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Beslutande
Ledamöter

Hillevi Andersson (C), Ordförande
Magnus Persson (M), 1:e vice ordförande
Ola Robertsson (S), 2:e vice ordförande
Lars Sager (M)
Lennart Gustafsson (L)
Bo Carlsson (C)
Christer Svantesson (S)
Ulrik Lindqvist (S)
Peter Bowin (V)
Bengt Sven Åke Johansson (SD)
Mattias Ronnestad (SD)
Johan Grönblad (SD)

Tjänstgörande ersättare

Johnny Håkansson (S) tjänstgör för Pär Dover (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Leif Hansson (M)
Willy Persson (KD)
Tony Holgersson (SD)

Tjänstemän

Patrik Eriksson, förvaltningschef
Åsa Rosenius, nämndsekreterare
Iulia Ohlin, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 251-254
Hanna Faming, planarkitekt §§ 255-258 samt § 272
Anna-Karin Skiöld, byggnadsinspektör/bygglovhandläggare §§ 260-262 samt § 267
Emelie Gunnarsson, bygglovhandläggare § 263 (via Teams)
Linnea Pettersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 264 och § 269
Oskar Engdahl, jurist §§ 264-265 samt § 271
Birgitta Nedfors, bostadsanpassningshandläggare § 268
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§ 248

Dnr 2021-000003 006

Godkännande av dagordning samt föranmälan jäv
2021-10-20
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden gör följande tillägg till dagordningen:
1. § 251 dras ur dagordningen enligt önskemål från förvaltningen och
ska istället tas upp för beslut i december.
2. Ledamot Ola Robertsson (S) begär redovisning av delegationsbeslut
enligt följande:
 § 269 – Delegationsbeslut miljö- och hälsoskyddsenheten –
ECOS 2021/659.
 § 268 – Delegationsbeslut bostadsanpassning – BAB 83775.
 § 267 – Delegationsbeslut byggenheten – D 000785 och
D 000819.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna dagordningen för
sammanträdet 2021-10-20.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Ola
Robertsson (S).
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden
godkänner dagordningen för nämndsammanträdet 2021-10-20 med följande
tillägg:
1. § 251 dras ur dagordningen enligt önskemål från förvaltningen och
ska istället tas upp för beslut i december.
2. Redovisning av delegationsbeslut:
 § 269 – Delegationsbeslut miljö- och hälsoskyddsenheten –
ECOS 2021/659.
 § 268 – Delegationsbeslut bostadsanpassning – BAB 83775.
 § 267 – Delegationsbeslut byggenheten – D 000785 och
D 000819.
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Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna dagordningen för
sammanträdet 2021-10-20 med följande tillägg:
1. § 251 dras ur dagordningen enligt önskemål från förvaltningen och
ska istället tas upp för beslut i december.
2. Redovisning av delegationsbeslut:


§ 269 – Delegationsbeslut miljö- och hälsoskyddsenheten –
ECOS 2021/659.



§ 268 – Delegationsbeslut bostadsanpassning – BAB 83775.



§ 267 – Delegationsbeslut byggenheten – D 000785 och
D 000819.

________________
Exp:
Akten
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§ 249

Dnr 2021-000004 006

Tid för justering/val av justerare 2021-10-20
Sammanfattning
Enligt MBN (miljö- och byggnadsnämnden) § 3/2019 är 2:e vice ordförande
Ola Robertsson (S) ordinarie justerare jämte ordföranden under
mandatperioden 2019-2022.
Tidplanen för MBN 2021 anger att tid för justering av
sammanträdesprotokollet 2021-10-20 är onsdagen den 27 oktober kl. 07:30.
Digital signering med Teams-möte.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämndens beslutar att tid för justering av
sammanträdesprotokollet 2021-10-20 blir onsdagen den 27 oktober kl.
07:30. Digital signering med Teams-möte.
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens beslutar att tid för justering av
sammanträdesprotokollet 2021-10-20 blir onsdagen den 27 oktober kl.
07:30. Digital signering med Teams-möte.
________________
Exp:
Akten
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§ 250

Dnr 2021-000002 041

Budget – månadsuppföljning 2021-10-20
Sammanfattning
Förvaltningschef Patrik Eriksson redovisar miljö- och byggnadsnämndens
ekonomiska resultat till och med september gentemot budget 2021. Det
ekonomiska och periodiserade utfallet förväntas följa budget och prognosen
visar fortfarande på en budget i balans för hela 2021.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera redovisningen till
protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Ola
Robertsson (S).
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
Månadsuppföljning 2021-09-21.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera den ekonomiska
redovisningen till protokollet.
________________
Exp:
Akten
Ekonomichef Johan Sjögren johan.sjogren@ronneby.se
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§ 251

Dnr 2021-000223 200

Internkontrollplan 2022
Ärendet dras ur dagordningen enligt önskemål från förvaltningen, se § 248.
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§ 252

Dnr 2021-000012 200

Uppdrag från MBN till MBF - redovisningar 2021
Förvaltningschef Patrik Eriksson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Enligt uppdrag ska förvaltningschefen (FC) presentera en åtgärdsplan för de
uppdrag som miljö- och byggnadsnämnden (MBN) lämnat till miljö- och
byggnadsförvaltningen (MBF).
Bedömning
Vår bedömning är att vi kan lösa 12 st. av 17 st. uppdrag under 2021. 4 st.
kommer påbörjas under 2022 och slutföras 2022. 1 st. kommer påbörjas
under 2022 och förhoppningsvis slutföras vid T3 2023.
Förslag till beslut
Förslaget är att MBN beslutar att godkänna åtgärdsplanen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola
Robertsson (S), Peter Bowin (V), Lars Sager (M) samt ersättare Tony
Holgersson (SD).
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
Uppdrag från MBN från 2017 till 2021 har delats ut. Nu gör FC en plan för
att redovisa resultaten från dessa. Se underlag om förslag för nya slutdatum.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna åtgärdsplanen.
________________
Exp:
Akten
Förvaltningschef Patrik Eriksson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Iulia Ohlin
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§ 253

Dnr 2021-000208 206

Indexuppräkning av miljö- och byggnadsnämndens
taxa avseende år 2022
Förvaltningschef Patrik Eriksson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Genom kommunfullmäktiges (KF) beslut § 313/2020 (dnr. 2020-000569
206) fastställs timavgiften för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn och
prövning enligt plan- och bygglagen (PBL), livsmedelslagstiftningen och
miljöbalken m.fl. lagstiftningar till 975 kronor per timme. Samma beslut
reglerar möjligheten för miljö- och byggnadsnämnden att besluta om att göra
en årlig indexuppräkning av timtaxan enligt Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). SKR
publicerar löpande ett PKV.
Miljö- och byggnadsnämndens timtaxa för myndighetsutövning enligt planoch bygglagen (PBL), livsmedelslagen och miljöbalken (MB) m.fl.
lagstiftningar föreslås att höjas motsvarande de tolv senaste månadernas
förändring i PKV med september som jämförelsetal. Förändringen från
september 2020 till september 2021 är 2,4 %. Grundfaktorn för beräkningen
är 975 kronor.
Bedömning
Miljö- och byggnadsnämndens kostnader ökar till följd av prisökningar.
Därför behöver taxorna räknas upp. En regelbunden mindre ökning av taxan
bedöms vara mer acceptabel för brukarna än en större höjning med glesare
intervall.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsens
arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:
- Att räkna upp timtaxa för PBL-ärenden, livsmedelsärenden samt för tillsyn
och prövning enligt miljöbalken m.fl. lagstiftningar med 2,4 % från 975
kronor till 998 kronor.
- Att beslutet om indexuppräkning ska gälla från och med den 1 januari
2022.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Magnus
Persson (M).
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Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
SKRs prisindex för kommunal verksamhet 2021-09-30 (PKV).
KF beslut § 313/2020.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens
arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:
- Att räkna upp timtaxa för PBL-ärenden, livsmedelsärenden samt för tillsyn
och prövning enligt miljöbalken m.fl. lagstiftningar med 2,4 % från 975
kronor till 998 kronor.
- Att beslutet om indexuppräkning ska gälla från och med den 1 januari
2022.
________________
Exp:
Akten
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Förvaltningschef Patrik Eriksson
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§ 254

Dnr 2021-000201 101

Remissyttrande angående förslag till
Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025
Förvaltningschef Patrik Eriksson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Hållbarhetsstrategin för Ronneby kommun 2022- 2025 har tagits fram för att
säkerställa att vi inom kommunkoncernen arbetar tillsammans för en hållbar
framtid för alla som bor, lever och verkar i Ronneby kommun idag och i
framtiden. Strategin utgår från en tydlig politisk vision och inriktning om att
Ronneby kommun ska vara en hållbar kommun.
Hållbarhetsstrategin föreslås ersätta kommunens miljöprogram,
folkhälsopolicy, funktionshinderpolitiska program, integrationsstrategi och
internationella strategi.
Bedömning
Målet med Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun är att få ett samlat
hållbarhetsarbete i kommunkoncernen och uppnå synergier mellan de tre
hållbarhetsdimensionerna: ekologisk, social och ekonomisk. Strategin ska
även bidra till arbetet för tillitsbaserad ledning och styrning.
Strategin bedöms vara ett bra stöd för kommunkoncernens nämnder och
styrelser, förvaltningar och bolag i arbetet mot kommunens vision och
strategiska målområden.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att helt ställa sig bakom
Hållbarhetsstrategin för Ronneby kommun 2022- 2025.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna
Lennart Gustafsson (L), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Ola Robertsson
(S) och Lars Sager (M).
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Yrkanden
Yrkande 1
Ledamot Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar att miljö- och
byggnadsnämnden föreslår en justering av formuleringen på sidan 25 punkt
5 i remissversionen.
Nuvarande formulering i remissversionen: ”Vi bevarar odlingsmark för
livsmedelsproduktion”.
Föreslagen formulering enligt yrkande: ”Vi bevarar om möjligt odlingsmark
för livsmedelsproduktion”.
Ledamot Lars Sager (M) och Lennart Gustafsson (L) tillstyrker ledamot
Bengt Sven Åke Johanssons (SD) yrkande 1.
Yrkande 2
Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Ordförande Hillevi Andersson (C) tillstyrker ledamot Ola Robertssons (S)
yrkande 2.
Propositionsordning
Proposition
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på de båda yrkandena
mot varandra och finner att nämnden bifaller ledamot Ola Robertssons (S)
yrkande 2, bifall till tjänsteförslaget utan justeringar.
Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång:
JA – röst för ledamot Bengt Sven Åke Johanssons (SD), yrkande 1.
NEJ – röst för ledamot Ola Robertssons (S), yrkande 2.

Justeringsdatum 2021-10-27 (digitalt)

Utdragsbestyrkande

14(108)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-20
Miljö- och byggnadsnämnden

Omröstningsresultat
Med 6 JA-röster för ledamot Bengt Sven Åke Johanssons (SD) yrkande 1
och 7 NEJ-röster för ledamot Ola Robertssons (S) yrkande 2, beslutar miljöoch byggnadsnämnden att bifalla ledamot Ola Robertssons (S) yrkande 2, att
bifalla tjänsteförslaget utan justeringar.
Ledamöter/tj.gör.ers.
Parti
Ja – röst
Nej – röst
Hillevi Andersson
C
X
Magnus Persson
M
X
Ola Robertsson
S
X
Lars Sager
M
X
Lennart Gustafsson
L
X
Bo Carlsson
C
X
Johnny Håkansson
S
X
Christer Svantesson
S
X
Ulrik Lindqvist
S
X
Peter Bowin
V
X
Bengt Sven Åke Johansson SD
X
Mattias Ronnestad
SD
X
Johan Grönblad
SD
X
_____________________________________________________________
Summa:
6
7
Underlag
Förslag till Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att helt ställa sig bakom
Hållbarhetsstrategin för Ronneby kommun 2022- 2025.
________________
Reservation
Ledamöterna Magnus Persson (M), Lars Sager (M), Lennart Gustafsson (L),
Bengt Sven Åke Johansson (SD), Mattias Ronnestad (SD) och Johan
Grönblad (SD) reserverar sig mot beslutet.
Exp:
Akten
Sofie Ceder, Folkhälsosamordnare ESS sofie.ceder@ronneby.se
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§ 255

Dnr 2021-000209 237

Yxnarum X - Strandskyddsdispens för tillbyggnad av
fritidshus, nybyggnad av förråd samt rivning av
befintligt förråd, Bygg-R 2021/540
Planarkitekt Hanna Faming finns tillgänglig för frågor.
Sammanfattning
Fastighetens adress: X.
Sökanden: X.
Faktureringsadress: X.
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för tillbyggnad av
befintligt fritidshus samt rivning av mindre bod/förråd för att låta uppföra ett
attefallshus på samma plats inom fastigheten Yxnarum X. Befintligt
fritidshus har en byggnadsarea (BYA) på 54 kvm och tillbyggnaden
beräknas omfatta cirka 31 kvm. Attefallshuset omfattar ca 29,5 kvm (BYA).
Tillbyggnad samt rivning och uppförande av ett attefallshus görs inom
fastighetens västra respektive sydvästra del.
Fastigheten är belägen i Norrkåsa, cirka 25 meter från Äspenäsviken,
Östersjön, som omfattas av generellt strandskydd om 100 meter. Hela
fastigheten omfattas av strandskydd. Fastigheten omfattar 879 kvm och
gränsar till bebyggelse i söder, en mindre väg i väster och norr samt passage
längs med vattnet i östlig riktning.
Hela fastigheten bedöms vara ianspråktagen som tomt.
Fastigheten omfattas av riksintresse för geografiska bestämmelser enligt 4
kap. 4 § MB (miljöbalken), riksintresse för högexploaterad kust samt
riksintresse för friluftsliv.
Bedömning
Enligt miljöbalken 7 kap 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya
byggnader uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle
ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och
växtarter.
Kommunen får, enligt samma balk 7 kap 18 b-c §§ medge dispens från
nämnda bestämmelser om det finns särskilda skäl. Som sådant särskilt skäl
får man beakta endast om det område som dispensen avser;
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1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syfte,
2. genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är
väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att planerad ny bebyggelse
placeras i anslutning till befintliga byggnader och att sökanden har beaktat
syftet med strandskyddet. Föreslagen byggnation enligt situationsplan kan
därmed utföras utan att befintlig hemfridszon utökas. En tillbyggnad och
uppförandet av en ny byggnad förändrar således inte allmänhetens tillträde
till strandområdet, inte heller livsvillkoren för djur- eller växtlivet påverkas.
Strandskyddsdispens kan därför medges.
Förslag till beslut
Att bevilja strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus, cirka 30 kvm,
samt rivning av befintlig bod/förråd och uppförande av ny byggnad, ca 30
kvm i enlighet med bifogad situationsplan. Beslutet fattas med stöd av
miljöbalken 7 kap. 18c § pkt 1.
Att bestämma tomtplatsavgränsning enligt bilaga 1, hela fastigheten, 879
kvm.
Att avgift ska erläggas med 5850 kr i enlighet med taxa antagen av
kommunfullmäktige 2020-11-26 § 291 och timavgift antagen av
kommunfullmäktige 2020-12-17 § 313. Faktura skickas separat.
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
Situationsplan, inkom 2021-09-13.
Orienteringskarta.
Fotosammanställning.
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Bilagor
Situationsplan, till protokollet tillhörande bilaga 1.
Tomtplatsavgränsning, till protokollet tillhörande bilaga 2.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för
tillbyggnad av fritidshus, cirka 30 kvm, samt rivning av befintlig bod/förråd
och uppförande av ny byggnad, ca 30 kvm i enlighet med bifogad
situationsplan, till protokollet tillhörande bilaga 1. Beslutet fattas med stöd
av miljöbalken 7 kap. 18c § pkt 1.
Tomtplatsavgränsning bestäms enligt till protokollet tillhörande bilaga 2,
hela fastigheten, 879 kvm.
Avgift ska erläggas med 5850 kr i enlighet med taxa antagen av
kommunfullmäktige 2020-11-26 § 291 och timavgift antagen av
Kommunfullmäktige 2020-12-17 § 313.
Faktura skickas separat.
________________
Upplysningar
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon,
eller hemfridszon, där allemansrätten inte gäller.
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller
vattenområden eller som har rättigheter där.
Området utanför tomtplatsen får inte privatiseras genom åtgärder såsom
placering av utomhusmöbler, studsmatta, flaggstång, planteringar eller andra
åtgärder som kan ge allmänheten intrycket att området är privat.
Miljö- och byggnadsnämnden ska kontaktas om eventuella krav på bygglov
med mera.
Beslutet om strandskyddsdispens upphör gälla om åtgärden inte har
påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag beslutet
vann laga kraft.
Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte
överpröva detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från
den dag kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.
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Exp:
- X + delgivningskvitto + besvärshänvisning
- Länsstyrelsen Blekinge län + samtliga handlingar
- Expeditionen (avgiften)
- Akten

