnet till Rustorps avloppsreningsverk.
Förslag till yttrande
Miljö- och byggnadsnämnden är positiv till den prövning som nu sker där nytt beslut avses ersätta
samtliga tidigare beslut enligt miljöbalken kap. 9. Nämnden lämnar i ärendet följande synpunkter.
Material för sluttäckning ovan tätskikt.
Nämnden anser inte att den metod som används för framställning av komposterat material för
sluttäckning är bästa tillgängliga teknik då de ingående materialens energiinnehåll inte nyttiggörs.
Med behandling i en process där biogas framställs erhålls flera miljömässiga fördelar. Bolaget bör
därför föreskrivas prövotidsutredning om användande/framställning av täckningsmaterial där
ingående materials energiinnehåll kan nyttiggöras. Lämplig prövotid 2 år.
Vad gäller villkor för det material som ska användas för sluttäckning anser nämnden att maxvärden
ska baseras på de beräkningsgrunder som anges i Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning
av avfall i anläggningsarbeten. Som verket anger i handboken är det olämpligt att som tidigare
fortsatt använda de generella riktvärdena för MKM. Markanvändningen vid avslutade deponier
motsvarar oftast inte det scenario som ligger till grund för framtagandet av riktvärden för MKM. I
ett långt tidsperspektiv är det inte rimligt att tillträdet till området begränsas. Barn kan komma att
vistas i området och människor kan komma att äta bär och växter från området. Det faller inte inom
MKM- scenariot.
Material för täckning/konstruktion under tätskikt.
Vad gäller villkor för det konstruktionsmaterial som ska användas för täckning/konstruktion, under
tätskiktet, anser nämnden att godkända föroreningsnivåer ska baseras på platsspecifika riktvärden
för den aktuella deponin, inte kriterierna för icke-farligt avfall som bolaget yrkat i förslag till
villkor.
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Stora mängder material, 150 000 m3, avses tillföras den äldsta deponin som togs i bruk 1967. Den
har inte visats uppfylla kraven enligt 19 § förordning om deponering av icke-farligt avfall (
2001:512), vad avser geologisk barriär på 50 år. Om material som innehåller föroreningar tillförs
platsen har dessa samma potentiella miljöpåverkan oavsett om de anses utgöra deponering eller
användning som konstruktionsmassor. Om deponering av icke-farligt avfall inte är tillåten pga
otillräcklig barriär bör inte användning av samma material som konstruktionsmassor heller tillåtas.
Prövotid lakvatten
Nämnden har ingen erinran mot ett prövotidsförfarande för utredning om lakvattenhantering
inbegripet separering av dagvatten och lakvatten.
Vad gäller lakvattenuppsamling bör särskilt uppmärksammas den äldsta deponidelen. Befintlig
lakvattenuppsamling mot Angelskogsån saknar här inre lakvattenuppsamling. I denna del finns
endast ett öppet dike som ligger något högre än ån och som samlar upp ytavrinning och en okänd
andel ”inre” lakvatten. Det är sannolikt att ån belastas av lakvatten i viss utsträckning. Behövliga
