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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/28 

§ 282  Budgetuppföljning per sista november 2012 

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

gentemot budget 2012. 

Bedömning 
Underskottet förefaller bli större än tidigare prognos. 

Största posten, och mest svårbedömd, är kostnadsprognosen för bostadsanpassningsbidrag. 

Kostnaderna utöver vad som budgeterats för bidrag förefaller bli inom intervallet 1330 - 2800 tkr. 

Resultatet från bygglovssidan prognostiseras till ett underskott 1400 tkr mer än budget. 

Miljö- och hälsoskydd har ungefär samma förväntade underskott ca ca 200 tkr (tidigare angivet 170 

tkr). 

Sammantaget skulle underskottet kunna bli inom intervallet 2900 tkr – 4300 tkr. 

Förslag till beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet, och uppdrar åt 

förvaltningschefen att i samråd med ekonomienheten gå igenom 

bostadsanpassningsbidragskostnaderna för att försöka minska prognosintervallet. 

Underlag  
Bilaga utdrag ur budgetrapport november t o m 23/11-2012. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C), ledamöterna Berth-Anders Svensson (RP) och 

Margareta Yngveson (S) samt tjänstgörande ersättare Curt Piculell (M).  

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet och uppdrar åt 

förvaltningschefen att i samråd med ekonomienheten gå igenom kostnaderna för 

bostadsanpassningsbidrag för att försöka minska underskottet. 

_____________________ 

 

 

Exp: 

Akten  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/1055 

§ 283  Internbudget och beslutsattestanter 2013 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Jan Moberg och ekonom Kerstin B Bertilsson redogör för förslag till internbudget 

för miljö- och byggnadsnämnden för år 2013. Utöver lagt budgetförslag föreslås en omfördelning 

av lönekostnader för nerlagt arbete från verksamhet C202 till Kilenprojektet. Det innebär att 

exploateringsmedel betalar nerlagt arbete i Kilenprojektet (projekt 70007), och att lönekostnaden 

för verksamhet 202 sjunker med ca 470 tkr. Av dessa reserveras medel motsvarande 2 % av budget, 

d v s 281 tkr att förfoga över som reserv utifrån miljö- och byggnadsnämndens prioriteringar under 

2013. Konsekvensen med att inte ta i anspråk reserven är att förmågan att bereda detaljplaner 

reduceras något. 

Vidare lämnas förslag på beslutsattestanter inom verksamheten. 

Förslag till beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att: 

Anta förvaltningens förslag till internbudget, att utgöra internbudget för miljö- och 

byggnadsnämnden för år 2013 med tillägget att ovan nämnda omfördelning sker i syfte att skapa en 

reserv för år 2013 motsvarande 2% av budget. 

Förvaltningschef Jan Moberg ska vara beslutsattestant för miljö - och byggnadsförvaltningens och – 

nämndens verksamhet, med ansvars- och verksamhetskoder enligt nedan. 

Ansvar 810000 med koder för verksamhet utifrån: 

- miljöbalken m fl 270 och  

- livsmedelslagen 275. 

Ansvar 310000 med koder för: 

- tillstånds- och lovgivning samt tillsyn enligt plan- och bygglagen och lag om brandfarliga och 

explosiva varor 201 

- fysisk planering 202 

- mätning, beräkning och kartverksamhet 205 

- miljö- och byggnadsnämndens egen verksamhet 100 

Ansvar 310200 med kod för: 

- bostadsanpassningsbidragsärenden 512 

Ersättare för Jan Moberg är stadsarkitekt David Gillanders, allt enligt ovanstående. 

Underlag  
Förslag till internbudget för Miljö- och byggnadsnämnden 2013. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Claes Lagerlund (M), Berth-Anders Svensson (RP) och Margareta 

Yngveson (S). 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till internbudget att utgöra internbudget 

för miljö- och byggnadsnämnden för år 2013 med tillägget att ovan nämnda omfördelning sker i 

syfte att skapa en reserv för år 2013 motsvarande 2 % av budget. 

Förvaltningschef Jan Moberg ska vara beslutsattestant för miljö - och byggnadsförvaltningens och – 

nämndens verksamhet, med ansvars- och verksamhetskoder enligt nedan. 

Ansvar 810000 med koder för verksamhet utifrån: 

- miljöbalken m fl 270 och  

- livsmedelslagen 275. 

Ansvar 310000 med koder för: 

- tillstånds- och lovgivning samt tillsyn enligt plan- och bygglagen och lag om brandfarliga och 

explosiva varor 201 

- fysisk planering 202 

- mätning, beräkning och kartverksamhet 205 

- miljö- och byggnadsnämndens egen verksamhet 100 

Ansvar 310200 med kod för: 

- bostadsanpassningsbidragsärenden 512 

Ersättare för Jan Moberg är stadsarkitekt David Gillanders, allt enligt ovanstående. 

_____________________ 

 

 

 

Exp: 

Ekonomikontoret, Kerstin Bertilsson 

Akten 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/1058 

§ 284  Verksamhetsplan 2013 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Jan Moberg presenterar förvaltningens förslag till verksamhetsplan (VP) för 

miljö- och byggnadsnämnden för år 2013. Verksamhetsplanen rymmer både de verksamhetsmål 

som finns i förslag till KF rörande budget 2013 samt de interna processinriktade verksamhetsmålen, 

som vidareutvecklats från 2012 års VP. 

Bedömning 
Verksamhetsplanen bedöms utgöra ett tydligt och ändamålsenligt stöd för förvaltningens 

verksamhet under år 2013. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att fastställa förslag till verksamhetsplan för 2013. 

Underlag 
Verksamhetsplan 2013 för Miljö- och byggnadsnämnden. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Berth-Anders Svensson (RP), Margareta Yngveson (S) och Stefan 

Kullman (SD). 

Tilläggsyrkande 
Knut Svensson (c) yrkar bifall till förslaget med tillägg på sidan 7, under rubriken Tematiskt tillägg 

LIS-områden: Planen förväntas kunna antas i början av 2014. Nämnden bifaller tilläggsyrkandet. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2013 enligt förvaltningens förslag 

med tillägg på sidan 7, under rubriken Tematiskt tillägg LIS-områden: Planen förväntas kunna antas 

i början av 2014. 

 

Notering till protokollet:  

Ledamoten Nils-Erik Mattsson (MP) har lämnat en skrivelse med förslag till komplettering av 

verksamhetsplanen. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att dessa synpunkter redan har beaktats 

i verksamhetsplanen. 