Hur man överklagar:
Hos vem ska beslutet överklagas?
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen
överklagas hos Länsstyrelsen i Blekinge län.
Var lämnas överklagandet?
Skrivelsen ska lämnas/skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Besöksadress: Karlshamnsvägen 4
Postadress: 372 80 Ronneby
Tid för överklagande
Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Hur man utformar sitt överklagande
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets
diarienummer (MBN 2020-000014).
Skriv gärna varför du tycker att miljö- och
byggnadsnämndens beslut är fel och hur du tycker att
beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med
handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.
Underteckna överklagandet
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer
dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna
skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.
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§ 256

Dnr 2021-000210 237

Sjöhaga X - Strandskyddsdispens för tillbyggnad av
fritidshus, Bygg-R 2021/543
Planarkitekt Hanna Faming finns tillgänglig för frågor.
Sammanfattning
Fastighetens adress: X.
Sökanden: X.
Faktureringsadress: X.
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för tillbyggnad av
befintlig stuga inom fastigheten Sjöhaga X. Tillbyggnaden omfattar ca 36
kvm och placeras på byggnadens norra sida.
Fastigheten är belägen på den norra delen av Danaholmen närmast fastlandet
intill Bosaviken som omfattas av generellt strandskydd. Hela fastigheten
Sjöhaga X omfattas av strandskydd. Fastigheten Sjöhaga X tillhörde
ursprungligen grannfastigheten Sjöhaga X men har styckats av och omfattar
idag 608 kvm. De två fastigheterna på ön upptar knappt hälften av öns yta
och passage är möjlig vidare söderut. Fastigheterna omgärdas av betesmark
och sträcker sig inte riktigt hela vägen mot strandkanten utan en smal remsa
tillhör Sjöhaga X. Hela fastigheten är ianspråktagen som tomt.
Fastigheten omfattas av ekologiskt känsligt område, riksintresse för
geografiska bestämmelser enligt 4 kap. 4 § miljöbalken samt riksintresse för
högexploaterad kust.
Bedömning
Enligt miljöbalken 7 kap 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya
byggnader uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle
ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och
växtarter.
Kommunen får, enligt samma balk 7 kap 18 b-c §§ medge dispens från
nämnda bestämmelser om det finns särskilda skäl. Som sådant särskilt skäl
får man beakta endast om det område som dispensen avser;
1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syfte,
2. genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är
väl avskilt från området närmast strandlinjen,
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3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att planerad ny bebyggelse
placeras i anslutning till befintliga byggnader och att sökanden har beaktat
syftet med strandskyddet. Föreslagen byggnation enligt situationsplan kan
därmed utföras utan att befintlig hemfridszon utökas. En tillbyggnad
förändrar således inte allmänhetens tillträde till strandområdet, inte heller
livsvillkoren för djur- eller växtlivet påverkas.
Strandskyddsdispens kan därför medges.
Förslag till beslut
Att bevilja strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus, cirka 36 kvm i
enlighet med bifogad situationsplan. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken
7 kap. 18c § pkt 1.
Att bestämma tomtplatsavgränsning enligt bilaga 1, hela fastigheten, 608
kvm.
Att avgift ska erläggas med 5850 kr i enlighet med taxa antagen av
kommunfullmäktige 2020-11-26 § 291 och timavgift antagen av
Kommunfullmäktige 2020-12-17 § 313.
Faktura skickas separat.
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
Situationsplan, inkom 2021-09-13.
Orienteringskarta.
Fotosammanställning.
Förrättningskarta.
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Bilagor
Situationsplan, till protokollet tillhörande bilaga 3.
Tomtplatsavgränsning, till protokollet tillhörande bilaga 4.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för
tillbyggnad av fritidshus, cirka 36 kvm i enlighet med bifogad situationsplan,
till protokollet tillhörande bilaga 3. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 7
kap. 18c § pkt 1.
Tomtplatsavgränsning bestäms, enligt till protokollet tillhörande bilaga 4,
hela fastigheten, 608 kvm.
Avgift ska erläggas med 5850 kr i enlighet med taxa antagen av
kommunfullmäktige 2020-11-26 § 291 och timavgift antagen av
Kommunfullmäktige 2020-12-17 § 313.
Faktura skickas separat.
________________
Upplysningar
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon,
eller hemfridszon, där allemansrätten inte gäller.
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller
vattenområden eller som har rättigheter där.
Området utanför tomtplatsen får inte privatiseras genom åtgärder såsom
placering av utomhusmöbler, studsmatta, flaggstång, planteringar eller andra
åtgärder som kan ge allmänheten intrycket att området är privat.
Miljö- och byggnadsnämnden ska kontaktas om eventuella krav på bygglov
med mera.
Beslutet om strandskyddsdispens upphör gälla om åtgärden inte har
påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag beslutet
vann laga kraft.
Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte
överpröva detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från
den dag kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.
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Exp:
- X + delgivningskvitto + besvärshänvisning
- Länsstyrelsen Blekinge län + samtliga handlingar
- Expeditionen (avgiften)
- Akten

Hur man överklagar:
Hos vem ska beslutet överklagas?
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen
överklagas hos Länsstyrelsen i Blekinge län.
Var lämnas överklagandet?
Skrivelsen ska lämnas/skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Besöksadress: Karlshamnsvägen 4
Postadress: 372 80 Ronneby
Tid för överklagande
Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Hur man utformar sitt överklagande
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets
diarienummer (MBN 2020-000014).
Skriv gärna varför du tycker att miljö- och
byggnadsnämndens beslut är fel och hur du tycker att
beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med
handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.
Underteckna överklagandet
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer
dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna
skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.
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§ 257

Dnr 2021-000216 237

Stora Årsjömåla X - Strandskyddsdispens för
nybyggnad av infiltration, ställplats och ändrad
användning, Bygg-R 2021/566
Planarkitekt Hanna Faming finns tillgänglig för frågor.
Sammanfattning
Fastighetens adress: X.
Sökanden: X.
Faktureringsadress: X.
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för att byta ut den
befintliga, ej längre godkända, infiltrationen och inrätta ställplatser på
gårdsplanen samt dusch och WC i en befintlig byggnad (ändrad användning)
inom fastigheten Stora Årsjömåla X.
Prövning av strandskyddet gällande ny infiltration görs i samband med
prövning om enskilt avlopp. Aktuell prövning görs för inrättande av
ställplatser samt ändrad användning av befintlig byggnad.
Fastigheten är belägen strax väster om Backaryd, norr om Årsjön och väster
om Vierydsån vilka omfattas av generellt strandskydd. Fastigheten omfattar
cirka 22 hektar varav delar av fastigheten omfattas av strandskydd. Tänkta
åtgärder omfattas delvis av strandskydd från Vierydsån som är belägen cirka
80 meter från bebyggelsen. Mellan fastigheten och Stora Årsjön går
Hobyvägen, vilken avgränsar fastigheten från strandområdet.
Fastigheten omfattas av skog och hagmarker, inom fastigheten finns ett
bostadshus samt en större lada och två mindre lador/förråd. Den mindre
ladan/förråd som är placerad mellan den större ladan och bostadshuset avses
inhysa dusch och WC och gårdsplanen intill denna avses bli ställplats för
husbilar. Bebyggelsen som omgärdar platsen skapar en rumslighet och
platsen bedöms vara ianspråktagen som tomt.
Fastigheten omfattas inte av några särskilda skydd eller intressen som
påverkar strandskyddets syften.
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Bedömning
Enligt miljöbalken 7 kap 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya
byggnader uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle
ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och
växtarter.
Kommunen får, enligt samma balk 7 kap 18 b-c §§ medge dispens från
nämnda bestämmelser om det finns särskilda skäl. Som sådant särskilt skäl
får man beakta endast om det område som dispensen avser;
1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syfte,
2. genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är
väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att planerade åtgärder
utförs och placeras i anslutning till befintliga byggnader och att sökanden har
beaktat syftet med strandskyddet och förhållandet till bedömd tomtplats.
Föreslagna åtgärder enligt situationsplan kan därmed utföras utan att
befintlig hemfridszon utökas. Upprättande av ställplatser och ändrad
användning av befintlig byggnad förändrar således inte allmänhetens tillträde
till strandområdet, inte heller livsvillkoren för djur- eller växtlivet påverkas.
Strandskyddsdispens kan därför medges.
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Förslag till beslut
Att bevilja strandskyddsdispens för upprättande av ställplatser samt ändrad
användning av befintlig byggnad i enlighet med bifogad situationsplan.
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 7 kap. 18c § pkt 1 och 2.
Att bestämma tomtplatsavgränsning enligt bilaga 1, delar av fastigheten,
cirka 10 500 kvm.
Att avgift ska erläggas med 5850 kr i enlighet med taxa antagen av
kommunfullmäktige 2020-11-26 § 291 och timavgift antagen av
Kommunfullmäktige 2020-12-17 § 313.
Faktura skickas separat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Ola
Robertsson (S).
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
Situationsplan, inkom 2021-09-23.
Orienteringskarta.
Fotosammanställning.
Bilagor
Situationsplan, till protokollet tillhörande bilaga 5.
Tomtplatsavgränsning, till protokollet tillhörande bilaga 6.
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för
upprättande av ställplatser samt ändrad användning av befintlig byggnad i
enlighet med bifogad situationsplan, till protokollet tillhörande bilaga 5.
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 7 kap. 18c § pkt 1 och 2.
Tomtplatsavgränsning bestäms, enligt till protokollet tillhörande bilaga 6,
delar av fastigheten, cirka 10 500 kvm.
Avgift ska erläggas med 5850 kr i enlighet med taxa antagen av
kommunfullmäktige 2020-11-26 § 291 och timavgift antagen av
Kommunfullmäktige 2020-12-17 § 313.
Faktura skickas separat.
________________
Upplysningar
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon,
eller hemfridszon, där allemansrätten inte gäller.
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller
vattenområden eller som har rättigheter där.
Området utanför tomtplatsen får inte privatiseras genom åtgärder såsom
placering av utomhusmöbler, studsmatta, flaggstång, planteringar eller andra
åtgärder som kan ge allmänheten intrycket att området är privat.
Miljö- och byggnadsnämnden ska kontaktas om eventuella krav på bygglov
med mera.
Beslutet om strandskyddsdispens upphör gälla om åtgärden inte har
påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag beslutet
vann laga kraft.
Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte
överpröva detsamma.
Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från den dag kommunens
dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.
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Exp:
- X + delgivningskvitto + besvärshänvisning
- Länsstyrelsen Blekinge län + samtliga handlingar
- Expeditionen (avgiften)
- Akten

Hur man överklagar:
Hos vem ska beslutet överklagas?
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen
överklagas hos Länsstyrelsen i Blekinge län.
Var lämnas överklagandet?
Skrivelsen ska lämnas/skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Besöksadress: Karlshamnsvägen 4
Postadress: 372 80 Ronneby
Tid för överklagande
Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Hur man utformar sitt överklagande
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets
diarienummer (MBN 2020-000014).
Skriv gärna varför du tycker att miljö- och
byggnadsnämndens beslut är fel och hur du tycker att
beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med
handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.
Underteckna överklagandet
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer
dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna
skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.
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§ 258

Dnr 2021-000221 237

Spjälkö X - Strandskyddsdispens för tillbyggnad av
fritidshus, Bygg-R 2021/575
Planarkitekt Hanna Faming finns tillgänglig för frågor.
Sammanfattning
Fastighetens adress: X.
Sökanden: X.
Faktureringsadress: X.
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för tillbyggnad av
befintligt fritidshus inom fastigheten Spjälkö X. Befintligt hus omfattar cirka
70 kvm byggnadsarea (BYA) och tillbyggnaden beräknas omfatta cirka 110
kvm (BYA).
Fastigheten är belägen i Spjälkö, cirka 25 meter från viken X, Östersjön som
omfattas av generellt strandskydd om 100 meter. Hela fastigheten omfattas
av strandskydd. Fastigheten omfattar cirka 1500 kvm och är sista huset på
Humlaviksvägen i västlig riktning. Fastigheten omgärdas av natur och
mellan närmsta granne i öst finns ett mindre naturområde. På fastigheten
finns förutom befintligt fritidshus en gäststuga och en bastu. Fastigheten
omgärdas av en stenmur och är avgränsad och ianspråktagen i sin helhet.
Delar av fastigheten omfattas av ekologiskt känslig natur, tillbyggnaden
berör detta område i mycket liten utsträckning. Utöver det omfattas
fastigheten av riksintresse för geografiska bestämmelser enligt 4 kap.
miljöbalken samt riksintresse för högexploaterad kust.
Bedömning
Enligt miljöbalken 7 kap 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya
byggnader uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle
ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och
växtarter.
Kommunen får, enligt samma balk 7 kap 18 b-c §§ medge dispens från
nämnda bestämmelser om det finns särskilda skäl. Som sådant särskilt skäl
får man beakta endast om det område som dispensen avser;
1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syfte,
2. genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är
väl avskilt från området närmast strandlinjen,
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3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att planerad tillbyggnad
sker inom ianspråktagen tomt. Föreslagen byggnation enligt situationsplan
kan därmed utföras utan att befintlig hemfridszon utökas. Uppförandet av en
tillbyggnad förändrar således inte allmänhetens tillträde till strandområdet,
inte heller livsvillkoren för djur- eller växtlivet påverkas.
Strandskyddsdispens kan därför medges.
Förslag till beslut
Att bevilja strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintligt fritidshus, cirka
110 kvm (BYA), i enlighet med bifogad situationsplan. Beslutet fattas med
stöd av miljöbalken 7 kap. 18c § pkt 1.
Att bestämma tomtplatsavgränsning enligt bilaga 1, hela fastigheten, cirka
1520 kvm.
Att avgift ska erläggas med 5850 kr i enlighet med taxa antagen av
kommunfullmäktige 2020-11-26 § 291 och timavgift antagen av
Kommunfullmäktige 2020-12-17 § 313.
Faktura skickas separat.
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
Situationsplan och illustrationer, inkom 2021-09-30.
Orienteringskarta.
Fotosammanställning.
Bilagor
Situationsplan, till protokollet tillhörande bilaga 7.
Tomtplatsavgränsning, till protokollet tillhörande bilaga 8.
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för
tillbyggnad av befintligt fritidshus, cirka 110 kvm (BYA), i enlighet med
bifogad situationsplan, till protokollet tillhörande bilaga 7. Beslutet fattas
med stöd av miljöbalken 7 kap. 18c § pkt 1.
Tomtplatsavgränsning bestäms, enligt till protokollet tillhörande bilaga 8,
hela fastigheten, cirka 1520 kvm.
Avgift ska erläggas med 5850 kr i enlighet med taxa antagen av
kommunfullmäktige 2020-11-26 § 291 och timavgift antagen av
kommunfullmäktige 2020-12-17 § 313.
Faktura skickas separat.
________________
Upplysningar
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon,
eller hemfridszon, där allemansrätten inte gäller.
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller
vattenområden eller som har rättigheter där.
Området utanför tomtplatsen får inte privatiseras genom åtgärder såsom
placering av utomhusmöbler, studsmatta, flaggstång, planteringar eller andra
åtgärder som kan ge allmänheten intrycket att området är privat.
Miljö- och byggnadsnämnden ska kontaktas om eventuella krav på bygglov
med mera.
Beslutet om strandskyddsdispens upphör gälla om åtgärden inte har
påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag beslutet
vann laga kraft.
Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte
överpröva detsamma.
Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från den dag kommunens
dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.
Exp:
X + delgivningskvitto + besvärshänvisning
Länsstyrelsen Blekinge län + samtliga handlingar
Expeditionen (avgiften)
Akten
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Hur man överklagar:
Hos vem ska beslutet överklagas?
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen
överklagas hos Länsstyrelsen i Blekinge län.
Var lämnas överklagandet?
Skrivelsen ska lämnas/skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Besöksadress: Karlshamnsvägen 4
Postadress: 372 80 Ronneby
Tid för överklagande
Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Hur man utformar sitt överklagande
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets
diarienummer (MBN 2020-000014).
Skriv gärna varför du tycker att miljö- och
byggnadsnämndens beslut är fel och hur du tycker att
beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med
handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.
Underteckna överklagandet
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer
dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna
skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.
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§ 259