åtgärder bör här vidtas utan att avvakta prövotidsutredningens redovisning om fem år.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Knut Svensson, C, Gunnar Ferm, S, tjänstgörande ersättare Lena
Rosén, V samt ersättare Willy Persson, KD.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta ovanstående som nämndens yttrande i ärendet.
_____________________
Exp:
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2012/7
§ 276 Meddelanden
Sammanfattning
Winess 2012/539
Överprövning av beviljad strandskyddsdispens för utökning av tomtmark på fastigheterna Spjälkö
1:32 och 1:30 i Ronneby kommun.
Länsstyrelsen beslut 2012-10-05. Lst upphäver MBN:s beslut om beviljad strandskyddsdispens.
Winess 2012/570
Överprövning av beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på fastigheten
Kuggeboda 1:41 i Ronneby kommun.
Länsstyrelsen beslut 2012-10-11. Lst upphäver MBN:s beslut om beviljad strandskyddsdispens.
Ecos 2011-194
Tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt på
fastigheten Svenstorp 24:1 m.fl i Ronneby kommun
Mark och miljödomstolen dom, avslag på överklagande av länsstyrelsens dom.
Ecos 2012-436
Angående Hallabro Plasts AB tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen om förbrukning av
miljöfarliga ämnen enligt 6 kap 5§ miljöbalken.
Länsstyrelsen beslut 2012-09-26 ersätter beslut från 2012-09-17. Verksamheten som planeras söka
tillstånd för kan inte i förväg antas medföra betydande miljöpåverkan.
Ecos 2012-513
Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och stenmurar på
fastigheterna Lilla Kulleryd 1:4 och 1:12.
Länsstyrelsen beslut 2012-10-05. Ansökan lämnas utan bifall.
Ecos 2012-576
Anmälan om vattenverksamhet gällande anläggning av damm på fastigheten Boahaga 1:7
Länsstyelsens beslut 2012-10-10, Länsstyrelsen ställer vissa krav men har i övrigt inget att erinra
emot att dammen anläggs.
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Ecos 2012-567
Anmälan om vattenverksamhet gällande anläggning av brygga på fastigheten Saxemara 10:2
Länsstyrelsens beslut 2012-10-16. Länsstyrelsen ställer vissa krav men har i övrigt inget att erinra
emot att brygga anläggs.ÿ
Ecos 2012-526
Tillstånd till kemisk bekämpning på greener inom Almö naturreservat.
Länsstyrelsen beslut 2012-10-17. Länsstyrelsen lämnar tillstånd att använda namngivna
bekämpningsmedel.
Händelsestyrda handlingar Miljö- och hälsoskyddskontoret:
Anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för anläggning av husbehovstäkt på fastigheten
Gärestad 1:17.
Länsstyrelsen samråd 2012-10-17 har inget att erinra emot anläggandet.
Länsstyrelsen beslut 2012-10-15 att verksamheten vid Tarkett AB inte omfattas av bestämmelserna
för farlig verksamhet, enligt lag om skydd mot olyckor.
Länsstyrelsen beslut 2012-10-16 medger tillstånd för anläggande av tillfartsväg inom Järnaviks
naturreservat.
Länsstyrelsen beslut 2012-10-05 lämnar ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelser för
borttagande av träd i allé och stenmurar på fastigheterna Lilla Kulleryd 1:4 och 1:12 utan bifall.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden noterar meddelandena till protokollet