_____________________ 

Exp: 

MBF 

Akten 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/1057 

§ 285  Energirådgivning 2012-2013 – Verksamhetsplan 2013 

Sammanfattning 
Ronneby kommun får årligen bidrag från Energimyndigheten för att bedriva energirådgivning. 2012 

beviljades 280 tkr. Kommunen skall redovisa resultatet av årets aktiviteter samt anta en 

utvecklingsplan för årets aktiviteter. 

Bedömning 
2012 gick det åt 322 000 kronor för energirådgivning. Informationsinsatser till medborgarna har 

skett via telefonsamtal och besök på kontoret. Ett antal mindre evenemang har skett för att sprida 

information om exempelvis värme och belysning. Utveckling av informations- och 

utbildningsinsatser kring temat passivhus fortsätter. Planenheten bedriver ett stort 

utvecklingsprojekt i samband med Kilenprojektet om hur man planerar för att minska 

energiförbrukningen i framtidens boende. 

 

Kostnader för 2012 

Lönekostnader 236000 

Utrustning 10000 

Material 4000 

Resor 3000 

Övriga kostnader 55000 

Utbildning 0 

Konsultkostnader 14000 

Summa förbrukade medel 322000 

Summa bidrag 280000 

Kommunala medel 42000 

 

Förslag till utvecklingsplan för energirådgivning har upprättats. Inriktning på passivhus fortsätter 

under året men även andra informationsinsatser i enlighet med lokala miljömål planeras. Utbildning 

som energi- och klimatrådgivare planeras i Energimyndighetens regi.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen och ger stadsarkitekten i uppdrag att 

översända utvecklingsplan för energirådgivning till Energimyndigheten. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamoten Magnus Pettersson (S).  
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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen och ger stadsarkitekten i uppdrag att 

översända utvecklingsplan för energirådgivning till Energimyndigheten. 

_____________________ 

 

 

Exp: 

Akten 

Energimyndigheten 
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2011/549 

§ 286  Kv Gunhild - Begäran om planändring  

Sammanfattning 
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutade redan förra året att ge plan- och byggenheten i uppdrag att 

påbörja planändringen som innebär att ”parkmark” i anslutning till Gunhild 10 övergår till 

kvartersmark samt upprätta planavtal med ägaren till Gunhild 10. 

 

Planändringen har fördröjts då projektet ingår i en större markaffär mellan kommunen och 

markägaren. Dessutom har markaffärer nu förflyttats till Tekniska förvaltningen vilket innebär att 

uppdraget behöver omformuleras. 

  

”Parkmarken” har utnyttjats som privat mark under många år. Det finns anledning att göra 

bedömningen att planen kan drivas enligt enkelt planförfarande. 

Förslag till beslut 
Att Miljö- och Byggnadsnämnden ger plan- och byggenheten i uppdrag att påbörja planändringen 

av Gunhild 10 med målsättningen att planen kan antas under första halvåret 2013. Planen upprättas 

som enkelt plan i enlighet med 5 kap 7 § PBL. 

 

Beslut 

Miljö- och Byggnadsnämnden ger plan- och byggenheten i uppdrag att påbörja planändringen av 

Gunhild 10 med målsättningen att planen kan antas under första halvåret 2013. Planen upprättas 

som enkelt plan i enlighet med 5 kap 7 § PBL. 

___________ 

 

 

Exp: 

XXX 

Akten 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/1056 

§ 287  Detaljplan för Östra Verksamhetsområdet (del av Gärestad 1:13 m.fl.) 

Sammanfattning 
Behovet av att skapa nya verksamhetsområden är så pass stort att Kommunfullmäktige har anslagit 

500 000 kronor för att utreda möjligheten att skapa ett nytt verksamhetsområde i östra Ronneby 

intill infarten från Karlskrona. 

 

Ett första steg i detaljplanen är att utreda geotekniken i området och ta kontakt med markägarna. 

Därefter kan en analys av markens lämplighet för bebyggelse genomföras. 

Förslag till beslut 
Att Miljö- och Byggnadsnämnden ger plan- och byggenheten i uppdrag att påbörja detaljplanen för 

Östra verksamhetsområdet (del av Gärestad 1:13 m.fl.). 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Berth-Anders Svensson (RP) och Magnus Pettersson (S). 

 

Beslut 

Miljö- och Byggnadsnämnden ger plan- och byggenheten i uppdrag att påbörja detaljplanen för 

Östra verksamhetsområdet (del av Gärestad 1:13 m.fl.). 

 

_____________________ 

Exp: 

Akten 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/809 

§ 288  Norra Eringsboda - Bostadsanpassning  

Sammanfattning  
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på grund av funktionshinder och förflyttningssvårigheter. 

Den sökande fick sin diagnos 1995. Den sökande flyttade till bostaden 2011. Intyg finns från 

arbetsterapeut att den sökande har dessa funktionshinder. Läkarintyg finns som säger att den 

sökande är under utredning hos ortopeden i Karlskrona för besvär i ryggen.  

Bedömning 
Fastigheten är i dåligt skick in och utvändigt, är troligen inte renoverad/underhållen sedan den 

byggdes 1959 enl. sökande. Köket har en platsbyggd inredning vilken inte har dagens standardmått 

och är mycket sliten. Den går inte att anpassa utan man får byta ut hela inredningen i köket. 

Badrummet har hög fuktighet i väggar. Badrummet är förövrigt för litet att sätta in en duschkabin i 

utan att byggas ut, detta går inte den sökande med på utan vill att det görs ett nytt badrum på 

bottenplan. Tvättstuga görs i ordning så att tvättmaskin och torktumlare står i arbetshöjd, här står 

flera maskiner på varandra och är allmänt stökigt. Övriga rum är också i behov av anpassning med 

borttagning av trösklar, breddning av dörrar, trappor förses med ledstänger m.m. Sökande uppger 

som skäl varför hon valt denna bostad är dels dålig ekonomi (sjukpensionär) och skilsmässa, detta 

utgör inte grund för särskilda skäl enligt bostadsanpassningslagen 1992:1574 § 9. 

 

§ 6 ”Bostadanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i 

och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Bidraget lämnas endast om åtgärderna är 

nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Bidrag 

lämnas dock inte om sökta åtgärder behövs vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av 

anpassningen.” § 6.5.2, 6.5.4 och 6.5.5 är här tillämpligt. 