Dnr 2021-000213 231

Spjälkö X - Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, Bygg-R 2021/463
Under sammanträdet redogör planarkitekt Jens Löfqvist för orsaken till den
nedsatta avgiften.
Sammanfattning
Fastighetsadress: Spjälkö X.
Sökanden: X.
Medsökande: X.
Faktureringsadress: X.
Ansökan
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med cirka
160 kvadratmeter byggnadsarea och garage med cirka 30 kvadratmeter
byggnadsarea inom fastigheten Spjälkö X. Enbostadshusets nockhöjd uppges
till max 4,5 meter och garage max 4 meter nockhöjd.
Tillfartsväg
Tillfart är tänkt att ske via Gökaviksvägen där även kommunalt vatten,
avlopp, el och fiber finns framdraget. I fastighetens sydvästra hörn finns ett
el-skåp, eventuell flytt av elskåp bekostas av fastighetsägaren, se Miljö &
Teknik AB:s yttrande nedan.
Tomtplatsavgränsning och markförhållanden
Tomtplatsavgränsningen är inritad mellan fastigheterna Spjälkö X och
nuvarande Spjälkö X. Garaget avses placeras på tomtens västra hörn och
angörs från Gökaviksvägen. Bostadshuset avses placeras ungefär mitt
emellan befintlig bebyggelse, något norr om garaget. Storleken på tomten är
tänkt att vara cirka 1200 kvadratmeter. Berörd del av Spjälkö X är idag
obebyggd och utgörs av gallrad skog, jordarten är i huvudsak morän med
inslag av berg i dagen i tomtens norra och nordöstra hörn. Avsedd tomtplats
utgör följaktligen en lucka i bebyggelsen kring Gökaviksvägen som lämpar
sig väl för förtätning. Tomtplatsen ligger utanför strandskyddat område.
Riksintresse och översiktsplan
Området omfattas av riksintresse för högexploaterad kust, nya fritidshus får
följaktligen inte uppföras i området. Området ligger utanför detaljplanelagt
område men gränsar till översiktsplanens utvecklingsområde Sa-02 för
framtida bostadsbebyggelse. En förtätning av Spjälkö X bedöms inte påverka
möjligheterna att utveckla Sa-02 i framtiden. Sökt omfattning, cirka 160
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kvadratmeter och 4,5 meter nockhöjd bedöms passa väl in i omkringliggande
bebyggelses skala. Omkringliggande bebyggelse har varierad kulör av vitt,
grått och falurött.
Djurhållning
Enligt uppgifter hos miljö- och hälsoskyddsenheten finns det djurhållning på
Saxemara X, denna avser framförallt häst och får som går på bete.
Hästverksamhet kan medföra olägenhet för människors hälsa, främst genom
exponering av hästallergener samt lukt från hästar och gödselhantering. I det
aktuella fallet är avståndet mellan planerat hus och stallbyggnaderna på
Saxemara X och Saxemara X omkring 200 meter, vilket är i linje med
folkhälsomyndigheternas rekommendation. Miljö- och hälsoskyddsenheten
bedömer följaktligen avståndet som tillräckligt.
Ronneby Miljö- och Teknik AB
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten. Det åvilar byggherren att beakta eventuella u-områden, servitut
eller ledningsrätter. Schakt eller fyllning samt upplag för ej utföras genom
ledningsområde. Byggnad eller konstruktionsslänt för byggnad eller annan
anläggning får ej göra intrång på ledningsområdet. Byggnad eller anläggning
får inte placeras närmare va-ledning än tre meter. Fastighetsägaren bekostar
eventuell flytt av kabelskåp, elkablar, fjärrvärme, optokablar, gatljus
alternativt luftlinjer. Kabelvisning erfordras innan rivning och byggnation.
Remissförfarande
Berörda myndigheter och fastighetsägare har givits möjlighet att komma
med synpunkter på ansökan under perioden 2021-08-25–2021-09-10.
Yttranden inkom från 14 instanser, 12 remitterade har skriftligt meddelat att
de inte har någon erinran mot förslaget. 2 remitterade har skriftliga
synpunkter eller erinran mot ansökan, yttrandet sammanfattas nedan:
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Hästverksamhet kan medföra olägenhet för människors hälsa, främst genom
exponering av hästallergener samt lukt från hästar och gödselhantering,
avståndet till befintlig djurhållning är cirka 200 meter vilket miljö- och
hälsoskyddsenheten bedömer som tillräckligt.
Spjälkö X
Fastighetsägare till Spjälkö X har meddelat att de inte har något att erinra
under förutsättning att de ges utrymme till parkering mellan Spjälkö X och
Spjälkö X. Fastighetsägaren till Spjälkö X har meddelat att denne avser
möjliggöra utrymme för parkering åt Spjälkö X men det avses lösas vid
framtida lantmäteriförrättning.
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Avgift
Avgiftsberäkningen för förhandsbeskedet utgår från prisbasbeloppet för år
2021 och har beräknats enligt gällande plan- och bygglovstaxa 2021. Av
taxan har avgift för kommunicering tagits ut enligt tabell 2 om 5712 kronor
samt annonsering om 252 kronor. Vidare har handläggningsavgiften uppgått
till 4760 kronor vilket ger en sammanlagt avgift innan reducering om 10724
kronor.
Tidsfristen började löpa 2021-07-12 och beslut fattades 2021-10-20, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 4
veckor. Avgiften har reducerats med 4 femtedelar till 2145 kronor med stöd
av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).
Bedömning
Saxemara, Spjälkö inkluderat, bedöms vara ett område av lantlig karaktär,
flera hästverksamheter och ett lantbruk finns i närområdet. Enligt rättspraxis
(M 4048-2007 samt M 8448-2007) får visst inslag av ljud och lukt av hästar
anses vara ett naturligt inslag i ett sådant område. I dessa två domar har ett
avstånd på 20 meter bedömts som tillräckligt, vilket uppnås med god
marginal avseende gällande tomtplatsavgränsning.
Upplysningar
 Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (PBL),
endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om
förhandsbesked vunnit laga kraft.
 Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja åtgärden innan bygglov har
beviljats och startbesked getts.
 Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
och meddelande skickas till era närmsta grannar.
 Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Blekinge län.
 Byggnadens utformning prövas i ansökan om bygglov. Byggnaden bör i
formspråk och materialval anpassas till omgivande bebyggelse och miljö.
Sökanden erinras om att lämplig fastighetsbildning prövas av
Lantmäterimyndigheten.
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Förslag till beslut
Att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med
garage med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17 - 18 §§.
Att avgiften för förhandsbeskedet är 2145 kronor i enlighet med fastställd
taxa av kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad 2012-03-29 § 83.
Tidsfristen började löpa 2021-07-12 och beslut fattades 2021-10-20, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 4
veckor. Avgiften har reducerats med 4 femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a §
plan- och bygglagen (2010:900).
Avgiften faktureras separat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola
Robertsson (S) och Lars Sager (M).
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
Tjänsteskrivelse, upprättad 2021-09-17.
Ansökan, inkom 2021-07-12.
Situationsplan och illustrationer, inkom 2021-07-12.
Orienteringskarta.
Yttranden Spjälkö X.
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage med stöd av
plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17 - 18 §§.
Avgiften för förhandsbeskedet är 2145 kronor i enlighet med fastställd taxa
av kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad 2012-03-29 § 83.
Tidsfristen började löpa 2021-07-12 och beslut fattades 2021-10-20, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 4
veckor. Avgiften har reducerats med 4 femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a §
plan- och bygglagen (2010:900).
Avgiften faktureras separat.
________________

Upplysningar







Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för
åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit
laga kraft.
Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja åtgärden innan bygglov har
beviljats och startbesked getts.
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
och meddelande skickas till era närmsta grannar.
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Blekinge län.
Byggnadens utformning prövas i ansökan om bygglov. Byggnaden bör i
formspråk och materialval anpassas till omgivande bebyggelse och miljö.

Sökanden erinras om att lämplig fastighetsbildning prövas av
Lantmäterimyndigheten.
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Exp:
Expedieras med delgivningskvitto + besvärshänvisning till:
- X
- X
- X
Underrättelse om beslut till:
- Länsstyrelsen Blekinge, Skeppsbrokajen 4, 371 86 Karlskrona
Övriga:
- Expeditionen (avgiften)
- Akten
Hur man överklagar:
Hos vem ska beslutet överklagas?
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen
överklagas hos Länsstyrelsen i Blekinge län.
Var lämnas överklagandet?
Skrivelsen ska lämnas/skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Besöksadress: Karlshamnsvägen 4
Postadress: 372 80 Ronneby
Tid för överklagande
Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Hur man utformar sitt överklagande
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets
diarienummer (MBN 2020-000014).
Skriv gärna varför du tycker att miljö- och
byggnadsnämndens beslut är fel och hur du tycker att
beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med
handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.
Underteckna överklagandet
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer
dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna
skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.
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§ 260

Dnr 2021-000220 234

Bökevik X - Nybyggnad av fritidshus med eldstad och
rökkanal, Bygg-R 2021/531
Bygglovhandläggare/inspektör Anna-Karin Skiöld föredrar ärendet.
Sammanfattning
Sökande: X.
Fastighetsägare: X.
Kontrollansvarig: X.
Ansökan avser: Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad och
rökkanal.
Orsak till MBN: Överyta mot gällande detaljplan med 120 % samt
byggande på punktprickad mark.
Förutsättningar
Fastigheten ligger inom DP (detaljplan) 310 som fick laga kraft 1964-05-04.
Planbestämmelserna innebär bl.a. att:
- Område får användas endast för bostadsändamål (fritidsstugor).
- Hus får endast uppföras fristående.
- Tomtplats ska vara minst 800 m2.
- Avstånd mellan bostadshus ska vara minst 20 meter om inte särskilda
skäl förelägger. I sådant fall ska avståndet vara minst 12 meter.
- Den sammanlagda arean för bebyggelse på fastighet får inte överstiga
60 m2.
- Bostadshus (fritidsstugor) får inte överstiga 50 m2 byggnadsarea
(BYA).
- Byggnadshöjden får inte överstiga 3,5 meter.
- Taklutningen får vara max 30 grader.
Ansökan omfattar nybyggnad av ett fritidshus med en byggnadsarea om 110
kvm och en högsta byggnadshöjd på 3,8 m samt installation av eldstad. Det
nya fritidshuset skulle få en överyta på 120 %.
Byggnaden avses placeras med 12 % på punktprickad mark, d.v.s. mark som
inte får bebyggas.
Fastigheten ligger inom riksintresse för skyddande av kustlinjen enligt
miljöbalken (MB) 4 kap, 4 §.
En ansökan om nybyggnad på fastigheten behandlades i byggnadsnämnden i
augusti i år. Då sökte fastighetsägaren om en byggnad med 148 % överyta.
Miljö- och byggnadsnämnden avslog ansökan. Denna ansökan är i stort sett
identisk förutom att det tidigare inritade skärmtaket utgått vilket lett till att
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öppenarean utgått från den sammanlagda byggnadsarean. Därutöver har
takhöjden och taklutningen minskats för att beräknade byggnadshöjd inte ska
överstiga detaljplanen med mer än 30 cm.
Sökande har till denna ansökan bl.a. åberopat följande:
Byggnadsarea på omkring 110 m² har godkänts på flera ställen inom samma
detaljplan och ibland även tillsammans med överträdelse av tillåten
byggnadshöjd, bland annat på grannfastigheten Bökevik X. På Bökevik X
har beviljats bygglov på nybyggnation med BYA 110 m², byggnadshöjd 3,8
meter och taklutning 38 grader. Inom samma detaljplan beslutades i maj om
bygglov på Bökevik X med en byggnadsarea på 110 m² och där ny byggnad
givits samma placering som den gamla byggnaden vilket resulterat i att en
mindre del hamnar på prickmark. Kommuner ska enligt gällande rätt
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något
annat. Såvitt framkommit i byggnadsnämndens handläggning av det här
ärendet förefaller det inte finnas några sakliga skäl till varför denna medlem
ska behandlas annorlunda än andra i samma område.
Yttrandet i sin helhet finns i underlaget.
Underrättelse
Då åtgärden strider mot detaljplanen p.g.a. överyta och placering på prickad
mark har berörda sakägare hörts. Ingen erinran har inkommit.
Ärendet har remitterats till Ronneby Miljö och Teknik AB, se yttrande i
underlag.
Bedömning
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom
ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen
börjar
löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap.6 § första stycket 1 och 5,
6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §,2 § första stycket,3,6,7,9-ll
§§, 12 § första stycket, 13,17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första
stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte
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Uppfyller kraven i första stycket l. Lag (2014:900).
9 kap. 31 b § säger att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte och
l. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt, Lag (2014:900).
Enligt detaljplan får huvudbyggnad inte uppta större areal än 50 m2 BYA.
Ansökt åtgärd uppnår en BYA på 110 m2. Överytan blir då procentuellt 120
%. Avvikelsen kan inte anses vara en liten avvikelse och bygglov ska
därmed inte beviljas.
Enligt detaljplan får prickad mark ej bebyggas. Byggnaden ska enligt
ansökan placeras med 12 % av på prickad mark. Ansökt åtgärd placeras likt
befintlig bebyggelse. Avvikelsen mot detaljplan har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning och kan därmed uppfylla undantaget i enlighet med 9 kap.
30 § 1 b plan- och bygglagen.
Sammantaget gör miljö- och byggnadsnämnden en bedömning att, även om
placeringen på prickad mark kan anses vara godtagbar enligt 9 kap. 30 § 1 b,
kan inte överytan på 120 % uppfylla undantaget enligt 9 kap. 31 § och
bygglov ska därmed avslås.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnation
av fritidshus (110 m2 BYA) samt installation av rökkanal och eldstad, enligt
9 kap. 30 § plan- och bygglagen med hänvisning till att ansökan strider mot
gällande detaljplan i sådan omfattning att den inte kan anses som liten.
Avgift tas ut med 1 950 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige 20ll-06-16 § 159, reviderad genom beslut av
kommunfullmäktige 2012-03-29 5 82 (timtaxa x 2).
Fakturan skickas separat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola
Robertsson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Peter Bowin (V).
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Yrkanden
Yrkande 1
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden
beslutar enligt följande:
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 31
b § 2 pkt plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning är att då många fastigheter i
området tidigare blivit beviljade liknande bygglov och området sedan
en tid tillbaka har anslutning till kommunalt vatten och avlopp bedöms
det som möjligt att bevilja lov. Dessutom finns planer på att omarbeta
äldre detaljplaner i kustområdet just i detta syfte att öka möjligheterna
till ett kustnära åretruntboende.
Enligt 9 kap. 42 a § PBL får bygglovet verkställas (påbörjas) tidigast
fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar även om det inte har fått laga kraft.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
X.
Avgiften för bygglovet är 20 945 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (enligt tabell 2, 5 och 10).
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Upplysningar
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggnadsinspektören meddelar vilka
handlingar som ska redovisas vid tekniskt samråd för att få ett startbesked.
Kontakta handläggaren på telefon för att boka tid för tekniskt samråd.
- Micael Sandberg, telefon 0457-61 82 43.
- Lucas Edvardsson, telefon 0457- 61 81 93.
Observera.
En bygglovspliktig åtgärd eller anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas
förrän miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett skriftligt startbesked som
stöds enligt 10 kap. 23 § PBL.
Ledamot Bengt Sven Åke Johansson (SD) tillstyrker ordförande Hillevi
Anderssons (C) yrkande 1.
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Yrkande 2
Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Ledamot Peter Bowin (V) tillstyrker ledamot Ola Robertssons (S) yrkande 2.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på de båda yrkandena
mot varandra genom acklamation och finner att nämnden bifaller ordförande
Hillevi Anderssons (C) yrkande 1.
Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång:
JA – röst för ordförande Hillevi Anderssons (C) yrkande 1.
NEJ – röst för ledamot Ola Robertssons (S) yrkande 2.
Omröstningsresultat
Med 8 JA-röster för ordförande Hillevi Anderssons (C) yrkande 1 och
5 NEJ-röster för ledamot Ola Robertssons (S) yrkande 2, beslutar miljö- och
byggnadsnämnden att bifalla ordförande Hillevi Anderssons (C) yrkande 1,
det vill säga att bevilja bygglov.
Ledamöter/tj.gör.ers.
Parti
Ja – röst
Nej – röst
Hillevi Andersson
C
X
Magnus Persson
M
X
Ola Robertsson
S
X
Lars Sager
M
X
Lennart Gustafsson
L
X
Bo Carlsson
C
X
Johnny Håkansson
S
X
Christer Svantesson
S
X
Ulrik Lindqvist
S
X
Peter Bowin
V
X
Bengt Sven Åke Johansson SD
X
Mattias Ronnestad
SD
X
Johan Grönblad
SD
X
_____________________________________________________________
Summa:
8
5
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Underlag
Ansökan inkommen 2021-09-09.
Anmälan om kontrollansvarig inkommen 2021-09-07.
Situationsplan inkommen 2021-09-07.
Nybyggnadskarta inkommen 2021-09-07.
Planritningar inkomna 2021-09-07.
Fasadritningar inkomna 2021-09-07.
Sektionsritningar inkomna 2021-09-07.
Prestandadeklaration för eldstad inkommen 2021-09-07.
Yttrande ang. ansökan inkommen 2021-09-07.
Miljötekniks remissvar inkommen 2021-09-09.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av
9 kap. 31 b § 2 pkt plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning är att då många fastigheter i
området tidigare blivit beviljade liknande bygglov och området sedan
en tid tillbaka har anslutning till kommunalt vatten och avlopp bedöms
det som möjligt att bevilja lov. Dessutom finns planer på att omarbeta
äldre detaljplaner i kustområdet just i detta syfte att öka möjligheterna
till ett kustnära åretruntboende.
Enligt 9 kap. 42 a § PBL får bygglovet verkställas (påbörjas) tidigast
fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar även om det inte har fått laga kraft.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
X.
Avgiften för bygglovet är 20 945 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (enligt tabell 2, 5 och 10).
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
________________
OBS! Se även upplysningar på nästa sida!
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Upplysningar
Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
Byggnadsinspektören meddelar vilka handlingar som ska redovisas vid
tekniskt samråd för att få ett startbesked.
Kontakta handläggaren på telefon för att boka tid för tekniskt samråd.
- Micael Sandberg, telefon 0457-61 82 43.
- Lucas Edvardsson, telefon 0457- 61 81 93.
Observera.
En bygglovspliktig åtgärd eller anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas
förrän miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett skriftligt startbesked som
stöds enligt 10 kap. 23 § PBL.
Reservation
Ledamöterna Ola Robertsson (S), Christer Svantesson (S), Ulrik Lindqvist
(S), Peter Bowin (V) och tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson (S)
reserverar sig mot beslutet.
Exp:
Med delgivningskvitto och besvärshänvisning till:
X
För kännedom till:
X
X
Akten
Expeditionen (avgiften)
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Hur man överklagar:
Hos vem ska beslutet överklagas?
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen
överklagas hos Länsstyrelsen i Blekinge län.
Var lämnas överklagandet?
Skrivelsen ska lämnas/skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Besöksadress: Karlshamnsvägen 4
Postadress: 372 80 Ronneby
Tid för överklagande
Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Hur man utformar sitt överklagande
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets
diarienummer (MBN 2020-000014).
Skriv gärna varför du tycker att miljö- och
byggnadsnämndens beslut är fel och hur du tycker att
beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med
handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.
Underteckna överklagandet
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer
dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna
skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.
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§ 261