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden noterar meddelandena till protokollet
_____________________
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2012/8
§ 277 Delegationsbeslut bygglov
Sammanfattning

Delegationsärenden - 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: 2012/647
Broddamåla 1:27 - XXX, XXX.
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av nätstation 2012-09-28 § 229
(10/64 dgr) avgift 4 752 kr
Dnr: 2012/503
Olov 3 - Karlskronagatan XXX
Kjell Sabel har beviljat bygglov för ändrad butiksentré och ramp, inbyggnad av entré vid trapp samt
åtta st balkonger mot innegården. 2012-09-28 § 230 ( 9/16 dgr)
Avgift 15 472 kr
Dnr 2012/837
Inägan 4 - Axvägen XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum 2012-1003, § 231 (6/17 dgr) avgift: 2 640 kr
Dnr: 2012/645
Björketorp 1:12 - Björketorpsvägen XXX.
Kjell Sabel har beviljat bygglov för ändrad användning av lusthus till kiosk/glassförsäljning 201210-04, § 232 (15/42 dgr) Avgift 3 942 kr
Dnr 2012/571
Björstorp 1:29 - Svalemålavägen XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus 2012-10-09,
(23/33 dgr) avgift: 5 632 kr

§ 233

Dnr: 2012/580
Häggatorp 2:178 - Flyttblocksvägen XXX, Kallinge.
Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med förråd om 84,50 kvm
2012-10-09, § 234 ( 16/44 dgr) avgift: 11 880 kr.
Dnr 2010/1018
Saxemara 1:78 - Varvsvägen XXX
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Anja Jonsson har beviljat rivningslov för uthus samt bygglov för nybyggnad av fritidshus och
garage/förråd 2012-10-09, § 235 (-/36 dgr) avgift: 12.110:- (ÄPBL)
Dnr: 2012/640
Yngve 3 - Karlskronagatan XXX
Kjell Sabel har beviljat bygglov för utbyte av dörr till vägg i hyreslägenhet 2012-10-09, § 236 (
22/51 dgr) avgift 1 320 kr.
Dnr 2012/630
Hällekistan 6 - Vikingavägen XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för ändrad takkonstruktion över entrédel 2012-10-11, §
237 (39/36 dgr) avgift: 1 840 kr
Dnr: 2012/768
Ronneby 16:156 - Persborgsvägen XXX (XXX)
Kjell Sabel har beviljat bygglov för byte av 12 st fönster samt 1 st fönsterdörr 2012-10-11, § 238
(12/31 dgr) avgift: 2 772 kr.
Dnr: 2012/777
Ronneby 25:2 - Kallingevägen XXX.
Kjell Sabel har beviljat rivningslov för rivning av garage om ca 180 kvm 2012-10-11, § 239 (7/31
dgr) avgift: 2 200 kr.
Dnr 2012/730
Tor 22 - Härstorpsvägen XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för inglasning av altan 2012-10-15, § 240 (5/40 dgr)
avgift: 2 640 kr
Dnr:2012/778
Häggatorp 1:165 - Vallmovägen XXX, Kallinge.
Kjell Sabel har beviljat rivningslov för rivning av flerbostadshus om ca 320 kvm
2012-10-15, § 241 (7/35 dgr) avgift 4 400 kr.
Dnr 2012/729
Krokusen 12 - Solbergsvägen XXX
Anja Jonsson har beviljat bygglov för mindre fasadändring på enbostadshus 2012-10-15, § 242
(7/54 dgr) avgift: 1.840 kr
Dnr: 2012/779
Ymer 3 - Sandtagsvägen XXX