 

Det finns ett liknande mål som Högsta Förvaltningsdomstolen Mål Nr.1995:4396 har avgjort. 

Regeringsrätten har i avgörandet RÅ 1996 ref. 49 utvecklat vad som kan anses som "särskilda skäl". 

Av avgörandet kan utläsas att det ankomma på den sökande att vidta tillräckligt omfattande försök 

att finna en bostad som inte kräver anpassningsåtgärder. 

 

Av propositionen 1992/93:58 s 19 framgår bl.a. att det av kostnadsskäl rimligt att den 

funktionshindrade vid byte av bostad väljer en bostad som är lämplig med hänsyn till behovet så att 

anpassningsåtgärder i möjligaste mån kan undvikas eller minimeras. För att 

bostadsanpassningsbidrag skall lämnas, krävs att det finns särskilda skäl för att välja en bostad som 

gör det nödvändigt att vidta anpassningsåtgärder 

Förslag till beslut 
Avslå ansökan enl. nedan 

§9 'Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder 

endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning’ .  

Sökande har inte sökt fastighet/lägenhet utefter sitt funktionshinder inte hellre begärt kommunen 

om hjälp med att skaffa boende.  
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Det har inte uppvisats av den sökanden att några ”särskilda skäl” finns. Dåligt fastighetsunderhåll 

under lång tid.  

Inställelse 
Sökanden inställer sig till mötet och framför att beslutsförslaget inte blivit kommunicerat med 

henne och att hon inte heller fick ta del av den muntliga föredragningen i ärendet. Hon visste därför 

inte orsaken till det föreslagna avslaget och hade inte möjlighet att förbereda synpunkter på detta.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C), ledamöterna Olle Helt (M), Jan Olofsson (C), 

Alexandra Forslund (FP), Berth-Anders Svensson (RP), Magnus Pettersson (S), Margareta 

Yngvesson (S) och tjänstgörande ersättare Curt Piculell (M). 

Yrkande  
Margareta Yngvesson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kommunicera sökanden 

angående beslutsförslaget. Sökanden har möjlighet att inkomma med synpunkter inom 3 veckor 

från delfåendet. Nämnden bifaller yrkandet. 

Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet för att kommunicera sökanden angående 

beslutsförslaget. Sökanden har möjlighet att inkomma med synpunkter inom 3 veckor från 

delfåendet. 

_________________ 

 

 

 

Exp: 

Sökande 

Akten 
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2012/1001 

§ 289  Hoby - Bostadsanpassning  

Sammanfattning 
6-åring som lider av Williams syndrom vilket gör att sökande har svårt med gränsdragning och är 

distanslös. Föräldrarna kan inte lämna sökande själv utomhus mer än ett par sekunder eftersom 

sökande springer efter katter ut på vägen eller in till grannar. Sökande har även en lillebror som 

påkallar föräldrarnas uppmärksamhet. Tomten är idag delvis inhägnad med staket i nät. På fram och 

baksida finns staket men på sidorna saknas det, även grind saknas. I arbetsterapeutens intyg står " 

det skulle underlätta för familjen om man sätter upp staket och grind"  i åtgärdsförslaget står " sätta 

upp staket där det saknas och en grind vid infarten. 

Bedömning 
Enl. §§6 och i 6:5.1 står följande: " Sedan 2000-07-01 anges uttryckligen i lagen 1992:1574 att 

bidrag lämnas inte till de sökta åtgärderna om dessa behöver vidtagas redan av väsentligen andra 

orsaker än behovet av anpassning. Med stöd av denna princip har bidrag nekats t.ex. om åtgärden 

bedöms som normalt fastighetsunderhåll. 

Förslag till beslut 
Miljö- och Byggnadsnämnden avslår ansökan med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag 

1992:1574 §6. Staketet är ej underhållet och det är därför det saknas på vissa ställen och växtlighet 

har fördärvat staketet. Grind har nog funnits tidigare men saknas nu helt. Flera av grannarna har 

staket runt sina tomter. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Alexandra Forslund (FP), Margareta Yngveson (S) och Stefan 

Kullman (SD). 

Yrkande  
Margareta Yngvesson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kommunicera sökanden 

angående beslutsförslaget. Sökanden har möjlighet att inkomma med synpunkter inom 3 veckor 

från delfåendet. Nämnden bifaller yrkandet. 

Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet för att kommunicera sökanden angående 

beslutsförslaget. Sökanden har möjlighet att inkomma med synpunkter inom 3 veckor från 

delfåendet. 

_____________________ 

Exp: 

Sökande 

Akten 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/1054 

§ 290  Svenstorp - Bostadsanpassning  

Sammanfattning 
Man i 75-årsåldern som lider av lungsjukdomen KOL. Mannen har fått beviljat en elrullstol för att 

kunna ta sig fram lättare, han kan inte gå längre sträckor. Problemet för mannen är att han inte orkar 

ta sig upp för sin entrétrapp utan får stanna på halva vägen en längre stund och hämta andan. 

Kostnaden för hiss med kringarbeten beräknas till 165 000 kronor.  

Bedömning 
Intyg finns från arbetsterapeut att den sökande har detta funktionshinder och att denna åtgärd 

bedöms som nödvändig för att bostaden ska bli ändamålsenlig för den sökande. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag 1992:1574 

§§ 6 och 6.4, att bevilja medel som motsvara kostnaden för de åtgärder som bidragsansökan avser. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar, med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag 1992:1574 

§§ 6 och 6.4, medel som motsvarar kostnaden för de åtgärder som bidragsansökan avser. 

___________ 

 

 

 

Exp: 

Sökanden 

Akten  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/1044 

§ 291  Påfågeln  - Bostadsanpassning  

Sammanfattning 
Sökande bor i en bostadsrätt på tredje (3) våningen, till entrédörren är det en (1) meter hög trappa.  

Sökande har fått en reumatisk sjukdom som medför att hon har stora svårigheter att gå i trappor, 

detta leder till att sökande får avstå att gå ut pga. dessa problem. 

För att sökande ska kunna bo kvar i sin lägenhet så måste tillgängligheten ses över.  

Intyg som styrker den sökandes funktionshinder finns från 3 st. läkare samt arbetsterapeut. 

Kostnad ca 230 000 kronor. 

Bedömning 
Montering av en (1) stoltrapphiss till tredje (3) våningen och en (1) plattformshiss vid entrètrappan. 