Dnr 2021-000222 231

Stensötan X - Tillbyggnad av enbostadshus, Bygg-R
2021/242
Bygglovhandläggare/inspektör Anna-Karin Skiöld föredrar ärendet.
Sammanfattning
Sökande: X.
Fastighetsägare: X.
Kontrollansvarig: X.
Ansökan avser: Tillbyggnad av enbostadshus.
Orsak till MBN: Överyta mot gällande detaljplan med 24,6 %.
Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan 345 som fick laga kraft 1980-05-23.
Planbestämmelserna innebär bl.a. att:
- Fastigheten får bebyggas med fristående bostäder i en våning.
- Endast en huvudbyggnad och uthus eller annan gårdsbyggnad får
uppföras.
- Huvudbyggnad jämte uthus eller annan gårdsbyggnad får inte uppta
större sammanlagd byggnadsyta än 210 kvm. Uthus eller annan
gårdsbyggnad får inte uppta större yta än 50 kvm.
- Huvudbyggnad får inte inrymma mer än en bostadsenhet. I
gårdsbyggnad får boningsrum inte inredas.
- Byggnadshöjden får inte överstiga 3,5 meter.
- Taklutningen får vara max 30 grader.
Ansökan omfattar tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om
57,65 kvm. Befintlig byggnadsarea på fastigheten är enligt ansökan 204
kvm. Byggnationen skulle innebära en överyta på 24,6 %.
Tillbyggnaden skulle leda till att vardagsrummet inte längre skulle få något
direkt dagsljusinsläpp. Enligt Boverkets byggregler, BBR, 3:22 Allmänt om
utformning av bostäder står att avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det
fria. De rum som skulle tillkomma varav det ena skulle vara ett sovrum
skulle förläggas lägre än befintlig byggnad vilket inte uppfyller
tillgänglighetskravet för ett enbostadshus enligt BBR, 3:146 Tillgänglighet
och användbarhet i enskilda bostäder i ett plan.
Sökande har till ansökan bifogat en skrivelse där han framhåller sina
argument för tillbyggnaden, se underlag.
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Underrättelse
Då åtgärden strider mot detaljplanen p.g.a. överyta föreslås ett avslag och
därmed har inte ärendet remitterats och berörda sakägare har inte hörts.
Bedömning
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom
ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1 970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen
börjar
löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap.6 § första stycket 1 och 5,
6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §,2 § första stycket,3,6,7,9-ll
§§, 12 § första stycket, 13,17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första
stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte
Uppfyller kraven i första stycket l. Lag (2014:900).
9 kap. 31 b § säger att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte och
l. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt, Lag (2014:900).
Enligt detaljplanen får den sammanlagda byggnadsarean inte uppta större
areal än 210 kvm. Efter ansökt åtgärd skulle den sammanlagda BYA:n
(byggnadsarean) uppgå till 261,65 m2. Överytan blir då procentuellt 24,6 %.
Avvikelsen kan inte anses vara en liten avvikelse. Tillbyggnaden uppfyller
heller inte BBR:s krav på tillgänglighet för enbostadshus även om
nivåskillnaderna i framtiden eventuellt skulle kunna lösas med en ramp.
Sammantaget gör miljö- och byggnadsnämnden en bedömning att en överyta
på 24,6 % inte är förenlig med undantaget enligt 9 kap. 31 § och BBR:s
tillgänglighetskrav är heller inte uppfyllda. Bygglov ska därmed avslås.
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Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus, enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen med hänvisning till att
ansökan strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning att den inte kan
anses som liten.
Avgift tas ut med 1 950 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige 20ll-06-16 § 159, reviderad genom beslut av
kommunfullmäktige 2012-03-29 5 82 (timtaxa x 2).
Fakturan skickas separat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola
Robertsson (S), Lars Sager (M) och ersättare Tony Holgersson (SD).
Yrkanden
Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
Ansökan inkommen 2021-09-15.
Anmälan om kontrollansvarig inkommen 2021-09-15.
Situationsplan inkommen 2021-09-15.
Planritningar inkomna 2021-09-15.
Fasadritningar inkomna 2021-09-15.
Sektionsritningar inkomna 2021-09-15.
Skrivelse med sökandes argument inkommen 2021-10-03.
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus, enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen med
hänvisning till att ansökan strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning
att den inte kan anses som liten.
Avgift tas ut med 1 950 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige 20ll-06-16 § 159, reviderad genom beslut av
kommunfullmäktige 2012-03-29 5 82 (timtaxa x 2).
Fakturan skickas separat.
________________
Exp:
Med delgivningskvitto och besvärshänvisning till:
X
X
För kännedom till:
X
Akten
Expeditionen (avgiften)
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Hur man överklagar:
Hos vem ska beslutet överklagas?
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen
överklagas hos Länsstyrelsen i Blekinge län.
Var lämnas överklagandet?
Skrivelsen ska lämnas/skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Besöksadress: Karlshamnsvägen 4
Postadress: 372 80 Ronneby
Tid för överklagande
Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Hur man utformar sitt överklagande
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets
diarienummer (MBN 2020-000014).
Skriv gärna varför du tycker att miljö- och
byggnadsnämndens beslut är fel och hur du tycker att
beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med
handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.
Underteckna överklagandet
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer
dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna
skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.
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§ 262

Dnr 2021-000226 239

Torkö X - Nybyggnad av carport, Bygg-R 2021/25
Bygglovhandläggare/inspektör Anna-Karin Skiöld föredrar ärendet.
Sammanfattning
Sökande: X.
Fastighetsägare: X.
Ansökan avser: Bygglov för nybyggnad av carport.
Orsak till MBN: Åtgärden strider mot gällande detaljplan gällande
fastighetens användning.
Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan 409 som fick laga kraft 2015-01-09.
Planens genomförandetid var fem år. Planbestämmelserna innebär bl.a. att:
- Fastigheten är planlagd för bostäder.
- Hus får endast uppföras friliggande.
- Minsta tomtstorlek är 2500 kvm.
- Högsta exploateringsgrad är 250 kvm.
- Huvudbyggnader och komplementbyggnader ska placeras minst 4
meter från tomtgräns.
- Högsta byggnadshöjd 6 meter.
- Högsta totalhöjd 9 meter.
Ansökan omfattar nybyggnad av en carport med en byggnadsarea om 48
kvm. På fastigheten finns ingen huvudbyggnad i form av bostadshus. Ett
bygglov för uppförande av en annan carport på fastigheten beviljades 200908-17, Dnr: 2009/665 § 211. Sökande och fastighetsägare äger även
angränsande fastigheten åt öster där huvudbyggnad/bostadshus finns.
Sökande har till ansökan bifogat en skrivelse som redogör för
omständigheterna kring hans ansökan, se underlag.
Underrättelse
Ärendet har remitterats till Ronneby Miljö och Teknik AB, se underlag.
Då åtgärden strider mot detaljplanen har berörda sakägare hörts i enlighet
med PBL 9 kap 25 §. Ingen erinran har inkommit.
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Bedömning
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för en åtgärd
inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1 970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen
börjar
löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap.6 § första stycket 1 och 5,
6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §,2 § första stycket,3,6,7,9-ll
§§, 12 § första stycket, 13,17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första
stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte
Uppfyller kraven i första stycket l. Lag (2014:900).
9 kap. 31 b § säger att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte och
l. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt, Lag (2014:900).
Enligt detaljplanen är fastigheten avsatt för bostäder. Planbestämmelserna
ska uppfyllas på varje enskild fastighet. Då någon huvudbyggnad/bostadshus
inte finns på aktuell fastighet kan inte en carport ses som en
komplementbyggnad. Planbestämmelsen bostad är därmed inte uppfylld och
åtgärden överensstämmer inte med detaljplanen.
Sammantaget gör miljö- och byggnadsnämnden bedömningen att åtgärden
inte är förenlig med detaljplanens fastställda användningsområde bostad och
att åtgärden inte kan uppfylla undantaget enligt 9 kap. 31 b § då den inte är
förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov ska därmed avslås.
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Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnation
av carport, enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen med hänvisning till att
ansökan strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning att den inte kan
anses som liten.
Avgift tas ut med 1 950 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige 20ll-06-16 § 159, reviderad genom beslut av
kommunfullmäktige 2012-03-29 5 82, timtaxa x 2.
Fakturan skickas separat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola
Robertsson (S), Lars Sager (M), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och
Magnus Persson (M).
Yrkanden
Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
Ansökan inkommen 2021-01-13.
Kontrollplan inkommen 2021-10-07.
Situationsplan inkommen 2021-01-13.
Fasadritningar inkomna 2021-01-13.
Skrivelse från sökande inkommen 2021-10-05
Miljötekniks remissvar inkommen 2021-10-04.
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för
nybyggnation av carport, enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen med
hänvisning till att ansökan strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning
att den inte kan anses som liten.
Avgift tas ut med 1 950 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige 20ll-06-16 § 159, reviderad genom beslut av
kommunfullmäktige 2012-03-29 5 82, timtaxa x 2.
Fakturan skickas separat.
________________
Exp:
Expedieras med delgivningskvitto + besvärshänvisning till:
X
X
För kännedom till:
Akten
Expeditionen (avgiften)
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Hur man överklagar:
Hos vem ska beslutet överklagas?
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen
överklagas hos Länsstyrelsen i Blekinge län.
Var lämnas överklagandet?
Skrivelsen ska lämnas/skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Besöksadress: Karlshamnsvägen 4
Postadress: 372 80 Ronneby
Tid för överklagande
Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Hur man utformar sitt överklagande
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets
diarienummer (MBN 2020-000014).
Skriv gärna varför du tycker att miljö- och
byggnadsnämndens beslut är fel och hur du tycker att
beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med
handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.
Underteckna överklagandet
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer
dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna
skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.
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§ 263

Dnr 2021-000225 231

Leråkra X- Nybyggnad av garage, Bygg-R dnr 2021/563
Bygglovhandläggare Emelie Gunnarsson finns tillgänglig via Teams för att
svara på frågor.
Sammanfattning
Sökande: X.
Fastighetsägare: X.
Ansökan avser: Nybyggnad av garage.
Orsak till MBN: Förslag till avslag p.g.a. att nockhöjden inte följer
bestämmelser enligt gällande detaljplan där genomförandetid pågår.
Förutsättningar
Fastigheten ligger inom DP (detaljplan) 401 som fick laga kraft 2013-02-18.
Planbestämmelserna innebär bl.a.:
Fril: Endast friliggande hus.
e1 1500: Minst tomtstorlek i m2.
e2: Största byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean dock högst 250 m2.
n: Markens höjd får inte ändras mer än plus/minus 50 cm.
p: Garage ska placeras minst 1 meter från tomtgräns och minst 6 meter från
gata.
f: Ny bebyggelse ska med form färg och materialval anpassas till befintlig
bebyggelse i den närmaste omgivningen.
b1: Endast källarlösa hus.
b2: Byggnader ska uppföras i radonsäkert uppförande.
För garage gäller en nockhöjd på max 4 meter.
Ansökan avser nybyggnad av garage. På fastigheten finns ett beviljat
bygglov för enbostadshus på 179 m2 BYA (byggnadsarea), bygglovet
beviljades 2021-10-04.
Ansökt åtgärd strider mot bestämmelsen angående nockhöjd enligt gällande
detaljplan. Enligt detaljplanen får garage uppföras med en nockhöjd på max
4 meter, ansökt åtgärd avser att uppföras med en nockhöjd på ca 4,8 meter
vilket inte följer bestämmelserna enligt detaljplanen och är därför inte
planenlig.
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Underrättelse
Remissinstanser:
Ronneby Miljö och Teknik AB, se underlag.
Sakägare: Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig enligt 9 kap. 25
§ plan- och bygglagen med en svarstid till 2021-10-14. Svar som inte har
erhållits innan sista svarsdatum (2021-10-14), bedömer nämnden att de inte
har något att erinra i ärendet.
Bedömning
Enligt 9 kap 2 § 1 plan- och bygglagen (PBL) krävs det bygglov för
nybyggnad.
Enligt 9 kap 30 § 2 PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om åtgärden inte strider mot detaljplanen.
Enligt 9 kap. 31 b § PBL, trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).
Bedömning gällande nockhöjd
Enligt gällande detaljplan får garage uppföras med en nockhöjd på max 4
meter. Ansökt åtgärd avser att uppföras med en nockhöjd på ca 4,8 meter.
Ansökt åtgärd avviker därmed mot bestämmelsen enligt gällande detaljplan
med 80 cm. Ansökt åtgärd bedöms inte vara planenlig och inte heller i
karaktär som liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL.
Förslag till beslut
Att avslå ansökan om nybyggnad av garage. Beslutsförslaget grundar sig på
9 kap. 30 § PBL.
Avgiften för bygglovet är 2 925 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige 2011-6-16 § 159, reviderad genom beslut av
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (timtaxa, 3 x 975 kr).
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola
Robertsson (S), Lars Sager (M) och Magnus Persson (M).