Kjell Sabel har beviljat rivningslov för rivning av enbostadshus om ca 129 kvm
2012-10-17, § 243 (7/37 dgr) avgift 2 200 kr.
Dnr 2012/728
Väby 15:3 - Väbynäsvägen XXX
Anja Jonsson har beviljat bygglov för fasadändring samt tillbyggnad av fritidshus 2012-10-17, §
244 (5/50 dgr). avgift: 7.040 kr.
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Dnr: 2012/780
Ronneby 25:1 - Jägarestigen.
Kjell Sabel har beviljat rivningslov för rivning av garage om ca 37 kvm
2012-10-17, § 245 (7/37dgr) avgift 2 200 kr.
Dnr 2012/825
Hjortsberga 7:40 - Hantverkarevägen XXX, Johannishus
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av garage (sammankoppling av garage med
bostadshus) 2012-10-18, § 246 (12/36 dgr) avgift: 2.376 kr
Dnr 2012/596
Kalleberga 13:2 - Granvägen XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2012-10-22, § 247 (/60
dgr) avgift: 11 880 kr
Dnr 2012/817
Droppemåla 1:10 - Ekenäsvägen XXX
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av garage samt rivning av befintligt 201210-23, § 248 (4/22 dgr) avgift: 2 640 kr
Dnr: 2012/870
Yxan 5 - Ekegårdsgatan XXX.
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av carport till enbostadshus
2012-10-23, § 249 ( 8/15 dgr) avgift 2 640 kr.
Dnr: 2012/835.
Grimman 2 - Norra Rönningvägen XXX.
Kjell Sabel har beviljat tidsbegränsat bygglov för rullstolsgarage om 4,33 kvm
2012-10-23, § 250 (5/30 dgr) avgift 2054 kr.
Dnr: 2012/843.
Saxemara 1:19 - Skärgårdsvägen XXX.
Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av sophanteringsbyggnad om 11,20 kvm till skolan i
Saxemara 2012-10-24, § 251 (4/34 dgr) avgift 5 104 kr.
Avslutad 2012-10-24
Följande ärenden från ovanstående delegationslista redovisas:
Kenneth Gummesson - dnr 2012/837, Inägan 4 – Axvägen XXX, bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus med uterum.
Kjell Sabel - dnr: 2012/640, Yngve 3 - Karlskronagatan XXX, bygglov för utbyte av dörr till vägg i
hyreslägenhet.
Kjell Sabel - dnr: 2012/768, Ronneby 16:156 - Persborgsvägen XXX (XXX), bygglov för byte av
12 st fönster samt 1 st fönsterdörr (fasadförändring).
Kjell Sabel - dnr: 2012/843, Saxemara 1:19 - Skärgårdsvägen XXX, bygglov för nybyggnad av
sophanteringsbyggnad om 11,20 kvm till skolan i Saxemara.
Anja Jonsson - dnr 2012/729, Krokusen 12 - Solbergsvägen XXX, bygglov för mindre fasadändring
på enbostadshus
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Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollförda
delegationsbesluten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Jan Olofsson, C, Knut Svensson, C samt ersättare Willy Persson, KD.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollförda
delegationsbesluten.
_____________________
Exp:
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2012/9
§ 278 Delegationsbeslut bygganmälan
Sammanfattning
Delegation av fattade beslut om bygganmälan med stöd av miljö- och byggnadsnämndens beslut om
delegering § 113/2012.