Förslag till beslut 
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar, med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag 1992:1574 

§§ 6 och 6.4, att bevilja medel som motsvara kostnaden för de åtgärder som bidragsansökan avser. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Berth-Anders Svensson (RP). 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar, med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag 1992:1574 

§§ 6 och 6.4, medel som motsvarar kostnaden för de åtgärder som bidragsansökan avser. 

_______________ 

 

 

 

Exp: 

Sökanden 

Akten  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/1027 

§ 292  Bollspelaren  - Bostadsanpassning 

Sammanfattning 
Sökande har efter ett fall med efterföljande sjukhus- och korttidsvistelse nu fått flytta hem igen, den 

sökande är färdig behandlad. Sökande har daglig hjälp av hemtjänsten. Numera måste sökande 

alltid använda sig av rullatorn som stöd då sökande förflyttar sig och eftersom trösklarna är 

borttagna så fungera detta bra. Sökande kan nu inte gå i trappor och eftersom hon bor på tredje (3) 

våningen så kommer sökande inte ut. 

Intyg från arbetsterapeut som styrker detta finns. 

Bedömning 
För att sökande ska komma ut krävs att en stoltrapphiss monteras. 

Kostnad 148 000 kronor. 

Förslag till beslut 
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag 1992:1574 

§§ 6 och 6.4, att bevilja medel som motsvara kostnaden för de åtgärder som bidragsansökan avser. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar, med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag 1992:1574 

§§ 6 och 6.4, medel som motsvarar kostnaden för de åtgärder som bidragsansökan avser. 

_______________ 

 

 

 

Exp: 

Akten 

Sökande 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(40) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/952 

 

§ 293 Tromtesunda 1:9 - Strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus 

Sammanfattning 
XXX 

 

PBL 9:30-32 

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. 

Kustnära enskilda avlopp, Riksintresse - naturvård, kulturminnesvård och väderradar, Utvidgat 

strandskyddsområde, Våtmark. 

 

Befintliga byggnader utgörs av enbostadshus uppfört tidigt 1970-tal samt komplementbyggnad. 

Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för tillbyggnad av enbostadshus med förråd 

33,3 kvm, inglasat uterum 38 kvm samt altandäck 132 kvm inkl badtunna. Avstånd till 

fastighetsgräns mot strandområde ca 85 m, till strandlinje ca 130 m. Tomtplatsavgränsning utgör 

del av fastighet, ca 2.500 kvm.  

Enligt Miljöbalken 7 kap 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya byggnader uppföras eller 

anläggningar och anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 

område där den annars skulle ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för 

djur- och växtarter. 

Kommunen får, enligt samma balk 7 kap § 18 b-c, medge dispens från nämnda bestämmelser om 

det finns särskilda skäl.  Som sådant särskilt skäl får man beakta endast om det område som 

dispensen avser; 

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

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

närmast strandlinjen, 

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

utanför området, 

4.  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området, 

5.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området, eller 

6.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

 

Fastigheten har en yta av 8 610 kvm varav ca 90 % utgör strandskyddsområde (utökat).  Övre del av 

fastigheten är sedan länge ianspråktagen som tomtmark och består av klippt gräsyta. Nedre del 

utgör sluttande strandäng. Föreslagen tomtplatsavgränsning inom strandskyddsområde omfattar ca 

2 500 kvm. Fri passage lämnas mot strandlinjen. Dispens kan lämnas enligt Miljöbalken 7 kap § 

18c pkt 1.   

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus 

med villkor att tomtplatsavgränsning markeras genom mur, häck, staket eller dylikt. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken kap 7 § 18c pkt 1.  

 

Att avgift skall erläggas med 5.280 kronor enligt taxa antagen av fullmäktige §159/2011 och 

§82/2012. Faktura skickas separat.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamoten Berth-Anders Svensson (RP). 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus med 

villkor att tomtplatsavgränsning markeras genom mur, häck, staket eller dylikt. Beslutet fattas med 

stöd av Miljöbalken kap 7 § 18c pkt 1.  

 

Avgift skall erläggas med 5.280 kronor enligt taxa antagen av fullmäktige § 159/2011 och               

§ 82/2012. Faktura skickas separat.  

 

Upplysningar:  
Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller 

avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.  
 
Dispensbeslutet vinner laga kraft först är länsstyrelsen beslutat att inte överpröva detsamma. Tiden 

för överprövning är tre veckor och räknas från den dag kommunens dispensbeslut inkommer till 

länsstyrelsen. 

 

_____________________ 

Exp: 

XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Länsstyrelsen + samtliga handlingar 

Akten 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2007/681 

§ 294  Risanäs 1:34 – Förnyelse av bygglov för tillbyggnad av enbostadshus  

Sammanfattning 

XXX 

 

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

Byggnad får inte uppföras till större höjd än 3,5 m, taklutning högst 30 grader. 

 

Bygglov beviljades av Byggnadsnämnden 2007-09-13, § 216 för tillbyggnad av enbostadshus med 

34.4 kvm. Byggnadshöjd mot gata 4,0 m. Arbetet har inte slutförts inom fem år. Ansökan avser 

förnyelse av beviljat bygglov.   

 

Inga sakägare berörs.  

Bedömning 

Fasaden mot gatan är oförändrad. Bottenplattan på utbyggnaden är på samma höjd som befintlig 

byggnad. Då marken sluttar på baksidan av huset blir byggnadshöjden därför högre på 

utbyggnadens sydöstra fasad. Samma konstruktion förekommer ofta i området då marken sluttar 

brant mot havet.  

Förslag till beslut 
Att Miljö- och byggnadsnämnden beviljar förnyat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 

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

 

Att avgift tas ut för två timmar handläggning, d v s 1.642 kr (enligt taxa fastställd av fullmäktige 

§159/2011 och §82/2012 (faktureras).  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamoten Stefan Kullman (SD). 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar förnyat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 

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

 

Avgift tas ut för två timmar handläggning, d v s 1.642 kr (enligt taxa fastställd av fullmäktige 

§159/2011 och §82/2012 (faktureras).  

 

Dokument som ingår i beslutet: situationsplan stämplad 2007-06-27, plan- och fasadritningar 

stämplade 2007-08-28.  