Justeringsdatum 2021-10-27 (digitalt)

Utdragsbestyrkande

58(108)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-20
Miljö- och byggnadsnämnden

Yrkanden
Ledamot Ola Robertsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
Ansökan inkommen 2021-09-23.
Situationsplan inkommen 2021-09-23.
Plan- fasad och sektionsritning inkommen 2021-09-23.
Miljötekniks yttrande inkommen 2021-10-04.
Fastighetsägarens yttrande inkommen 2021-10-04.
Granne och f d fastighetsägares yttrande inkom 2021-10-14.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om nybyggnad av
garage. Beslutsförslaget grundar sig på 9 kap. 30 § PBL.
Avgiften för bygglovet är 2 925 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige 2011-6-16 § 159, reviderad genom beslut av
kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82 (timtaxa, 3 x 975 kr).
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
________________
Exp:
Med delgivningskvitto och besvärshänvisning till:
X
Mark- och exploateringsenheten, Ronneby Kommun
För kännedom till:
Akten
Expeditionen (avgiften)
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Hur man överklagar
Hos vem ska beslutet överklagas?
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas
hos Länsstyrelsen i Blekinge län.
Var lämnas överklagandet?
Skrivelsen ska lämnas/skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Besöksadress: Karlshamnsvägen 4
Postadress: 372 80 Ronneby
Tid för överklagande
Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse inom tre
veckor från den dag du fick del av beslutet.
Hur man utformar sitt överklagande
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer
(MBN 2021-000563).
Skriv gärna varför du tycker att miljö- och byggnadsnämndens
beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får
också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din
ståndpunkt.
Underteckna överklagandet
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas.
Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så
fall med fullmakt.
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§ 264

Dnr 2021-000005 200

Information 2021-10-20
Sammanfattning
1. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Linnea Pettersson informerar om vad
som gäller vid vattenverksamhet, exempelvis fördelningen mellan miljöoch byggnadsnämndens och länsstyrelsens ansvarsområden vid
anläggande av bryggor etc.
Linnea berättar att vattenverksamhet kan vara exempelvis brygga, pir,
muddra, dammar, vägtrummor, markavvattning etc.
Kommunens roll/funktion är att kommunen är en remissinstans för
länsstyrelsen. Vid vattenverksamhet ska dialog med länsstyrelsen alltid
hållas.
2. Förvaltningschef (FC) Patrik Eriksson tar upp den lista, som

presenterades vid nämndsammanträdet 2021-08-25 av tillförordnad
förvaltningschef Helena Revelj, för diskussion om tjänster, vakanser etc.
på miljö- och byggnadsförvaltningen.
En diskussion förs på sammanträdet kring vakanser gentemot gällande
budget.
FC informerar bland annat om följande:
 Nätverk ska byggas upp genom miljö- och byggsamverkan, vilket
kommer att ge kompetensutveckling.
 På pappret ser det ut som att det finns flera vakanser, men enligt
budgeten finns inte pengar till lika många tjänster.
 Förvaltningschefen har fått dispens från kommundirektören att
anställa en bygglovhandläggare. En platsannons är publicerad.
 Behovsutredning för miljö- och byggnadsförvaltningen samt
individuella planer behöver göras och kommer att genomföras
under våren 2022 för att komma fram till vilka personalresurser
som behövs för att förvaltningen ska kunna utföra alla sina
lagstadgade uppgifter.
 Nämnden behöver börja ta betalt för det arbete man i praktiken
utför och som förvaltningen/nämnden enligt lag har rätt att ta
betalt för.
 För att säkerställa kompetensförsörjningen så ska tre personer
vara insatta/ha kunskap inom varje område.
 Taxa för miljö och livsmedel kommer att ses över med
utgångspunkt från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).
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3. Jurist Oskar Engdahl informerar om en ansökan om marklov för en
skatepark vid Knut Hahnskolan, då byggnadsinspektör Marcus Sabel är
sjuk. Skateparken som sådan är inte lovpliktig, men markåtgärden är
lovpliktig.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera informationen till
protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola
Robertsson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Peter Bowin (V), Lennart
Gustafsson (L), Lars Sager (M), Magnus Persson (M) samt tjänstgörande
ersättare Johnny Håkansson (S) och ersättarna Willy Persson (KD), Leif
Hansson (M) och Tony Holgersson (SD).
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 265

Dnr 2021-000006 200

Pågående ärenden 2021-10-20
Sammanfattning
a) Jurist Oskar Engdahl informerar om vad som händer avseende
tillsynsärendet i Stegeryd. Diskussion förs om hur ärendet ska
hanteras framöver.
b) Förvaltningschef Patrik Eriksson informerar om ett tillsynsärende i
Häggatorp. Inget nytt tillsynsärende kommer att startas just nu, men
dialog med fastighetsägaren fortgår.
Jäv
Jurist Oskar Engdahl deltar inte vid den del av ärendet som avser punkt b)
tillsynsärendet i Häggatorp.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera informationen till
protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Peter
Bowin (V), Lars Sager (M), Ola Robertsson (S), Bengt Sven Åke Johansson
(SD) och ersättare Willy Persson (KD).
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 266

Dnr 2021-000010 002

Ordförandebeslut 2021-10-20
Sammanfattning
Enligt kommunallagen (2017:725) § 39 så får en nämnd uppdra åt
ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas.
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning antagen 2020-12-16, §
377, senast reviderad 2021-06-16, medger följande delegation:
”Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas
delegeras till ordföranden att besluta på nämndens vägnar. Om ordföranden
har förhinder beslutar vice ordföranden och vid dennes förhinder andre vice
ordföranden. Ordförandebeslut ska anmälas vid nämndens nästkommande
sammanträde.”
Till nämndssammanträdet 2021-10-20 har inga ordförandebeslut rapporterats
till nämndsekreteraren
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden noterar till protokollet att inga
ordförandebeslut har fattats sedan nämndsammanträdet 2021-09-22.
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera till protokollet att inga
ordförandebeslut har fattats sedan nämndsammanträdet 2021-09-22.
________________
Exp:
Akten
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§ 267