Dnr 2011/1064
Kölja 1:16 - Gamla Riksvägen XXX,
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal i
komplementbyggnad 2012-09-28, BA § 49. avgift: 856 kr (-/1 dg).
Dnr 2012/869
Kalleberga 6:114 - Båtsmansvägen XXX, Kallinge
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus
2012-10-11, BA § 50. avgift: 880 kr (2/10 dgr).
Dnr 2012/818
Skogsstjärnan 8 - Skogsstjärnevägen XXX
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus
2012-10-11, BA § 51. avgift 880 kr (2/28 dgr).
Dnr 2012/861
Kalleberga 8:151 - Tibastvägen XXX, Kallinge
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus
2012-10-11, BA § 52. avgift 880 kr (9/6 dgr)
Dnr 2012/883
Hallonet 10 - Påtorpsbacken XXX
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i befintlig rökkanal i
enbostadshus 2012-10-11, BA § 53. avgift 880 kr (1/9 dgr).
Dnr 2012/816
Svenstorp 16:1 - Länsmansvägen XXX, Bräkne Hoby
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i befintlig rökkanal i
enbostadshus 2012-101-1, BA § 54. avgift 880:- (18/10 dgr).
Dnr 2012/849
Listerby 16:55 - Torpvägen XXX
Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad och dockningsdel till
befintlig rökkanal i enbostadshus 2012-10-15, BA § 55. avgift 880:- (10/24 dgr).
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollsförda
delegationsbesluten.
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_____________________
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2012/10
§ 279 Delegationsbeslut brandfarlig vara
Sammanfattning
Delegation av fattade beslut om tillstånd för brandfarliga varor med stöd av Miljö- och
byggnadsnämndens beslut om delegering § 113/2012.
Dnr 2012/413
Vambåsa 1:48 - Skanska Asfalt och Betong AB
Kenneth Gummesson har beviljat tillstånd till förvaring av 20 000 l klass 3-vätska i cistern, 530 +
120 liter brandfarlig gas och 10 st 41 liters acetylenflaskor BV § 24, avgift 6 600 kr
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av det protokollsförda
delegationsbeslutet.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av det protokollsförda
delegationsbeslutet.
_____________________
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2012/360
§ 280 Delegationsbeslut bostadsanpassning
Sammanfattning
Delegation av fattade beslut om bostadsanpassningar med stöd av miljö- och byggnadsnämndens
beslut om delegering 2012-05-10 § 113.
Dnr 2012/867
Kalleberga
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende spisvakt (bedömd kostnad 7 000 kronor)
2012-09-28.(1 dagar)
Dnr 2012/868
Kalleberga
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återtagning av ramp (bedömd kostnad 2
000 kronor) 2012-09-28.(1 dagar)
Dnr 2012/877
Saxemara
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende spisvakt (bedömd kostnad 7 000 kronor)
2012-10-02.(1 dagar)
Dnr 2012/878
Kalleberga
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende stödhandtag (bedömd kostnad 2 000
kronor) 2012-10-02.(1 dagar)
Dnr 2012/880
Björnen
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende dörröppnare (bedömd kostnad 22 000
kronor) 2012-10-02.(1 dagar)
Dnr 2012/822
Listerby
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende höjning av golv (bedömd kostnad 18 000
kronor) 2012-10-02.(1 dagar)
Dnr 2012/876
Bror
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende ledstång stödhandtag (bedömd kostnad 5
000 kronor) 2012-10-02.(1 dagar)
Dnr 2012/863
Björnen
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende trösklar (bedömd kostnad 2 000 kronor)
2012-10-02.(1 dagar)
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Dnr 2012/889
Påfågeln
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss (bedömd kostnad 3 250
kronor) 2012-10-04.(1 dagar)
Dnr 2012/890
Påfågeln
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss (bedömd kostnad 2 400
kronor) 2012-10-04.(1 dagar)
Dnr 2012/891
Ågården
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss (bedömd kostnad 894
kronor) 2012-10-04.(1 dagar)
Dnr 2012/892
Ågården
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss (bedömd kostnad 3 294
kronor) 2012-10-04.(1 dagar)
Dnr 2012/894
Bror
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss (bedömd kostnad 4 850
kronor) 2012-10-04.(1 dagar)
Dnr 2012/895
Saxemara
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss (bedömd kostnad 2 400
kronor) 2012-10-04.(1 dagar)
Dnr 2012/896
Stora Silpinge
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montera ledstång (bedömd kostnad 2 000
kronor) 2012-10-04.(1 dagar)
Dnr 2012/885
Duvan
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende höjning av diskbänk (bedömd kostnad 7
000 kronor) 2012-10-04.(1 dagar)
Dnr 2012/901
Ida
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss (kostnad 6888 kronor)
2012-10-08.(1 dagar)
Dnr 2012/902
Gärestad