Startbesked lämnas med stöd av PBL 10 kap 23 §. Med startbeskedet beslutar Miljö- och 

byggnadsnämnden att av sökanden inlämnad kontrollplan godkänns och fastställs. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Anmälan om påbörjad och avslutad åtgärd skall göras till tel 0457-61 82 19 eller e-post 

samhallsbyggnadsenheten@ronneby.se 

 

Upplysningar:  

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

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

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

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

_______________ 

 

 

 

Exp: 

XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Akten 

mailto:samhallsbyggnadsenheten@ronneby.se
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/7 

§ 295  Meddelanden  

Sammanfattning 
Winess 2012/71 

Saxemara 1:144. 

Länsstyrelsen beslut 2012-10-23 i överklagat ärende avseende handläggning av anmälningsärende 

rörande strandskydd. 

Länsstyrelsen avvisar överklagandet. 

 

Winess 2012/539 

Spjälkö 1:28. 

Länsstyrelsens beslut 2012-10-29 i överklagat ärende avssende beslut gällande strandskyddsdispens 

för avstyckning av tomter på fastigheten. 

Länsstyrelsen upphäver Miljö- och byggnadsnämndens beslut. 

 

Winess 2012/259 

Björstorp 1:51 

Länsstyrelsen beslut 2012-10-25 i överklagat ärende avseende MBN:s delegationsbeslut i fråga om 

bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten. 

Länsstyrelsen bifaller överklagan och upphäver MBN:s delegationsbeslut. 

 

Winess 2012-51 

Saxema ra 1:96 

Länsstyrelsens beslut angående föreläggande om rättelse efter vägbygge på fastigheten. 

Länsstyrelsens föreläggande om rättelse anses vara uppfyllt. 

 

Winess 20005/1221 

Bostadsrättsföreningen Älgbacken 

Blekinge tingsrätts dom angående att Ronneby kommun skall ersätta Brf Älgbacken med 

sammanlagt 876 265 kr. 

 

Växjö Tingsrätts mark- och miljödomstol dom. 

Mark-och miljödomstolen lämnar Olofströms Energiservice AB tillstånd enligt 11 kap miljöbalken 

till ombyggnad av Långgölsmåla vattenkraftverk på fastigheten Ronneby Långgölsmåla 1:12 på sätt 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

som beskrivits i ansäkan samt att genom kraftverket avleda den vattenmängd som den nya turbinen 

förmår sluka, maximalt 15 kubikm/s. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar meddelandena till protokollet  

 

_____________________ 

 

 

 

Exp: 

Akten 

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(40) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/8 

§ 296  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: 2012/860 

Kalleberga 6:204 - Åldermansvägen XXX. 

Kjell Sabel har beviljat rivningslov för garage samt nybyggnad av garage om 72 kvm 2012-10-29, § 

253 (6/29 dgr) avgift 5 632 kr. 

 

Dnr 2012/801 

Svenstorp 2:50 - Idrottsvägen XXX 

Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2012-10-29, § 254 (2/20 

dgr) avgift: 5 632 kr 

 

Dnr 2012/851 

Fasanen 14 - Tuvegatan XXX 

Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med takkupa 2012-10-

29, § 255 (1/35 dgr) avgift: 3 168 kr 

 

Dnr 2012/855 

Kalleberga 7:160 - Gamla Värperydsvägen XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2012-10-31, § 256 (7/37 dgr) 

avgift: 11.880 kr 

 

Dnr: 2012/915. 

Listerby 3:4 - Slättanäsvägen XXX  

Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av takkupa till enbostadshus. 

2012-10-31, § 257 (9/9 dgr) avgift 3 168 kr. 

 

Dnr: 2012/40 

Listerby 16:10 - Åbergavägen XXX 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för ändrad användning från bostad till vårdmottagning om 70 kvm. 

2012-11-01, § 258 (12/118 dgr) avgift 8 316 kr. 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Dnr 2012/736 

Jordö 1:31 - Jordösundsvägen XXX 

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

11-02, § 259 (2/72 dgr) avgift: 2 640 kr 

 

Dnr 2012/936 

Droppemåla 1:89 - Droppemålavägen XXX  

Kenneth Gummesson har beviljat marklov för justering av tomtmark till enbostadshus 2012-11-05, 

§ 260 (1/6 dgr) avgift: 2 289 kr 

 

Dnr 2012/836 

Saxemara 1:89 - Varvsvägen XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad och invändig ombyggnad av enbostadshus 2012-

11-05, § 261 (6/48 dgr) avgift: 5.588:-  

 

Dnr 2012/802 

Risanäs 1:60 - Kvarnahagsvägen XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 2012-11-06, § 262 (2/41 

dgr) avgift: 5.632:-  

 

Dnr 2012/667 

Torneryd 1:49 - Torneryds byväg 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för uppsättning av skyltanordning 2012-11-07, § 263 (26/76 dgr) 

avgift: 1.980:- 

 

Dnr 2012/888 

Svenstorp 1:10 - Mellanvägen XXX 

Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad 2012-10-29, § 

264 (5/14 dgr) avgift: 2 376 kr 

 

Dnr 2012/966 

Göholm 1:11 - Göhamnsvägen XXX 

Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum 

2012-11-12, § 265 (5/14 dgr) avgift: 2 640 kr  
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Dnr 2012/983 

Yxnarum 7:14 - Kärragårdsvägen XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för uppförande av skärmtak (pergola) 2012-11-12,  

§ 266 (4/11 dgr). avgift: 2.640 kr. 

 

Dnr 2012/400 

Leråkra 9:27 - Aspanvägen XXX  

Anja Jonsson har beviljat bygglov för rivning och nybyggnad av komplementbyggnad 

(garage/carport) 2012-11-19, § 267 (7/76 dgr). avgift: 7.832 kr.  

 

Dnr: 2012/842 

Påtorp 1:272 - Fornanäsvägen XXX 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus/carport/plank samt braskamin 

2012-11-19, § 268 (4/22dgr). Avgift: 17 468 kr. 

 

Dnr 2012/357 

Spjälkö 2:87 - Vierydsvägen XXX 

Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus 2012-11-20, § 269 (9/19 

dgr) avgift: 44 880 kr (inklusive 22 000,- planavgift)  

 

Dnr: 2012/788 

Kalleberga 7.133- Skördevägen XXX 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för inbyggnad av befintlig altan om 14.72 kvm 

2012-11-20, § 270 (5/15 dgr) avgift 2 640 kr. 

 

Dnr: 2012/940 

Bäckelyckan 4 - Telegatan XXX 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för montering av 11 st skyltar samt montering av  1 st garageport i 

fasaden. 2012-11-21, § 271 (12/15 dgr) avgift 13 940 kr. 