Dnr 2021-000007 002

Delegationsbeslut byggenheten 2021-10-20
Sammanfattning
D 2021-000584
Dnr MBN 2021-000145
LERÅKRA X
Avsluta ärendet utan ingripande för tomt, 2021-09-02.
Beslut om att ingripa enligt 11 kap. 5 § PBL, beslutet fattas med stöd av
Delegation: 1.3
Delegat: Oskar Engdahl
D 2021-000629
Dnr MBN 2021-000427
MILLEGARNE X
Bygglov beviljas för nybyggnad av sändarmast, 2021-09-15.
Dagar: 0/61. Avgift: 18 855 kronor (Tabell 2 och 18).
Delegation: 5.7 och 5.37
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000699
Dnr MBN 2021-000353
SKÖNEVIK X
Startbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av
garage till bostad, 2021-09-01.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000700
Dnr MBN 2021-000199
GÄRESTAD X
Startbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus,
2021-09-01.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000701
Dnr MBN 2021-000125
TORNERYD X
Slutbesked beviljas för installation av eldstad och rökkanal enbostadshus,
2021-09-01.
Delegation: 5.19
Delegat: Micael Sandberg
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D 2021-000702
Dnr MBN 2021-000276
JORDÖ X
Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage,
rivning av befintlig byggnad, samt installation av eldstad och rökkanal,
2021-09-01.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000703
Dnr MBN 2020-000248
HJORTSBERGA X
Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av växthus samt nybyggnad
av komplementbyggnad, 2021-09-01.
Delegation: 5.19
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000704
Dnr MBN 2019-000238
HOBY X
Slutbesked beviljas för bygglov för utvändig ändring kontorshus/bibliotek
(trappa), 2021-09-01.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000705
Dnr MBN 2019-000239
HOBY X
Slutbesked beviljas för bygglov för utvändig ändring kontorshus/bibliotek
(skylt), 2021-09-01.
Delegation: 5.19
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000706
Dnr MBN 2021-000512
BÄCKELYCKAN X
Bygglov inkl. startbesked beviljas för bygglov för fasadändring av
industribyggnad, 2021-09-02.
Dagar: 0/2. Avgift: 2 262 kronor (Tabell 2 och 13).
Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
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D 2021-000707
Dnr MBN 2021-000458
RONNEBY X
Bygglov beviljas för nybyggnad av utvändig maskinutrustning
kylanläggning, 2021-09-10.
Dagar: 6/30. Avgift: 9972 kronor (Timtaxa).
Delegation: 5.7 och 5.37.
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000708
Dnr MBN 2021-000138
MILLEGARNE X
Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus,
2021-09-02.
Del. 5.16
Delegat: Marcus Sabel
D 2021-000709
Dnr MBN 2021-000417
TROLLEBODA X
Bygglov beviljas för tillbyggnad av fritidshus, 2021-09-02.
Dagar: 8/1. Avgift: 12 073 kronor (Tabell 2 och 10).
Delegation: 5.7 och 5.37
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000712
Dnr MBN 2021-000514
SPJÄLKÖ X
Startbesked beviljas för anmälan om tillbyggnad av max 15 kvm på småhus,
2021-09-03. Dagar: 0/2. Avgift: 2 925 kronor (Timtaxa x 3).
Delegation: 5.16 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
D 2021-000713
Dnr MBN 2021-000472
SONEKULLA X
Startbesked beviljas för anmälan nybyggnad komplementbyggnad, 2021-0903. Dagar: 1/30. Avgift: 2 340 kronor (Timtaxa x 3, minus 20 %
avgiftsreducering).
Delegation: 5.16 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
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D 2021-000714
Dnr MBN 2021-000193
KAKTUSEN X
Avvisning, ej komplett för bygglov för utvändig ändring, ombyggnad av
flerbostadshus, 2021-09-06.
Dagar: 15/21. Avgift: 1 950 kronor (Timtaxa x 2).
Delegation: 5.4 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
D 2021-000715
Dnr MBN 2021-000361
GARNANÄS X
Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus, 2021-09-06.
Dagar: 0/87. Avgift:13 063 kronor (Tabell 2 och 11).
Delegation: 5.7 och 5.37.
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000716
Dnr MBN 2021-000499
FORNANÄS X
Bygglov beviljas för nybyggnad av lagerbyggnad, 2021-09-06.
Dagar: 6/11. Avgift: 36 330 kronor (Tabell 2 och 10).
Delegation: 5.7 och 5.37
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000717
Dnr MBN 2021-000325
HJORTSBERGA X
Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 2021-0907.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000718
Dnr MBN 2021-000340
HJORTSBERGA X
Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 2021-0907.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000719
Dnr MBN 2021-000342
HJORTSBERGA X
Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 2021-0907.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
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D 2021-000721
Dnr MBN 2021-000528
RONNEBY X
Bygglov inkl. startbesked beviljas för bygglov för utvändig ändring av
transformatorstation, 2021-09-07.
Dagar: 0/0. Avgift: 2 262 kronor (Tabell 2 och 13).
Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
D 2021-000722
Dnr MBN 2021-000255
RONNEBY X
Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av affär, 2021-09-07.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000723
Dnr MBN 2020-000367
SAXEMARA X
Slutbesked beviljas för bygglov för ombyggnad av enbostadshus,
2021-09-08.
Delegation: 5.19
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000724
Dnr MBN 2021-000303
DRAGSNÄS X
Slutbesked beviljas för anmälan nybyggnad komplementbyggnad,
2021-09-08.
Delegation: 5:19
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000725
Dnr MBN 2021-000511
SJÖHAGA X
Startbesked beviljas för anmälan installation/ändring eldstad/rökkanal, 202109-08.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000726
Dnr MBN 2021-000525
BÄCKELYCKAN X
Bygglov inkl. startbesked beviljas för bygglov för skylt/ljusanordning
industribyggnad, 2021-09-08.
Dagar: 0/2. Avgift: 8 455 kronor (Tabell 2 och 16).
Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37
Delegat: Emelie Gunnarsson
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D 2021-000727
Dnr MBN 2021-000408
TJURKHULT X
Startbesked beviljas för rivningslov för befintligt enbostadshus samt
nybyggnad av enbostadshus, 2021-09-08.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000728
Dnr MBN 2021-000516
HASSELSTAD X
Startbesked beviljas för anmälan installation/ändring eldstad/rökkanal
enbostadshus, 2021-09-08.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000729
Dnr MBN 2021-000277
KALLEBERGA X
Slutbesked beviljas för anmälan installation/ändring eldstad/rökkanal
enbostadshus, 2021-09-08.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000730
Dnr MBN 2021-000492
HOBY X
Bygglov inkl. startbesked beviljas för bygglov för utvändig ändring av
pergola, 2021-09-08.
Dagar: 0/22. Avgift: 2 856 kronor (Tabell 13).
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000731
Dnr MBN 2020-000327
DÖNHULT X
Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 2021-0908.
Delegation: 5.19
Delegat: Micael Sandberg
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D 2021-000732
Dnr MBN 2021-000314
HOBY X
Bygglov inkl. startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av övrigt,
panthus, 2021-09-08.
Dagar: 1/115. Avgift: 1 904 kronor (Tabell 2, 10 samt reducering av
avgiften).
Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
D 2021-000735
Dnr MBN 2021-000521
LERÅKRA X
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus och garage samt
installation av eldstad och rökkanal, 2021-09-13.
Dagar: 0/14. Avgift: 26 924 kronor (Tabell 2 och 10).
Delegation: 5.7 och 5.37
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000736
Dnr MBN 2020-000449
BUSTORP X
Avskrivning för tillsyn av störande växtlighet, 2021-09-13.
Delegation: 56 punkt A3
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000737
Dnr MBN 2017-000191
KALLEBERGA X
Slutbesked, interimistiskt för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med
garage, inglasning av bef. altan samt installation av eldstad, 2021-09-13.
Delegation: 5.19
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000738
Dnr MBN 2021-000474
LÄNSMANNEN X
Startbesked beviljas för anmälan installation av eldstad, 2021-09-13.
Dagar: 0/40. Avgift: 1 190 kronor (Tabell 14).
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
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D 2021-000739
Dnr MBN 2021-000503
TROLLEBODA X
Bygglov inkl. startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av fritidshus
(villavagn), 2021-09-13.
Dagar: 21/1. Avgift: 4 076 kronor (Tabell 2 och 10).
Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000740
Dnr MBN 2020-000323
NORRA ERINGSBODA X
Slutbesked beviljas för byte av tak, 2021-09-13.
Delegation: 5.19
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000741
Dnr MBN 2019-000503
KALLEBERGA X
Slutbesked beviljas för tillbyggnad av enbostadshus, 2021-09-13.
Delegation: 5.19
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000743
Dnr MBN 2021-000461
KUGGEBODA X
Bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad och
rökkanal, 2021-09-14.
Dagar: 6/61. Avgift: 27 876,00 kronor (Tabell 2 och 10).
Delegation: 5.7 och 5.37
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000744
Dnr MBN 2021-000397
BÄLGANET X
Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av fritidshus samt
installation av eldstad, 2021-09-14.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000745
Dnr MBN 2021-000179
BÖKENÄS X
Startbesked beviljas för bygglov för ombyggnad av tak enbostadshus, 202109-14.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
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D 2021-000746
Dnr MBN 2020-000552
KUGGEBODA X
Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 2021-0914.
Delegation: 5.19
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000747
Dnr MBN 2021-000489
YXNARUM X
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus och garage, 2021-09-15.
Dagar: 10/2. Avgift: 20 069 kronor (Tabell 2 och 10).
Delegation: 5.7 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
D 2021-000748
Dnr MBN 2021-000490
YXNARUM X
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus och garage, 2021-09-15.
Dagar: 10/2. Avgift: 20 069 kronor (Tabell 2 och 10).
Delegation: 5.7 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
D 2021-000749
Dnr MBN 2020-000168
LINDANSAREN X
Startbesked beviljas för nybyggnad av komplementbostadshus (Attefall)
komplementbostadshus, 2021-09-15.
Dagar: 21/62. Avgift: 1 950 kronor (Timtaxa).
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000750
Dnr MBN 2021-000491
YXNARUM 19:135 - AKTERVÄGEN 3
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus, 2021-09-15.
Dagar: 10/2. Avgift: 20 069 kronor (Tabell 2 och 10).
Delegation: 5.7 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
D 2021-000751
Dnr MBN 2021-000480
KALLEBERGA X
Avskrivning för anmälan installation/ändring vatten och avlopp, 2021-09-15.
Delegation: A.2
Delegat: Emelie Gunnarsson
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D 2021-000752
Dnr MBN 2020-000560
KUGGEBODA X
Slutbesked beviljas för anmälan om ändring av en byggnads planlösning
avsevärt skola, 2021-09-15.
Delegation: 5.19
Delegat: Lucas Edvardsson
D 2021-000753
Dnr MBN 2021-000513
SKARUP X
Avskrivning för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 2021-09-15.
Delegation: A.13
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000754
Dnr MBN 2021-000231
HJORTSBERGA X
Startbesked för bostadshus etapp 2, beviljas för rivningslov för befintlig
byggnad, bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 2021-09-15.
Avgift: 1 950 kronor (2 timmar).
Delegation: 5.16
Delegat: Lucas Edvardsson
D 2021-000756
Dnr MBN 2021-000274
BÖKENÄS X
Förlängning av handläggningstid, 10 veckor för bygglov för nybyggnad av
garage, 2021-09-15.
Delegation: 5.5
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000757
Dnr MBN 2021-000526
JORDÖ X
Startbesked beviljas för anmälan nybyggnad av komplementbyggnad
(Attefall), 2021-09-16.
Dagar: 1/8. Avgift: 2 925 kronor (Timtaxa).
Delegation: 5.16
Delegat: Emelie Gunnarsson
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D 2021-000758
Dnr MBN 2021-000459
YXNARUM X
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad
samt komplementbyggnad, 2021-09-16.
Avgift: 21 973 kr.
Delegation: 5.7 och 5.37
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000759
Dnr MBN 2021-000529
YXNARUM X
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus, 2021-09-16.
Dagar: 0/9. Avgift: 21 973 kronor (Tabell 2 och 10).
Delegation: 5.7 och 5.37
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000760
Dnr MBN 2021-000139
JÄRNAVIK X
Bygglov inkl. startbesked, beviljas för bygglov för utvändig ändring
fritidshus, 2021-09-16.
Dagar: 17/156. Avgift: 952 kronor (Tabell 2 och 13).
Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
D 2021-000761
Dnr MBN 2021-000536
MILLEGARNE X
Bygglov inkl. startbesked, beviljas för bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus, 2021-09-16.
Dagar: 0/8. Avgift: 1 950 kronor (Timtaxa).
Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000762
Dnr MBN 2021-000517
DROPPEMÅLA X
Bygglov inkl. startbesked, beviljas för bygglov för utvändig ändring av
garage, 2021-09-16. Dagar: 7/7. Avgift: 3 124 kronor (Tabell 2 och 10).
Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37
Delegat: Emelie Gunnarsson
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D 2021-000763
Dnr MBN 2021-000399
VINBÄRET X
Beslut om ändrad avgift för bygglov för utvändig ändring/ändrad
användning, 2021-09-16.
Delegation: A.15
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000764
Dnr MBN 2021-000485
KORSANÄS X
Bygglov inkl. startbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av garage,
2021-09-17. Dagar: 0/36. Avgift: 18 832 kronor (Tabell 2 och 11).
Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
D 2021-000765
Dnr MBN 2021-000483
LERÅKRA X
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus, 2021-09-17.
Dagar: 0/39. Avgift: 15 119 kronor (Tabell 2 och 10).
Delegation: 5.7 och 5.37
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000766
Dnr MBN 2020-000723
ABBORRAMÅLA X
Avskrivning för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 2021-09-17.
Avskrivning då åtgärden ej krävde lov.
Delegation: A.18
Delegat: Anna-Karin Skiöld
D 2021-000767
Dnr MBN 2021-000370
SPJÄLKÖ X
Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
installation av eldstad och rökkanal, 2021-09-17.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000768
Dnr MBN 2019-000395
BREDÅKRA X
Avskrivning för bygglov för utvändig ändring industribyggnad, 2021-09-17.
Avskrivning då åtgärden inte kräver lov.
Delegation: A.18
Delegat: Anna-Karin Skiöld
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D 2021-000769
Dnr MBN 2019-000118
SLÄGGAN X
Slutbesked beviljas för rivningslov för rivning av en hel byggnad, 2021-0917.
Delegation: 5:19
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000770
Dnr MBN 2021-000104
LUNNATORP X
Slutbesked beviljas för montering hissanordning, 2021-09-17.
Delegation: 5.19
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000771
Dnr MBN 2021-000035
HÄGGATORP X
Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av garage samt rivning av
befintligt garage, 2021-09-17.
Delegation: 5.19
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000772
Dnr MBN 2021-000124
KALLEBERGA X
Slutbesked beviljas för tillbyggnad med attefalls tillbyggnad uterum, 202109-17.
Delegation:5.19
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000773
Dnr MBN 2021-000544
PLANKAN X
Marklov inkl. startbesked beviljas för marklov Schaktning/Utfyllnad, 202109-20. Dagar: 0/6. Avgift: 2 218 kronor (Tabell 2 + timtaxa x 2).
Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
D 2021-000774
Dnr MBN 2021-000546
PÅFÅGELN X
Bygglov inkl. startbesked, beviljas för bygglov för skylt/ljusanordning
flerbostadshus, 2021-09-20.
Dagar: 0/5. Avgift: 3 505 kronor (Tabell 2 och 16).
Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37
Delegat: Emelie Gunnarsson
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D 2021-000775
Dnr MBN 2021-000550
DROPPEMÅLA X
Startbesked beviljas för anmälan nybyggnad komplementbyggnad, 2021-0920. Dagar: 5/0. Avgift: 2 925 kronor (Timtaxa x 3).
Delegation: 5.16 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
D 2021-000776
Dnr MBN 2021-000558
KAKTUSEN X
Bygglov inkl. startbesked beviljas för marklov trädfällning, 2021-09-20.
Dagar: 0/0. Avgift: Avgiftsfritt p. g. a. av utökad lovplikt inom Blekan.
Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
D 2021-000777
Dnr MBN 2021-000482
DROPPEMÅLA X
Bygglov inkl. startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av plank samt
komplementbyggnad, 2021-09-21.
Dagar: 15/13. Avgift: 2 838 kronor (Tabell 2 och 11).
Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
D 2021-000778
Dnr MBN 2021-000395
JORDÖ X
Bygglov beviljas för uppställning 2 st. teknikbodar och en sändarmast, 202109-21. Dagar: 27/38. Avgift: 14 594 kronor (Tabell 2 och 18).
Delegation: 5.7 och 5.37
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000779
Dnr MBN 2020-000569
SEGELBÅTEN X
Slutbesked beviljas för bygglov för utvändig ändring, byte av takmaterial
och lanternin, 2021-09-21.
Delegation: 5.19
Delegat: Marcus Sabel
D 2021-000780
Dnr MBN 2021-000507
KARLSTORP X
Bygglov avslås för fasadändring av balkong, 2021-09-21.
Dagar: 0/27 Avgift: 1 950 kronor (Timtaxa x 2).
Delegation: 5.7 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
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D 2021-000783
Dnr MBN 2021-000552
SKÄRVGÖL X
Startbesked beviljas för anmälan installation/ändring eldstad/rökkanal
fritidshus, 2021-09-22.
Dagar: 0/5. Avgift: 1 190 kronor (Tabell 14).
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000784
Dnr MBN 2021-000454
KUGGEBODA X
Bygglov inkl. startbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus, 2021-09-22.
Dagar: 14/35. Avgift: 6 093 kronor (Tabell 11).
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000785
Dnr MBN 2020-000034
LARS X
Bygglov inkl. startbesked beviljas för bygglov för ändrad användning av
affärslokal till kontor och utbildningslokal, 2021-09-22.
Dagar: 65/391. Avgift: 7 840 kronor (Tabell 2, 11 + reducering).
Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
D 2021-000786
Dnr MBN 2021-000547
GERTRUD X
Bygglov inkl. startbesked beviljas för bygglov för utvändig ändring av
flerbostadshus inglasning av balkong, 2021-09-22.
Dagar: 0/7. Avgift:3 124 kronor (Tabell 2 och 13).
Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000787
Dnr MBN 2021-000429
SAXEMARA X
Bygglov inkl. startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av rastbod,
2021-09-23. Dagar: 8/10. Avgift: 5 980 kronor (Tabell 2 och 10).
Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37
Delegat: Emelie Gunnarsson

Justeringsdatum 2021-10-27 (digitalt)

Utdragsbestyrkande

80(108)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-20
Miljö- och byggnadsnämnden

D 2021-000788
Dnr MBN 2021-000445
HOBY X
Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 2021-0923.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000789
Dnr MBN 2021-000444
HOBY X
Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 2021-0923.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000790
Dnr MBN 2021-000443
HOBY X
Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 2021-0923.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000791
Dnr MBN 2021-000435
GRIMMAN X
Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 2021-0924.
Delegation: 5.19
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000792
Dnr MBN 2021-000360
SPJÄLKÖ X
Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av
befintlig byggnad, 2021-09-24.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000793
Dnr MBN 2021-000470
YXNARUM X
Förlängning av handläggningstid, 10 veckor för bygglov för tillbyggnad av
fritidshus, 2021-09-24.
Delegation 5.5.
Delegat: Emelie Gunnarsson

Justeringsdatum 2021-10-27 (digitalt)

Utdragsbestyrkande

81(108)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-20
Miljö- och byggnadsnämnden

D 2021-000794
Dnr MBN 2020-000420
BUSSEMÅLA X
Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 2021-0927.
Delegation: 5.19
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000795
Dnr MBN 2021-000305
JORDÖ X
Startbesked beviljas för nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall)
komplementbostadshus, 2021-09-27.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000796
Dnr MBN 2021-000557
BÖKEVIK X
Startbesked beviljas för anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad,
2021-09-27. Dagar: 6/5 Avgift: 2 925 kronor (Timtaxa).
Delegation: 5.16 och 5.37
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000797
Dnr MBN 2021-000315
JORDÖ X
Startbesked beviljas för nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall)
komplementbostadshus, 2021-09-27.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000799
Dnr MBN 2021-000355
LILLA KULLERYD X
Startbesked, beviljas för anmälan tillbyggnad fritidshus, 2021-09-27.
Dagar: 77/0. Avgift: 2 925 kronor (Timtaxa).
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000800
Dnr MBN 2021-000523
LISTERBY X
Bygglov beviljas för tillbyggnad av flerbostadshus, 2021-09-27.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
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D 2021-000801
Dnr MBN 2020-000504
VÄBY X
Avskrivning för bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 2021-09-27.
Delegation: A.13
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000802
Dnr MBN 2018-000604
PÄNSERYD X
Avskrivning för nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall), 2021-09-27.
Delegation: A.13
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000803
Dnr MBN 2020-000114
TJURKHULT X
Avskrivning för bygglov för nybyggnad av oisolerad förrådsbyggnad, 202109-27.
Delegation: A.13
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000804
Dnr MBN 2021-000364
STRÅNGAMÅLA X
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus, 2021-09-28.
Dagar: 11/43. Avgift: 21 973 kronor (Tabell 2 och 10).
Delegation: 5.7 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
D 2021-000805
Dnr MBN 2021-000001
HOBY X
Avskrivning för bygglov för uppförande av mur, 2021-09-28.
Delegation: A.13
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000806
Dnr MBN 2021-000431
TUVELYCKAN X
Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad,
2021-09-28.
Delegation: 5.16
Delegat: Marcus Sabel
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D 2021-000807
Dnr MBN 2019-000356
SPJÄLKÖ X
Avskrivning för installation av eldstad fritidshus samt bastuaggregat i bastu,
2021-09-28.
Delegation: A.13
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000808
Dnr MBN 2018-000290
DRAGSNÄS X
Avskrivning för förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, 2021-0928.
Delegation: A.2
Delegat: Jens Löfqvist
D 2021-000809
Dnr MBN 2019-000564
KUGGEBODA X
Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av fritidshus/gäststuga,
2021-09-28.
Delegation: B.2.7
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000810
Dnr MBN 2021-000572
BJÖRKEHED X
Startbesked beviljas för anmälan installation/ändring hiss, 2021-09-28.
Dagar: 0/0. Avgift: 5 824 kronor.
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000811
Dnr MBN 2021-000562
LIATORP X
Startbesked beviljas för anmälan installation/ändring eldstad/rökkanal, 202109-28.
Delegation: B.1.1 och B.2.4
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000812
Dnr MBN 2019-000115
MÖLJERYD X
Avskrivning av förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus, 2021-0928.
Delegation: A.2
Delegat: Felicia Torffvit
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D 2021-000813
Dnr MBN 2020-000671
KUGGEBODA X
Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 2021-09-29.
Delegation: 5.19
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000815
Dnr MBN 2020-000228
BJÖRNEN X
Slutbesked beviljas för rivningslov för rivning av vårdbyggnad, 2021-09-29.
Delegation: 5.19
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000816
Dnr MBN 2021-000561
YXNARUM X
Avskrivning för anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad, 2021-0929.
Delegation: A.2
Delegat: Emelie Gunnarsson
D 2021-000817
Dnr MBN 2021-000568
GRÖNINGEGÅRDEN X
Startbesked beviljas för anmälan installation eldstad, 2021-09-29.
Dagar: 0/0. Avgift: 1 190 kronor (Tabell 14).
Delegation: 5.16
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000818
Dnr MBN 2020-000131
SAXEMARA X
Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 2021-0929.
Delegation: 5.19
Delegat: Micael Sandberg
D 2021-000819
Dnr MBN 2021-000451
LISTERBY X
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus och garage samt
installation av eldstad och rökkanal, 2021-09-29.
Dagar: 0/85. Avgift: 34 128 kronor (Tabell 2, 10 samt reducering).
Delegation: 5.7 och 5.37
Delegat: Anna-Karin Skiöld
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D 2021-000820
Dnr MBN 2016-000161
STYRSVIK X
Slutbesked beviljas för bygglov och rivningslov för nybyggnad av
enbostadshus (fritidshus), 2021-09-29.
Delegation: 5.19
Delegat: Marcus Sabel
D 2021-000821
Dnr MBN 2021-000306
FÄLLÖ X
Startbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 2021-0930.
Delegation: 5.16.
Delegat: Marcus Sabel
-------------------------------------------Bygglovhandläggare/inspektör Anna-Karin Skiöld redovisar ärende
D 000785 samt D 000819 avseende orsaken till reducering av avgiften, i
enlighet med § 248.
-------------------------------------------På miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2019-11-20 § 278 beslutades
att införa en rutin enligt följande:
”Miljö- och byggnadsnämnden inför en rutin där ärenden som gått över den
lagstadgade tiden om 10 veckor, där återbetalning av taxa gjorts, ska
redovisas på nämnden. I redovisningen ska framgå vad i ärendet som har
föranlett att den lagstadgade tiden överskridits.”
Delegationsbeslut för september med delegation 5.5
(förlängd handläggningstid) redovisas nedan:
Ärenden med förlängd handläggningstid i september:
1. D 2021-000756
Dnr MBN 2021-000274
BÖKENÄS X
Förlängning av handläggningstid, 10 veckor för bygglov för nybyggnad av
garage, 2021-09-15.
Delegation: 5.5
Orsak: Sökande behöver vidare utreda konflikt mellan Miljötekniks
ledningar och placering av ansökt åtgärd.
Delegat: Emelie Gunnarsson
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2. D 2021-000793
Dnr MBN 2021-000470
YXNARUM X
Förlängning av handläggningstid, 10 veckor för bygglov för tillbyggnad av
fritidshus, 2021-09-24.
Delegation 5.5
Orsak: Sökande och byggnadsnämnd behöver vidare utreda angående
tillfartsväg och parkeringsmöjligheter.
Delegat: Emelie Gunnarsson
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten och att notera dem till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Ola
Robertsson (S).
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
MBN 211020 – Delegationsbeslut byggenheten.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten och att notera dem till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justeringsdatum 2021-10-27 (digitalt)

Utdragsbestyrkande

87(108)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-20
Miljö- och byggnadsnämnden

§ 268

Dnr 2021-000008 002

Delegationsbeslut bostadsanpassning 2021-10-20
Sammanfattning
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Bostadsanpassningshandläggare Birgitta Nedfors redovisar ärendet BAB
83775, avidentifierat, i enlighet med § 248. Birgitta ska undersöka om det
går att få en tydligare lista över delegationsbesluten där uppskattad kostnad
och faktisk kostnad framgår.