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende kontantbidrag för iordningställande av
duschplats (bedömd kostnad 8 000 kronor) 2012-10-08.(1 dagar)
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Dnr 2012/903
Mjölnaren
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende rep. dörröppnare (bedömd kostnad 3 000
kronor) 2012-10-08.(1 dagar)
Dnr 2012/912
Stora Silpinge
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende ramp (bedömd kostnad 7 000 kronor)
2012-10-11.(1 dagar)
Dnr 2012/911
Kalleberga
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende ramp (bedömd kostnad 4 500 kronor)
2012-10-11.(1 dagar)
Dnr 2012/910
Bustorp
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende plattformshiss (bedömd kostnad 88 000
kronor) 2012-10-11.(1 dagar)
Dnr 2012/886
Åke
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende hög toastol, rullstolsgarage handsändare
(bedömd kostnad 75 000 kronor) 2012-10-15.(1 dagar)
Dnr 2012/856
Hoby
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende badrumströskel bytas mot mjuk (bedömd
kostnad 4 000 kronor) 2012-10-15.(1 dagar)
Dnr 2012/899
Östra Hallen
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende badrumströskel bytas mot mjuk, ramp
(bedömd kostnad 7 000 kronor) 2012-10-15.(1 dagar)
Dnr 2012/907
Kalleberga
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende tröskelkil (bedömd kostnad 2 000 kronor)
2012-10-15.(1 dagar)
Dnr 2012/926
Elsa 2
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning rullstolsgarage (bedömd
kostnad 0 kronor) 2012-10-17.(1 dagar)
Dnr 2012/929
Djurtorp
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av ledstång (bedömd kostnad 2
000 kronor) 2012-10-17.(1 dagar)
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Dnr 2012/925
Kåraryd
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av kilar (bedömd kostnad 5
000 kronor) 2012-10-17.(1 dagar)
Dnr 2012/924
Svenstorp
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende borttagning av trösklar (bedömd kostnad
4 000 kronor) 2012-10-17.(1 dagar)
Dnr 2012/934
Droppemåla
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende minim. trösklar, mont. kilar (bedömd
kostnad 4 000 kronor) 2012-10-18.(1 dagar)
Dnr 2012/933
Lobelian
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende hiss (bedömd kostnad 88 000 kronor)
2012-10-18.(1 dagar)
Dnr 2012/937
Tussilagon
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning ramp (bedömd kostnad 2 000
kronor) 2012-10-18.(1 dagar)
Dnr 2012/908
Kalleberga
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende klimatanläggning (bedömd kostnad 72
000 kronor) 2012-10-19.(1 dagar)
Dnr 2012/943
Kalleberga
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende rep. av dörrstängare (bedömd kostnad 3
000 kronor) 2012-10-19.(1 dagar)
Dnr 2012/935
Bror
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende trösklar, grind, stödhandtag (bedömd
kostnad 9 000 kronor) 2012-10-19.(1 dagar)
Dnr 2012/942
Bollspelaren
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende trösklar o kil (bedömd kostnad 3 000
kronor) 2012-10-22.(1 dagar)
Dnr 2012/941
Luktärten
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende kil (bedömd kostnad 2 000 kronor) 201210-22.(1 dagar)
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Dnr 2012/944
Herta
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation dörröppnare (bedömd kostnad
2 000 kronor) 2012-10-22.(1 dagar)
Dnr 2012/946
Djurtorp
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation hiss (kostnad 2 066 kronor)
2012-10-23.(1 dagar)
Dnr 2012/948
Kalleberga
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation hiss (kostnad 4 331 kronor)
2012-10-23.(1 dagar)
Dnr 2012/954
Stråken
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning ramp (bedömd kostnad 2 000
kronor) 2012-10-24.(1 dagar)
Dnr 2012/760
Kalleberga
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende hemtagning av hiss (bedömd kostnad 6
000 kronor) 2012-10-24.(1 dagar)
Avslutad 2012-10-24
Följande ärende från ovanstående delegationslista redovisas:
Åke Johansson - Dnr 2012/910, Bustorp, bidrag för bostadsanpassning avseende plattformshiss (ny
bedömd kostnad 9 000 kronor).
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollförda
delegationsbesluten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Karstensson, M ledamöterna Margareta Yngveson, S, Jan
Olofsson, C, Magnus Pettersson, S, Magnus Fast, S samt tjänstgörande ersättarna Staffan Larsson,
FP och Lena Rosén, V.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollförda
delegationsbesluten.
_____________________
Exp:
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§ 281 Delegationslista 2012-09-27 - 2012-10-24
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
ÄRENDERUBRIK
HÄNDELSERUBRIK
KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN

HANDL.

2012-000326
2012-10-05 DBM § 298 Eva-Marie Lundberg
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Delegationsbeslut § 298, 1526 kr/år
Objekt: ICA Nära Backaryd, Värendsvägen 53, Kalmare 1:39

2012-000569
2012-10-11 DBM § 306 Annelie Elf
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Delegationsbeslut § 306, 763 kr + 3052 kr/år
Objekt: Hoby´s Gatukök SYX 835, Bräknevägen 31, Svenstorp 1:23

2012-000584
2012-10-22 DBM § 313 Eva-Marie Lundberg
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Delegationsbeslut § 313 1 642 kr
Objekt: Godishörnan, Kungsgatan 25, Per 1

2012-000505
2012-10-16 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

2012-000527
2012-09-27 DBM 282 Annelie Elf
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen
kompostering
Delegationsbeslut § 282, 411 kr
Objekt: , BJÖRKERYDSVÄGEN 34, LILLAGÄRDE 1:22

2012-000533
2012-09-27 DBM 283 Annelie Elf
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen
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kompostering
Delegationsbeslut § 283, 411 kr
Objekt: XXX, Hasselstad 5:63

2012-000538
2012-09-27 DBM 284 Annelie Elf
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen
kompostering
Delegationsbeslut § 284, 411 kr
Objekt: XXX, BOKÖNVÄGEN 73, RONNEBY-BOKÖN 1:13

2012-000545
2012-09-27 DBM 285 Magnus Olofsson
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 285/1.642:Objekt: XXX, HÄSSELDALSVÄGEN 19, Svartsjömåla 1:3

2012-000556
2012-09-27 DBM 286 Magnus Olofsson
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 286/1.642:Objekt: , PENSIONATSVÄGEN 5, SAXEMARA 6:2

2012-000546
2012-09-27 DBM 287 Annelie Elf
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen
kompostering
Delegationsbeslut § 287, 411 kr
Objekt: , STORA SILPINGEVÄGEN 31, TUBBARP 2:11

2012-000536
2012-10-01 DBM 288 Annelie Elf
Ansökan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH
Delegationsbeslut § 288, 4926 kr
Objekt XXX, RÖDBY 1, Rödby 1:38
Objekt: , Backarydsvägen 45, Rödby S:1

2012-000364
2012-10-01
DBM 289 Annelie Elf
Ansökan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH
Delegationsbeslut § 289, 4926 kr
Objekt: , GALTSJÖVÄGEN 54, BÄLGANET 2:83
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2012-000567
2012-10-02 DBM 290Jan Moberg
Remiss anmälan om vattenverksamhet
Delegationsbeslut § 290
Objekt: , MANDAS VÄG 5, SAXEMARA 10:2

2009-000045
2012-10-02 DBM 291 Annelie Elf
Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning
Delegationsbeslut § 291, 6104 kr/år (2A)
Objekt: Förskolan Mumindalen, ALMVÄGEN 18A, KALLEBERGA 8:204

2012-000550
2012-10-02 DBM 292 Yona Ella
Remiss Anmälan om ändring av gällande efterbehandlingsplan för täkt på fastigheterna
Lillagärde 1:2 m fl
Delegationsbeslut §292
Objekt: LS-FÖRETAGEN EK FÖRENING, N INDUSTRIVÄGEN ASARUM, LILLAGÄRDE 1:2
Objekt: , BJÖRKERYDSVÄGEN 46, Trånhem 1:1
Fasth: Trånhem 1:1
Objekt: , BJÖRKERYDSVÄGEN 37, MUGGEBODA 1:4
Fasth: MUGGEBODA 1:4
Objekt: XXX, BJÖRKERYDSVÄGEN 39, MUGGEBODA 1:14
Fasth: MUGGEBODA 1:14
Objekt: XXX, Björkerydsvägen 26, Muggeboda 1:16
Fasth: Muggeboda 1:16

2012-000566
2012-10-02 DBM 293 Yona Ella
Anmälan om ändring av verksamhet
Delegationsbeslut § 293, 1642 kr
Objekt: Blesab Blekinge Sanerings AB, Kockumsvägen 44, Kalleberga 8:114

2012-000571
2012-10-03 DBM 294, 0 kr Leif Abrahamsson
Ändrad klassning
Delegationsbeslut § 294
Objekt: AB Gamla Jernboden Järnia, Karlshamnsvägen 7, Karossen 5