 

Dnr: 2012/982 

Skytten 4 - Övre Brunnsvägen XXX 

Kjell Sabel har beviljat bygglov för inglasning av uteservering till restaurang 

2012-11-21, § 272 (6/17 dgr) avgift 7040 kr. 
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Dnr:2012/1004 

Fornanäs 1:14 - Hamnvägen XXX 

Kjell Sabel har beviljat rivningslov för rivning av f.d sjömansstugan. 

2012-11-22, § 273 (4/11 dgr) avgift 2 200 kr. 

 

Dnr: 2012/1005 

Fornanäs 1:5 - Hamnvägen XXX  

Kjell Sabel har beviljat rivningslov för rivning av f.d hamnkontoret. 

2012-11-22, § 274 (4/11 dgr) avgift 4 400 kr. 

 

Dnr 2012/938 

Domarringen 10 - Runvägen XXX 

Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2012-11-23, § 275 (14/37 dgr). 

avgift: 5.632kr 

 

Dnr 2012/1019 

Gunhild 8 - Gustaf Arnolds  Gata XXX. 

Kjell Sabel har  beviljat  bygglov för ändrad användning samt fasadändring 

2012-11-23, § 276 ( 5/5 dgr). Avgift 4.058kr. 

 

Dnr 2012/621 

Ronneby 24:18 -f.d isbana vid fotbollsplanen. 

Kjell Sabel har beviljat rivningslov för kylhusanläggning samt nybyggnad av dagvattenmagasin 

2012-11-23, § 277 (4/96 dgr ) avgift 4 489 kr. 

 

Dnr 2012/994 

Rävsmåla 2:13 - Kongavägen XXX, Backaryd 

Anja Jonsson har beviljat rivningslov för rivning av sågverksbyggnader 2012-11-23, § 278 (1/11 

dgr) avgift:  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollförda 

delegationsbesluten. 

_____________________ 

Exp: 

Akten 
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2012/9 

§ 297  Delegationsbeslut bygganmälan  

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

delegering § 113/2012. 

 

 

Dnr 2012/771 

Hoby 6:73 - Mölleskogsvägen XXX 

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

2012-10-29, BA § 56. Avgift: 1.100:-  

 

Dnr 2012/874 

Svenstorp 2:65 - Bräknevägen XXX 

Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i befintlig rökkanal i 

enbostadshus 2012-10-29, BA § 57. Avgift: 1.100:-  

 

Dnr 2012/866 

Agaten 3 - Syrenvägen XXX 

Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i befintlig rökkanal i 

enbostadshus 2012-10-29, BA § 58. Avgift: 1.100:-  

 

Dnr 2012/873 

Saxemara 1:120 - Jungmansvägen XXX 

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

2012-10-29, BA § 59. Avgift: 1.100:-  

 

Dnr 2012/887 

Gäddegöl 3:15 - Gäddegöl XXX  

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

2012-10-29, BA § 60. Avgift. 1.100:-  

 

Dnr 2012/909  

Snipan 6 - Bokstigen XXX  

Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i befintlig rökkanal i 

enbostadshus 2012-10-29, BA § 61. Avgift: 1.100:-  
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Dnr 2012/947 

Kalleberga 8:90 - Kallebergavägen XXX 

Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i befintlig rökkanal i 

enbostadshus 2012-10-31, BA § 62. Avgift: 1.100:-  

 

Dnr 2012/998 

Hoby 2:41 - Sandvägen XXX 

Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i befintlig rökkanal i 

enbostadshus 2012-11-08, BA § 63. Avgift: 1.100:- 

 

Dnr 2012/972 

Droppemåla 1:50 - Aspön 

Anja Jonsson  har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i befintlig rökkanal i 

enbostadshus 2012-11-09, BA § 64. Avgift 1.100:-  

 

Dnr 2012/705 

Kalleberga 4:102 - Nämndemansvägen XXX  

Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i befintlig rökkanal i 

enbostadshus 2012-11-12, § 65. Avgift: 1.100:-  

 

Dnr 2012/1006 

Öljehult 3:10 - Kyrkbyvägen XXX 

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

2012-11-16, § 66. Avgift: 1.100:-  

 

Dnr 2012/1017 

Champinjonen 15 - Violvägen XXX 

Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i befintlig rökkanal i 

enbostadshus 2012-11-16, § 67. Avgift: 1.100:- 

 

Dnr 2012/1018 

Kartaby 2:15 - Växjövägen XXX 

Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av eldstad i befintlig rökkanal i 

enbostadshus 2012-11-16, § 68. Avgift: 1.100:-  

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 29(40) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Dnr 2012/992 

Kalmare 1:63 - Kärrmarksvägen XXX 

Anja Jonsson har bekräftat bygganmälan för installation av kassett i befintlig eldstad i enbostadshus 

2012-11-20, § 69. Avgift: 1.100:-  

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollsförda 

delegationsbesluten. 

_____________________ 

 

 

 

Exp: 

Akten 
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2012/10 

§ 298  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 2012/844 

Bökenäs 1:8 - Ronneby Havscamping Bökenäs AB 

Kenneth Gummesson har beviljat tillstånd till förvaring av 260 l brandfarlig gas, BV § 28,       

avgift 6 600 kr 

 

Dnr 2012/970 

Karlstorp 2:3 - Ronneby Hotell AB 

Kenneth Gummesson har beviljat tillstånd till förvaring av brandfarlig vara för 2 000 liter diesel i 

ADR tank under nov - dec 2012 BV § 29, avgift 880 kr 

________ 

 

Följande ärende från ovanstående delegationslista redovisas: 

Dnr 2012/844 

Bökenäs 1:8 - Ronneby Havscamping Bökenäs AB 

Kenneth Gummesson har beviljat tillstånd till förvaring av 260 l brandfarlig gas, BV § 28,       

avgift 6 600 kr 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamoten Margareta Yngvesson (S). 

 

Beslut 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollsförda 

delegationsbesluten. 

_____________________ 

 

 

 

Exp: 

Akten 
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2012/360 

§ 299  Delegationsbeslut bostadsanpassning  

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

beslut om delegering 2012-05-10 § 113. 