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten och att notera dem till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Ola
Robertsson (S) och ersättare Tony Holgersson (SD).
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
MBN 211020 – Delegationsbeslut bostadsanpassning.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten och att notera dem till protokollet.
________________
Exp:
Akten
Bostadsanpassningshandläggare Birgitta Nedfors
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§ 269

Dnr 2021-000009 002

Delegationsbeslut miljö- och hälsoskyddsenheten
2021-10-20
Sammanfattning
Diarienr.

Fastighet/Anläggning

Händelse/Rubrik

Beslutsd
atum

Beslutsnr.

ECOS2021-621
ECOS2021-760
ECOS2021-745
ECOS2021-733

Levalunda X

Ansökan om tillstånd för enskilt
avlopp - WC + BDT
Anmälan av installation av
värmepump - Jordvärme
Anmälan av kompostering

202109-03
202109-03
202109-03
202109-09

2021-236 2.12, 2.61, 5850
A.1, A.9
2021-237 2.18, 2.61, 1950
A.12
2021-238 2.48, A.1 975

202109-13
202109-13

2021-240 2.18, 2.61, 1950
A.12
2021-241 2.48, A.1 975

202109-16

2021-242 3.22, 3.23, 975
3.4

202109-16
202109-17
202109-17
202109-20
202109-20
202109-20

2021-243 A.12, 2.1,
2.50, 2.54
2021-244 2.61

Kalleberga X
Kartaby X
Sömmaren X
Livsmedelsanläggning

ECOSTjustorp X
2021-786
ECOSDjurtorp X
2021-780
ECOSKalleberga X,
2021-788 Livsmedelsanläggning
2019-40
ECOS2021-293
ECOS2021-798
ECOS2021-787
ECOS2021-553
ECOS2021-652

Björstorp X, Enskilt
avlopp
Kartorp X
Bråtabron X,
Värmepump
Viktor X,
Livsmedelsanläggning
Droppemåla X
Fällö X

Justeringsdatum 2021-10-27 (digitalt)

Anmälan av hälsoskyddsverksamhet
- Stickande/skärande Öronhåltagning
Anmälan av installation av
värmepump - Bergvärme
Ansökan om dispens från
renhållningsordningen - Uppehåll
slam- och sophämtning - Obebodd
fastighet
Registrering av
livsmedelsanläggning Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Tillsyn Av Enskild
Avloppsanläggning
Anmälan av miljöfarlig verksamhet
avseende ändring
Anmälan av installation av
värmepump - Bergvärme
Registrering av
livsmedelsanläggning
Händelsestyrd tillsyn - Provtagning
förorenad mark
Ansökan om tillstånd för enskilt
avlopp - WC + BDT

Utdragsbestyrkande

Delegation

Avgift

2021-239 2.21, 2.61, 975
A.1

0
487

2021-245 2.18, 2.61, 1950
A.12
2021-246 3.22, 3.23, 975
3.4
2021-247 2.61
1462
2021-248 2.12, 2.61, 5850
A.1, A.9

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-20

92(108)

Miljö- och byggnadsnämnden

Diarienr.

Fastighet/Anläggning

Händelse/Rubrik

Beslutsd
atum

Beslutsnr.

ECOS2021-738
ECOS2021-806
ECOS2021-807
ECOS2021-804
2020-382

Risanäs X

Ansökan om tillstånd för enskilt
avlopp - WC + BDT
Anmälan av kompostering

2021-249 2.12, A.1,
A.9, 2.61
2021-250 2.45, A.1

5850

Anmälan av installation av
värmepump
Anmälan av installation av
värmepump - Bergvärme
Planerad tillsyn Smittskyddskontroll 2020

202109-22
202109-22
202109-23
202109-23
202109-24

1950

2020-354 Ronneby X,
Livsmedelsanläggning

Planerad tillsyn Smittskyddskontroll 2020

202109-24

2020-393 Odlingen X,
Livsmedelsanläggning

Planerad tillsyn Smittskyddskontroll 2020

202109-24

2020-391 Svenstorp X,
Livsmedelsanläggning

Planerad tillsyn Smittskyddskontroll 2020

202109-24

2020-418 Löparen X,
Livsmedelsanläggning

Planerad tillsyn Smittskyddskontroll 2020

202109-27

2020-242 Per X,
Livsmedelsanläggning

Planerad tillsyn Smittskyddskontroll 2020

202109-27

ECOSSvenstorp X,
2021-375 Livsmedelsanläggning

Smittskydd

202109-27

20204967

Per X,
Livsmedelsanläggning

Planerad tillsyn Smittskyddskontroll 2020

202109-27

20204740

Ronneby X,
Livsmedelsanläggning

Planerad tillsyn Smittskyddskontroll 2020

202109-27

2020-542 Ronneby X,
Livsmedelsanläggning

Planerad tillsyn Smittskyddskontroll 2020

202109-27

ECOSRödby X
2021-625

Ansökan om tillstånd för enskilt
avlopp - WC + BDT

202109-28

2021-251 2.18, 2.61,
A.12
2021-252 2.17, 2.61,
A.12
2021-253 punkt 18
MBN §
192/2020
2021-254 punkt 18
MBN §
192/2020
2021-255 punkt 18
MBN §
192/2020
2021-256 punkt 18
MBN §
192/2020
2021-257 punkt 18
MBN §
192/2020
2021-258 punkt 18
MBN §
192/2020
2021-259 punkt 18
MBN §
192/2020
2021-260 punkt 18
MBN §
192/2020
2021-261 punkt 18
MBN §
192/2020
2021-262 punkt 18
MBN §
192/2020
2021-263 2.12, A.1,
A.9, 2.61

Fiolen X
Kalleberga X
Kalmare X,
Värmepump
Ronneby X,
Livsmedelsanläggning
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Diarienr.

Fastighet/Anläggning

Händelse/Rubrik

Beslutsd
atum

Beslutsnr.

2017-822 Ida X, Mätplats radon

Planerad tillsyn - Projekt Radon

2021-264 2.61

2925

ECOSOdalmannen X
2021-659

Klagomål hälsoskydd Inomhusmiljö bostäder - på varm
lägenhet
Ansökan om tillstånd för enskilt
avlopp - WC + BDT

202109-28
202109-28

2021-265 2.1, 2.50,
A.3

0

202109-29

2021-266 2.12, 2.61, 2925
A.1, A.9

ECOSMörtjuk X
2021-624

Delegation

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Linnea Pettersson redovisar muntligt ett
klagomålsärende, ECOS 2021/659, i enlighet med § 248.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden förslås besluta att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten och att notera dem till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
MBN 211020 Delegationsbeslut MHE september 2021.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten och att notera dem till protokollet.
________________
Exp: Akten

Justeringsdatum 2021-10-27 (digitalt)

Utdragsbestyrkande

Avgift

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-20
Miljö- och byggnadsnämnden

§ 270

Dnr 2021-000013 200

Delgivningsärenden och meddelanden 2021-10-20
Sammanfattning
1. Dom från Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 2021-09-13, P
1803-21. Mark- och miljödomstolen undanröjer länsstyrelsens beslut.
2. Dom från Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 2021-09-13, P
1801-21. Mark- och miljödomstolen undanröjer länsstyrelsens beslut
samt avslår överklagande.
3. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2021-09-14, 403-467-2021.
Länsstyrelsen avslår yrkandet om att syn ska hållas på platsen samt
avslår överklagandet.
4. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2021-09-14, 535-3246-2021,
avseende anmälan om vattenverksamhet - anläggande av brygga.
5. Beslut från kommunstyrelsen 2021-09-07 § 266 avseende uppdrag ej
aktuella för miljö- och byggnadsnämnden, till kommunstyrelsen.
6. Beslut från kommunstyrelsen 2021-09-07 § 279 avseende fastställande
av riskområden som särskilt bör beaktas under 2022.
7. Överklagande ärende nr. MB 2016 - 000026. Dnr. MBN 2021 000145.
8. Dom från Växjö förvaltningsrätt 2021-09-23, 339-21, utdömande av vite.
9. Anmälan - tillsynsärende - avseende bygglov parkeringsplats ByggR dnr
2018/291.
a. E-post till miljö- och byggnadsförvaltningen avseende anmälan –
tillsynsärende – avseende bygglov parkeringsplats.
10. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2021-09-30, 526-4692-2021, att
inte överpröva kommunens beslut om strandskyddsdispens.
11. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2021-09-30, 526-4689-2021, att
inte överpröva kommunens beslut om strandskyddsdispens.
12. Protokollsutdrag från krisledningsnämnden 2021-09-13, avaktivering av
nämnden.
13. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2021-10-04, 403-1683-2021, att
avslå överklagandet.
14. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-09-30 § 202 avseende
entledigande av miljö- och byggnadsnämndens ledamot Lena Rosén (V).
15. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-09-30 § 208 avseende
överlämnande av allmänna handlingar från miljö- och byggnadsnämnden
till planenheten, kommunstyrelsen.
16. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-09-30 § 209 avseende
ändring av miljö- och byggnadsnämndens tjänstegarantier.

Justeringsdatum 2021-10-27 (digitalt)

Utdragsbestyrkande

94(108)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-20
Miljö- och byggnadsnämnden

17. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-09-30 § 210 avseende
hantering av krisledningsnämndens beslut om avgiftsbefrielse från taxor
och avgifter.
18. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-09-30 § 223 avseende
återrapportering av uppdrag 12.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera delgivningsärenden och
meddelanden till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
Samtliga handlingar, avseende de numrerade punkterna under rubriken
Sammanfattning, skickades ut tillsammans med kallelsen till
nämndsammanträdet 2021-10-20.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera delgivningsärenden och
meddelanden till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 271