2012-000562
2012-10-04 DBM 295 Magnus Olofsson
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 295/1.642:Objekt: , NORRA MÅLLSJÖVÄGEN 18, MÖLJERYD 2:91
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2012-000568
2012-10-04 DBM 296 Jan Moberg
Remiss Ansökan om återkallelse av tillstånd
Delegationsbeslut § 296
Objekt: AB VIKING TIMBER RÄVSMÅLA, RÄVSMÅLASÅGEN, RÄVSMÅLA 2:13

2012-000576
2012-10-05 DBM 297 Jan Moberg
Remiss anläggande av damm/våtmark
Delegationsbeslut § 297
Objekt: XXX, BOAHAGAVÄGEN 62, Boahaga 1:7

2012-000577
2012-10-08 DBM 299 Eva Tullgren Carlsson
Cistern tagen ur bruk
Delegationsbeslut § 299, 0 kr
Objekt: , VÄSTRA KÖPEVÄGEN 5, KUGGEBODA 2:19

2012-000412
2012-10-09 DBM 300 Annelie Elf
Ansökan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH
Delegationsbeslut § 300, 4926 kr
Objekt: , RAMSJÖMÅLAVÄGEN 11, RAMSJÖMÅLA 1:7

2012-000578
2012-10-09 DBM 301 Magnus Olofsson
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 301/1.642:Objekt: , DJUPASJÖVÄGEN 4, Bäckasjögärde 1:55

2012-000451
2012-10-10 DBM 302 Annelie Elf
Ansökan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH
Delegationsbeslut § 302, 4926 kr
Objekt: , Kongavägen 80, DAVRAMÅLA 1:14

2012-000581
2012-10-10 DBM 303 Magnus Olofsson
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 303/1.642:Objekt: , VIERYDSVÄGEN 124, SPJÄLKÖ 1:15
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2012-000220
2012-10-10 DBM 304 Yona Ella
Miljöårsredovisning 2011
Delegationsbeslut § 304, 0 kr
Objekt: Miljöteknik Häggatorp fjärrvärmecentral, , Häggatorp 10:7

2012-000445
2012-10-12 DBM 305 Anders Börjeson
Begäran om yttrande. VA-anläggning utmed Fjordvägen i Vieryd
Delegationsbeslut § 322
Objekt: , FJORDVÄGEN 20, VIERYD 1:26

2012-000573
2012-10-11 DBM 307 Annelie Elf
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Delegationsbeslut § 307, 763 kr + 3052 kr/år
Objekt: Sörbygrillen, Sörbyvägen 3, Batteriet 4

2012-000575
2012-10-12 DBM 309 Annelie Elf
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen
kompostering
Delegationsbeslut § 309, 411 kr
Objekt: XXX, SÄVSJÖMÅLAVÄGEN 34, SÄVSJÖMÅLA 1:28

2012-000435
2012-10-18 DBM 310 Magnus Olofsson
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 310/avgift enl. beslut § 216
Objekt: , Hägervägen 9, Droppemåla 1:196

2012-000594
2012-10-18 DBM 311 Magnus Olofsson
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Delegationsbeslut § 311, 1642 kr
Objekt: , Djupasjövägen 5, Bäckasjögärde 1:41

2012-000591
2012-10-24 DBM 314 Annelie Elf
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen
kompostering
Delegationsbeslut § 314, 411 kr
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Objekt: , Norrkåsavägen 63, Yxnarum 19:17

Följande ärende från ovanstående delegationslista redovisas:
XXX – dnr 2012-000536,

Rödby 1:38, Backarydsvägen 45, Ansökan om enskilt avlopp med WC

enligt 13§ FMVH

Deltar i debatten
I debatten deltar ledamoten Knut Svensson, C samt ersättare Willy Persson, KD.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten.
__________
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