 

Dnr 2012/962 

Bredåkra  

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

2012-10-25.(1 dagar) 

Dnr 2012/928 

Bredåkra  

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

kronor) 2012-10-26.(1 dagar) 

Dnr 2012/960 

Hasselstad 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende ramp (bedömd kostnad 4 000 kronor) 

2012-10-26.(1 dagar) 

Dnr 2012/964 

Bollspelaren 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation hiss (kostnad 3 116 kronor) 

2012-10-29.(1 dagar) 

Dnr 2012/965 

Oden 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation hiss (kostnad 3 781 kronor) 

2012-10-29.(1 dagar) 

Dnr 2012/967 

Älgen 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation hiss (kostnad 1 630 kronor) 

2012-10-29.(1 dagar) 

Dnr 2012/968 

Kalleberga 

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

kronor) 2012-10-29.(1 dagar) 
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Dnr 2012/963 

Ida 

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

kronor) 2012-10-29.(1 dagar) 

Dnr 2012/973 

Bredåkra 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av grind (bedömd kostnad 5 

000 kronor) 2012-10-29.(1 dagar) 

Dnr 2012/975 

Älgen 

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

kronor) 2012-10-30.(1 dagar) 

Dnr 2012/979 

Tromtesunda 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende hårdgörning- stödhandtag (bedömd 

kostnad 8 000 kronor) 2012-10-30.(1 dagar) 

Dnr 2012/980 

Evaryd 

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

kronor) 2012-10-30.(1 dagar) 

Dnr 2012/906 

Bälganet 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende ramp (bedömd kostnad 8 000 kronor) 

2012-10-31.(1 dagar) 

Dnr 2012/984 

Hjorten 

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

kronor) 2012-10-31.(1 dagar) 

Dnr 2012/751 

Gertrud 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende kilar (bedömd kostnad 3 000 kronor) 

2012-11-01.(1 dagar) 

Dnr 2012/989 

Hjorten 

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

2012-11-02.(1 dagar) 
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Dnr 2012/988 

Per 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende garage, stödhandtag, spisvakt (bedömd 

kostnad 11 000 kronor) 2012-11-02.(1 dagar) 

Dnr 2012/991 

Kastanjetten 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation hiss (kostnad 1 372 kronor) 

2012-11-05.(1 dagar) 

Dnr 2012/959 

Hammaren 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering ramp (bedömd kostnad 6 000 

kronor) 2012-11-05.(1 dagar) 

Dnr 2012/996 

Ågården 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning dörröppnare (bedömd 

kostnad 2 000 kronor) 2012-11-05.(1 dagar) 

Dnr 2012/995 

Påfågeln 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende dörröppnare (bedömd kostnad 24 000 

kronor) 2012-11-06.(1 dagar) 

Dnr 2012/997 

Galgen 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av ramp (bedömd kostnad 3 

000 kronor) 2012-11-06.(1 dagar) 

Dnr 2012/1008 

Älgen 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende dörröppnare, dörrkilar (bedömd kostnad 

25 000 kronor) 2012-11-09.(1 dagar) 

Dnr 2012/1012 

Kalleberga 

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

2012-11-13.(1 dagar) 

Dnr 2012/1016 

Bredåkra 

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

kostnad 12 000 kronor) 2012-11-13.(1 dagar) 
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Dnr 2012/1021 

Bror 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende trösklar (bedömd kostnad 2 000 kronor) 

2012-11-15.(1 dagar) 

Dnr 2012/1020 

Kalleberga 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende stoltrapphiss (bedömd kostnad 80 000 

kronor) 2012-11-15.(1 dagar) 

Dnr 2012/974 

Ronneby 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende stödhandtag (bedömd kostnad 1 000 

kronor) 2012-11-20.(1 dagar) 

Dnr 2012/1039 

Ågården 

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

2012-11-21.(1 dagar) 

Dnr 2012/1040 

Häggatorp 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation hiss (kostnad 1 828 kronor) 

2012-11-21.(1 dagar) 

Dnr 2012/1041 

N. Eringsboda 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation hiss (kostnad 3 163 kronor) 

2012-11-21.(1 dagar) 

Dnr 2012/1042 

Gjutaren 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation hiss (kostnad 3003 kronor) 

2012-11-21.(1 dagar) 

Dnr 2012/1046 

Svenstorp 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation hiss (kostnad 6 276 kronor) 

2012-11-21.(1 dagar) 

Dnr 2012/1047 

Djurtorp 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation hiss (kostnad 2 713 kronor) 

2012-11-21.(1 dagar) 
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Dnr 2012/1048 

N. Eringsboda 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation spisvakt (kostnad 2 000 

kronor) 2012-11-21.(1 dagar) 

Dnr 2012/1037 

Bökevik  

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende dörrkilar, ramp (kostnad 26 000 kronor) 

2012-11-21.(1 dagar) 

Dnr 2012/1038 

Kalleberga 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende ramp och tröskelkilar (bedömd kostnad 15 

000 kronor) 2012-11-21.(1 dagar) 

Dnr 2012/1053 

Svenstorp 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende rullstolsgarage (bedömd kostnad 86 000 

kronor) 2012-11-22.(1 dagar) 

Dnr 2012/1024 

Hoby 

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

2012-11-23.(1 dagar) 

Dnr 2012/1031 

Kalmare 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende trösklar och ramp (bedömd kostnad 12 

000 kronor) 2012-11-23.(1 dagar) 

Dnr 2012/1033 

Norra Eringsboda 

Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende tröskel (bedömd kostnad 2 000 kronor) 

2012-11-23.(1 dagar) 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollförda 

delegationsbesluten. 

_________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 300  Delegationslista 2012-10-25 – 2012-11-22 
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 

 

 2012-000599 2012-10-26 DBM § 317 Annelie Elf      

Remiss i ärende rörande alkoholservering 
Delegationsbeslut § 317, 0 kr 

 Objekt: Ron kongresshall, FRIDHEMSVÄGEN 6, RONNEBY 25:35 
 Fasth: RONNEBY 25:35 

 

 2012-000619 2012-10-31 DBM § 324  Eva-Marie Lundberg              

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 324, 763 kr + 1526 kr/år 

 Objekt: Ron kongresshall, FRIDHEMSVÄGEN 6, RONNEBY 25:35 

 

 2012-000605 2012-10-26 DBM 318 Annelie Elf     

Ansökan om tillstånd för kustnära BDT-avlopp 
Delegationsbeslut § 318, 4926 kr 

 Objekt: , Gövägen 78, Fällö 3:3 

 

 2012-000582 2012-10-26 DBM 319 Anders Börjeson                 

Ansökan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 319 

 Objekt: , Stora Silpingevägen 45, Stora Silpinge 2:7 

 

 2012-000601 2012-10-26 DBM 320 Annelie Elf      

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 320, 763 kr + 1526 kr/år 

 Objekt: Frendo i Kalllinge, Statoilmacken, Ronnebyvägen 57, Kalleberga 3:39 
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2012-000604 2012-10-29 DBM 321 Magnus Olofsson                 

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

Delegationsbeslut § 321/ 1.642:- 

 Objekt: , BOKSTIGEN 21, FÄRJAN 6 

 

 2012-000615 2012-10-30 DBM 322 Magnus Olofsson               

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

Delegationsbeslut § 322/1.642:- 

 Objekt: , Vierydsvägen 245, Vieryd 1:37 

 

 2012-000609 2012-10-31 DBM 323 Annelie Elf      

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

Delegationsbeslut § 323, 411 kr 

 Objekt: , TOLSEBODAVÄGEN 32, VÄRMANSNÄS 2:3 

 

 2012-000617 2012-10-31 DBM 325 Annelie Elf      

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 325, 763 kr + 763 kr/år 

 Objekt: MW Brödservice AB, Fabriksvägen 4, Häggatorp 1:168 

 

 2012-000600 2012-11-06 DBM 326 Leif Abrahamsson             

Remiss Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, förflyttning och utökning av  
befintlig verksamhet 

Delegationsbeslut § 326, 0 kr 

 Objekt: Hallabro Plast AB, Sörby Industrigata 14, Ronneby 22:49 
 Objekt: DJUPADALS GÅRD, , DJUPADAL 1:67 
 
 Fasth: DJUPADAL 1:67 

 

 2012-000590 2012-11-07 DBM 327 Magnus Olofsson              

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

Delegationsbeslut § 327/1.642:- 

 Objekt: , Sörbyvägen 15, Ädelstenen 10 
 Fasth: Ädelstenen 10 
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 2012-000493 2012-11-08 DBM 328 Annelie Elf      

Ansökan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 328, 4926 kr 

 Objekt: , A, Raskamåla 1:26 

 

 2012-000614 2012-11-09 DBM 329 Anders Börjeson                

Ansökan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 329, avgift 4926 

 Objekt: , BRUNNSVIKSVÄGEN 9, LERÅKRA 2:41 

 

 2012-000624 2012-11-12 DBM 330 Lena Karstensson               

Remiss Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 
Delegationsbeslut § 330, 0 kr. 

 Objekt: Ronneby Hamn, , RONNEBY 27:1 

 

 2012-000595 2012-11-13 DBM 331 Leif Abrahamsson             

Anmälan om installation av stationär kyl-/värmepumpsutrustning med HFC-köldmedier  
enl SFS 2007:846 

Delegationsbeslut § 331, 821 kr 

 Objekt: LIDL SVERIGE KB, KARLSHAMNSVÄGEN 10, SÖMMAREN 2 

 

 2012-000634 2012-11-15 DBM 332 Magnus Olofsson                 

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

Delegationsbeslut § 332/1.642:- 

 Objekt: , ÅSTORPSVÄGEN 26, JOHANNISHUS 1:59 

 

 2012-000645 2012-11-16 DBM 333 Annelie Elf      

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 333, 763 kr + 3052 kr/år 

 Objekt: Samar pizzeria, Blasius Königsgatan 28, Illern 1 

 

 2012-000635 2012-11-16 DBM 334 Magnus Olofsson                

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

Delegationsbeslut § 334/1.642 :- 

 Objekt: , LIATORPSVÄGEN 27, LIATORP 5:10 
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 2012-000583 2012-11-16 DBM 335 Anders Börjeson                 

Ansökan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 335, avgigft 4926 kr 

 Objekt: , Liatorpsvägen 36, Liatorp 4:9 

  

2012-000330 2012-11-16 DBM 336 Leif Abrahamsson             

Klagomål på lagring av inkommande gods 
Delegationsbeslut § 336 

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

 

 2012-000665 2012-11-21 DBM 337 Leif Abrahamsson             

Beslut om avgift 
Delegationsbeslut § 337, 0 kr 

 Objekt: Nytvättad AB, Karlshamnsvägen, Karossen 5 

 

 2012-000667 2012-11-21 DBM 338 Leif Abrahamsson             

Beslut om avgift 
Delegationsbeslut § 338, 0 kr 

 Objekt: Mobo i Ronneby  AB Preem, KARLSHAMNSVÄGEN 12, SÖMMAREN 1 

  

2012-000668 2012-11-21 DBM 339 Leif Abrahamsson             

Beslut om avgift 
Delegationsbeslut § 339, 0 kr 

 Objekt: Ecowash, Sörby Industrigata, Ronneby 22:1 

 

 2012-000669 2012-11-21 DBM 340 Leif Abrahamsson             

Beslut om avgift 
Delegationsbeslut § 340 , 0 kr 

 Objekt: BERGKVARABUSS, JÄRNVÄGSGATAN 2, RONNEBY 26:11 

 

 2012-000670 2012-11-21 DBM 341 Leif Abrahamsson             

Beslut om avgift 
Delegationsbeslut § 341, 0kr 

 Objekt: HOBYSÅGEN AB, BACKARYDSVÄGEN 14, SVENSTORP 2:105 
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 2012-000672 2012-11-21 DBM 342 Leif Abrahamsson             

Beslut om avgift 
Delegationsbeslut § 342, 0 kr 

 Objekt: Johannishus Pistolskytteklubb, Tolsebodavägen 2, Vambåsa 31:1 

 

 2012-000674 2012-11-21 DBM 343 Yona Ella        

Beslut om avgift 
Delegationsbeslut § 343, 0 kr 

 Objekt: Ronneby Pistolskytteklubb, , Fornanäs 1:3 

_____________ 

 

Följande ärenden från ovanstående delegationslista redovisas: 

2012-000582 2012-10-26 DBM 319 Anders Börjeson                 

Ansökan om enskilt avlopp med WC enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 319 

 Objekt: , Stora Silpingevägen 45, Stora Silpinge 2:7 

 

 2012-000601 2012-10-26 DBM 320 Annelie Elf      

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 320, 763 kr + 1526 kr/år 

 Objekt: Frendo i Kalllinge, Statoilmacken, Ronnebyvägen 57, Kalleberga 3:39 
 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamoten Olle Helt (M). 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten. 

__________ 

 

 