Dnr 2021-000202

Utkast PBL-taxebestämmelser (allmän del)
Jurist Oskar Engdahl föredrar ärendet.
Sammanfattning
1. Inledning
Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900), PBL. PBL ger kommunerna rätt att ta ut avgifter
så att kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i
ärenden om lov eller anmälan.
Avgifterna är avsedda att täcka kommunens genomsnittliga kostnad för den
aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. För tjänster som kommunerna
är skyldiga att tillhandahålla får avgifter dock endast tas ut om det följer av
lag eller annan författning. Avgifterna tas ut i enlighet 12 kap. 8-11 §§ PBL,
plan- och byggförordningen (2011:33), PBF, 2 kap. 5 § kommunallagen
(2017:725), KL, och miljöbalken (1998:808), MB, om inget annat anges.
2. Allmänna bestämmelser om kommunala taxor
Kommunallagen (KL)
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § KL.
Av paragrafen framgår kommuners och regioners rätt att ta ut avgifter.
Paragrafen motsvarar huvudsakligen 8 kap 3b § i den äldre kommunallagen
(KL), med hänvisning till prop. 1993/94:188 s. 107 f.
”Kommuner och landsting (numera regioner) får ta ut avgifter för tjänster
och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de
är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av
lag eller annan författning.”
Ovanstående ger kommuner rätt att ta ut avgifter inom hela den sektor som
regleras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller
en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga
uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se
prop. 1993/94:188 s.79-80 jämfört med prop. 2016/17:171 sid. 301). Detta
innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig
uppdragsverksamhet.
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Självkostnadsprincipen
Kommunens avgiftsuttag får inte överstiga kommunens genomsnittliga
kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgifterna
gäller. Detta benämns ofta som självkostnadsprincipen. Detta regleras i 2
kap. 6 § KL men även i 12 kap. 10 § PBL. Självkostnadsprincipen avser det
totala avgiftsuttaget per verksamhet. Vid beräkning av självkostnaden får
alla relevanta kostnader tas med. Exempel är kostnader för egen personal,
köpta tjänster och lokalkostnader. Även verksamhetens andel av
gemensamma kostnader får räknas med.
Likställighetsprincipen
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller
grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder.
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska
utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i
motsvarande läge ska betala samma avgifter. Likställighetsprincipen framgår
av 2 kap. 3 § KL. ”Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.”
Retroaktivitetsförbud
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om en specifik taxa innan den
börjar tillämpas. Det anses otillåtet att ge avgiftsbestämmelser retroaktiv
verkan annat än i vissa speciella undantagsfall. Retroaktivitetsförbudet
framgår direkt av 2 kap. 4 § KL. ”Kommuner och regioner får inte fatta
beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana
beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.”
Plan- och bygglagen
Byggnadsnämndens avgiftsuttag får inte överstiga kommunens
genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som
avgifterna gäller. Detta benämns ofta som självkostnadsprincipen. Detta
regleras både i 12 kap. 10 § PBL samt 2 kap. 6 § KL.
Byggnadsnämnden får enligt 12 kap 8 § PBL ta ut avgifter för
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd,
4. slutsamråd,
5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
6. upprättande av nybyggnadskartor,
7. framställning av arkivbeständiga handlingar,
8. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
9. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
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Byggnadsnämnden får enligt 12 kap. 9 § PBL ta ut en planavgift för att täcka
programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att
upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om
1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och
2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller
områdesbestämmelserna.
Det som enligt första stycket gäller i fråga om en byggnad ska också
tillämpas på en anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 16 kap. 7 § PBL.
3. Allmänna bestämmelser om taxan
Kommunfullmäktiges beslut om taxa
Enligt 12 kap. 10 § PBL är det kommunfullmäktige som ska fatta beslut om
grunderna hur avgifter ska beräknas. Kommunfullmäktige kan inte delegera
rätten att besluta om taxan till nämnd. Detta innebär att taxan, så väl som
ändring av taxan, måste beslutas av kommunfullmäktige. Miljö- och
byggnadsnämnden äger dock rätt att justera taxan i enlighet med vad som
framgår nedan.
Indexjustering
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från
kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad
året före det år taxan börjar gälla.
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter
besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den
procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober
månad året före avgiftsåret.
Tillämpning av taxa
Handläggare med delegation och byggnadsnämnden äger rätt att besluta
enligt taxa. Avgifter enligt tabeller.
Avgift för en viss åtgärd framgår av bifogade tabeller. Beloppen i tabellerna
har beräknats genom att framräknad handläggningskostnad per timme för
verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ
av ärende som åtgärden avser.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna tas avgift ut
baserat på handläggningskostnad och handläggningstid.
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Handläggningskostnad
Handläggningskostnaden motsvarar miljö- och byggnadsnämndens
självkostnad för arbete utfört av egen eller inhyrd personal. Kostnaden
beräknas enligt den handläggningstid (antal timmar) som erfordrats för
arbetet och en genomsnittlig timkostnad för handläggningen. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra
myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet
samt föredragning och beslut. Vid beräkning av självkostnaden får alla
relevanta kostnader tas med. Exempel är kostnader för egen personal, köpta
tjänster och lokalkostnader. Även verksamhetens andel av gemensamma
kostnader får räknas med. Handläggningskostnad per timme redovisas i
bifogad tabell.
Betalning av avgift
Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura.
Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning
sker.
Fakturering av avgift kan ske såväl löpande som vid beslut beroende på
vilken tjänst som avses. Avgifter kan tas ut i förskott. I ett lovärende tas
avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om lov, vilket innebär
att avgift för startbesked till slutbesked tas ut i förskott.
Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall
Byggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas genom
förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska lämna överklagan till
byggnadsnämnden enligt besvärshänvisning. Byggnadsnämnden prövar om
överklagandet gjorts i rätt tid. Härefter överlämnas handlingarna till
överprövande myndighet, som har att pröva överklagandet.
Mervärdesskatt
Samtliga belopp i tabellerna är angivna exklusive mervärdesskatt.
Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med myndighetsutövning.
Mervärdesskatt tillkommer på avgifter som kommunen tillhandahåller som
är annat än myndighetsutövning, exempelvis utstakning och lägeskontroll.
Byggnadsnämnden följer skatterättsliga regler vid uttag av mervärdesskatt.
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Taxans ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Denna taxa träder ikraft den 1 januari 2022. Taxan gäller för ärenden som
inkommit från och med detta datum.
För planavgifter och planbesked gäller en särskild ordning. Nämnda avgifter
tas ut enligt plan- och bygglovstaxa 2011, antagen av kommunfullmäktige
2011-06-16, § § § 159, reviderad genom beslut i kommunfullmäktige 201203-19 jämte därefter beslutade justeringar av timtaxa.
4. Särskilda bestämmelser om taxan
Avgift för bygglov och genomförande
Bygglovsavgiften är uppdelad i två delar – en prövning för bygglov och en
för genomförande. I lovprövningen ingår start av ärendet, bygglovsprövning,
expediering och kungörelse av ärendet samt avslut av ärendet (detta anges
som ”Bygglovsprövning” i taxetabellerna). I genomförandet ingår tekniskt
samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked (detta
anges som ”Genomförande” i taxetabellerna).
I samband med beslut om bygglov ska planavgift utgå om sådan inte erlagts
tidigare. Planavgiften beräknas enligt plan- och bygglovstaxa 2011, antagen
av kommunfullmäktige 2011-06-16, § § § 159, reviderad genom beslut i
kommunfullmäktige 2012-03-19 jämte därefter beslutade justeringar av
timtaxa.
Fler bygglovsåtgärder i samma ärende
Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd, om inget
annat anges.
Extra tekniskt samråd, startbesked med mera
I samtliga ärenden där det inte ingår tekniskt samråd, eller där det finns
önskemål om extra arbetsplatsbesök m.m. kan tillval göras enligt tabell 14
Motsvarande tilläggsdebitering enligt tabell 14 gäller också om ytterligare
arbetsplatsbesök m.m. blir aktuella med anledning av förhållanden som beror
på sökanden.
Om slutlig avgift för bygglov, startbesked eller genomförandeskede avviker
från förskottsbetalad avgift kommer tilläggsdebitering att ske.
Tidsbegränsade bygglov och bygglov av säsongskaraktär
Samma avgift tas ut för ett tidsbegränsat bygglov och bygglov av
säsongskaraktär är densamma som för ett permanent bygglov för
motsvarande åtgärd. Planavgift utgår inte vid tidsbegränsat bygglov.
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Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov eller anmälan
För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av
motsvarande underlag tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov eller
anmälan, kan miljö- och byggnadsnämnden om det är motiverat med
avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften för bygglovsprövningen med
25 %, 50 % eller 75 %.
Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning
Om en ansökan avslås tas avgift ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp. Avgift utgår således endast för
bygglovsprövningen och ej för genomförandet.
För avslagsbeslut som upphävs av överprövande instans, och som innebär att
bygglov beviljas, utgår dock avgift även för genomförandet när beslutet
vunnit laga kraft. Avgiften för genomförandet kommer då tilläggfaktureras
separat.
Om ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för nedlagt arbete i enlighet
med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp.
Tidsersättning
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna tas avgift ut
baserat på handläggningskostnad och handläggningstid.
Höjning/sänkning av avgift
Om det finns särskilda skäl som kan föranleda höjning eller sänkning kan
beslut fattas om justering av avgiften.
Bland särskilda skäl som kan motivera en höjning av avgiften avses åtgärder
som innebär en avsevärd ökning av arbetsinsatsen och som beror på
sökanden. Bland förhållanden som kan föranleda en höjning kan exempelvis
nämnas att sökanden vid upprepade tillfällen inte inkommer med handlingar
som kan läggas till grund för prövning, att sökanden gör omfattande
revideringar jämte motsvarande åtgärder som avsevärt påverkar
arbetsinsatsen.
Bland särskilda skäl som kan motivera en sänkning av avgiften avses
åtgärder som beror på miljö- och byggnadsnämnden och som inte kan anses
skäligen ha kompenserats genom reduktion av avgiften med anledning av att
beslut inte fattats inom lagstadgad tid. Bland förhållanden som kan föranleda
en sänkning av avgiften kan exempelvis nämnas att sökanden från miljö- och
byggnadsnämnden erhållit felaktig information och av den anledningen
initierat ett ärenden hos nämnden, vilket inte medfört sökanden nytta i
förhållande till avgiftens storlek.
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Återbetalning
Om den sökta åtgärden inte genomförs innan bygglovet förfallit och
startbesked inte har lämnats återbetalas den förskotterade avgiften för
genomförandet om sökanden begär det. En sådan begäran ska göras tidigast
då lovet förfaller och senast tolv månader efter det att bygglovet förfallit.
Ingen ränta betalas ut. Ingen del av avgiften återbetalas om startbesked
lämnats.
Definition av åtgärder
Med nybyggnad avses uppförande av ny byggnad eller flyttning av tidigare
uppförd byggnad till ny plats.
Med tillbyggnad avses ändring av en byggnad som innebär en ökning av
byggnadens volym.
Med ombyggnad avses ändring av en byggnad som innebär att hela
byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt
förnyas.
Med ändring avses en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads
konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska
värden.
I de fall beräkning av bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och öppenarea
(OPA) förekommer, används aktuella mätregler enligt Svensk Standard.
Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan
I de fall lagstadgad tidsfrist löper ut innan nämnden har tagit beslut i ett
ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska avgiften reduceras. Det är
endast vissa av de avgiftsberättigade tjänsterna som ingår i ett ärende om
lov, förhandsbesked eller anmälan som ska reduceras.
Byggsanktionsavgift
Om någon utför en åtgärd utan tillstånd utgår byggsanktionsavgift enligt 9
kap. plan- och byggförordningen (PBF).
5. Taxetabeller
Byggnadsnämndens taxa för tjänster inom bygglov utgår från Sveriges
Kommuner och Regioners (SKR) standardiserade modell för bygglovtaxa.
Beslutad taxa framgår av bifogad taxetabell.
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Bedömning
Enligt antagen tidplan för antagande av nya taxebestämmelser inkommer
förvaltningen härmed med ett första utkast till taxebestämmelser.
Förvaltningen emotser synpunkter på utkastet till allmänna bestämmelser
och taxetabellerna i syfte att kunna presentera ett uppdaterat utkast vid
nästkommande nämndsammanträde.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola
Robertsson (S), Lars Sager (M) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden
noterar utkastet av taxan till protokollet och önskar att förvaltningen jobbar
vidare med taxan utefter de diskussioner som förts under sammanträdet.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
Taxetabeller underlag.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden noterar utkastet av taxan till protokollet och
önskar att förvaltningen jobbar vidare med taxan utefter de diskussioner som
förts under sammanträdet.
_____________
Exp:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Oskar Engdahl, miljö- och byggnadsförvaltningen
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§ 272

Dnr 2021-000???

Backaryd 1:65 m.fl. - Strandskyddsdispens för
anläggande av väg, ByggR Dnr: 2021/605
Planarkitekt Hanna Faming föredrar ärendet.
Sammanfattning
Fastighetens adress: Backaryd 1:65, Klämmen 1:12, Klämmen 1:5, Östra
kroken 1:2, Västra hult 1:4, Västra hult 1:24, Aborramåla 1:34 och Östra
Hallen 3:22.
Sökanden: Trafikverket, kontaktperson Magnus Graad.
Faktureringsadress: Box 513, 371 23 Karlskrona.
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser för att anpassa
alternativt anlägga nya enskilda vägar och infarter till fastigheter som
påverkas av utbyggnaden av Rv 27 mellan Backaryd och Hallabro. Flertalet
fastigheter påverkas av projektet. Generellt för samtliga åtgärder är att de
kommer att vara försedda med grusslitlager och inom kravställningens
ramverk följa befintlig mark så nära som möjligt och därmed medföra så lite
markpåverkan som möjligt.
Utmed den nya sträckan för Rv 27 och de nu aktuella åtgärderna finns sjöar
och mindre vattendrag vilka omfattas av generellt strandskydd om 100
meter. Frågan om strandskydd gällande hela sträckan mellan Backaryd och
Hallabro (statlig väg) har hanterats inom ramen för laga kraftvunnen
vägplan.
Delar av berörda områden består av varierad skogs- och ängsmark, vid en
del platser finns befintliga mindre och anslutande vägar. Området omkring
sjön Vitavatten omfattas av ekologiskt känsligt område, ny väg placeras
precis utanför dess gräns. Genom att jämföra aktuella områden med
inrapporterat material i artportalen framkommer inte att några särskild
värdefulla djur eller växter finns i områdena. Åtgärder bedöms i stor
utsträckning utföras där de undviker områden med höga naturvärden så som
sumpskogar i närområdet.
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Bedömning
Enligt miljöbalken 7 kap 15 § får inte, inom strandskyddsområde, nya
byggnader uppföras eller anläggningar och anordningar utföras som hindrar
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle
ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och
växtarter.
Kommunen får, enligt samma balk 7 kap 18 b-c §§ medge dispens från
nämnda bestämmelser om det finns särskilda skäl. Som sådant särskilt skäl
får man beakta endast om det område som dispensen avser;
1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syfte,
2. genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är
väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att planerade åtgärder
utmed ny dragning av Rv 27 inte bedöms förändra livsvillkoren för djureller växtlivet väsentligt. Vad gäller allmänhetens tillträde till vattendragen
och sjöar bedöms den inte förändras av åtgärderna så att den riskerar
påverkas negativt. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att åtgärderna
är nödvändiga för att verksamheter fortsatt ska kunna bedrivas samt att
bostadshus ska kunna nås.
Strandskyddsdispens kan därför medges.
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Förslag till beslut
Att bevilja strandskyddsdispens för att anpassa alternativt anlägga nya
enskilda vägar inom berörda fastigheter i enlighet med bifogat underlag
(Påverkan på strandskyddade områden utanför fastställd vägplan). Endast det
område som vägarna upptar får tas i anspråk. Beslutet fattas med stöd av
miljöbalken 7 kap. 18c § pkt 1 och 5.
Att avgift ska erläggas med 5850 kr i enlighet med taxa antagen av
kommunfullmäktige 2020-11-26 § 291 och timavgift antagen av
kommunfullmäktige 2020-12-17 § 313.
Faktura skickas separat.
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Underlag
- Påverkan på strandskyddade områden utanför fastställd vägplan, inkom
2021-10-08.
- Karta med åtgärd 1, åtgärd 2-10 respektive åtgärd 10-12, inkom 2021-1008, reviderad med egna förtydliganden 2021-10-08.
- Orienteringskarta.
Bilagor
- Påverkan på strandskyddade områden utanför fastställd vägplan, inkom
2021-10-08, till protokollet tillhörande bilaga 9.
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Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för att
anpassa alternativt anlägga nya enskilda vägar inom berörda fastigheter i
enlighet med bifogat underlag, till protokollet tillhörande bilaga 9 (Påverkan
på strandskyddade områden utanför fastställd vägplan). Endast det område
som vägarna upptar får tas i anspråk. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken
7 kap. 18c § pkt 1 och 5.
Avgift ska erläggas med 5850 kr i enlighet med taxa antagen av
kommunfullmäktige 2020-11-26 § 291 och timavgift antagen av
Kommunfullmäktige 2020-12-17 § 313.
Faktura skickas separat.
_________________
Upplysningar
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon,
eller hemfridszon, där allemansrätten inte gäller.
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller
vattenområden eller som har rättigheter där.
Området utanför tomtplatsen får inte privatiseras genom åtgärder såsom
placering av utomhusmöbler, studsmatta, flaggstång, planteringar eller andra
åtgärder som kan ge allmänheten intrycket att området är privat.
Miljö- och byggnadsnämnden ska kontaktas om eventuella krav på bygglov
med mera.
Beslutet om strandskyddsdispens upphör gälla om åtgärden inte har
påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag beslutet
vann laga kraft.
Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte
överpröva detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från
den dag kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-20
Miljö- och byggnadsnämnden

Exp:
- Trafikverket (Magnus Graad) + delgivningskvitto + besvärshänvisning
- Länsstyrelsen Blekinge län + samtliga handlingar
- Expeditionen (avgiften)
- Akten

Hur man överklagar:
Hos vem ska beslutet överklagas?
Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen
överklagas hos Länsstyrelsen i Blekinge län.
Var lämnas överklagandet?
Skrivelsen ska lämnas/skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Besöksadress: Karlshamnsvägen 4
Postadress: 372 80 Ronneby
Tid för överklagande
Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Hur man utformar sitt överklagande
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets
diarienummer (MBN 2020-000014).
Skriv gärna varför du tycker att miljö- och
byggnadsnämndens beslut är fel och hur du tycker att
beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med
handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.
Underteckna överklagandet
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer
dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna
skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.
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Till protokollet
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Tomtplatsavgränsning Sjöhaga
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Tomtplatsavgränsning Spjälkö

Cirka 1500 kvm
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Till protokollet tillhörande bilaga 9

Påverkan på strandskyddade områden utanför fastställd vägplan
Nedan redovisas de olika objekten ritningsvis med kod-hänvisning.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ritning
101T0502
101T0506
101T0506
101T0507
101T0507
101T0507
101T0507
101T0507
101T0508
101T0508
101T0513
101T0513

Objektkod
132-16
132-3
132-4
132-5
132-6
132-17
Saknas
131-1
131-2
131-3
131-10
132-15

Beskrivning
Ny skogsbilväg, L ca 100m (utanför plangräns inom strandskydd).
Ny skogsbilväg, L ca 70m (utanför plangräns).
Ny skogsbilväg, ca 70m (utanför plangräns).
Ny skogsbilväg, ca 80m (utanför plangräns).
Ny skogsbilväg, ca 40m (utanför plangräns).
Ny skogsbilväg över dike, ca 10m.
Ny skogsbilväg över dike, ca 5m (utanför plangräns).
Ny enskild anslutning (Krokenvägen), ca 50m (utanför plangräns).
Ny åkerinfart, ca 30m (utanför plangräns).
Ny åkerinfart, ca 30m (utanför plangräns).
Ny enskild anslutning (Hejanvägen), ca 40m (utanför plangräns).
Ny skogsbilväg, ca 5m (utanför plangräns).

Översiktlig lägesredovisning

11-12

Ny väg i befintlig
vägsträckning

4-7

8-10

2-3

Ny vägsträckning
1

Detaljerad omfattning (berört område grönmarkerat)
Nr 1:

Nr 2 - 3:

Nr 4 - 6:

Nr 7:

Nr 8:

Nr 9 – 10:

Nr 11 – 12:

