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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Hillevi Andersson (C), Ordförande 
Magnus Persson (M), 1:e vice ordförande 
Pär Dover (S) 
Christer Svantesson (S) 
Dmitri Adellberg (S) 
Lena Maria Rosén (V)  
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Mattias Ronnestad (SD) 

Tjänstgörande ersättare Lars Andersson (S) tjänstgör istället för Ola Robertsson (S) 
Leif Hansson (M) tjänstgör istället för Lars Saager (M) 
Willy Persson (KD) tjänstgör istället för Lennart Gustafsson (L) 
Jan-Olov Olsson (C) tjänstgör istället för Bo Carlsson (C) 
Johan Grönblad (SD) tjänstgör istället för Tim Aulin (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Bo Larsson (S) 
Kerstin Haraldsson (C) 

Tjänstemän Anette Andersson, förvaltningschef  
Albin Ottosson, nämndsekreterare 
 
§ 171: Helena Revelj, stadsarkitekt 
§ 178: Sofia Svensson Hagnell, Bygglovshandläggare 
§ 179: Karin Svensson, Planarkitekt 
§ 187 och § 191: Tony Holgersson, BAB-Handläggare 
§ 192: Mathias Pastuhoff, bygglovshandläggare 
§ 193: Sofia Svensson Hagnell, Bygglovshandläggare 
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§ 184 Dnr 2019-000144 233 106 
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§ 186 Dnr 2018-000042 430 116 
Remiss: Förslag till havsplan för Blekinges kustkommuner ............ 116 

§ 187 Dnr 2018-000132 274 118 
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Bygg-R dnr 2019-242 ..................................................................... 132 
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§ 168 Dnr 2019-000004 006 

Godkännande/förändring i miljö- och 
byggnadsnämndens dagordning 2019 

 

Sammanfattning  

Willy Persson (KD) frågar om Stegryd och Rönnbäret.  

Magnus Persson (M) frågar om Häggatorp.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner dagordningen med tillägget att 

information också ges av förvaltningschefen angående Stegeryd, Rönnbäret 

och Häggatorp, under ärendepunkten "Information 2019". 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Persson (M) och Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Hillevi Andersson (C) föreslår att Miljö- och byggnadsnämnden godkänner 

dagordningen med tillägget att information också ges av förvaltningschefen 

angående Stegeryd, Rönnbäret och Häggatorp, under ärendepunkten 

"Information 2019". 

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner föreslaget till dagordning med 

nämnda förslag på tillägg under ”Information 2019”. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 169 Dnr 2019-000005 006 

Tid för justering/val av justerare 2019 

 

Sammanfattning  

Enligt MBN § 3/2019 så är 2:e vice ordförande Ola Robertsson (S) ordinarie 

justerare jämte ordföranden under mandatperioden 2019-2022. 

Ola Robertsson (S) har anmält frånvaro till Miljö- och byggnadsnämndens 

sammanträde 2019-08-21. Sammanträdet behöver därför välja en annan 

justerare, vid sidan av ordförande.   

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att fastställa tid för justering till 

onsdagen den 28 augusti kl. 07:30 på nämndsekreterarens kontor (intill 

kopieringsrummet, i samma korridor som Eringsbodasalen)  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Pär Dover (S). 

Yrkanden 

Pär Dover (S) föreslår att Christer Svantesson (S) ska justera protokollet 

jämte ordförande.     

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastställa tid för justering till 

onsdagen den 28 augusti kl. 07:30 på nämndsekreterarens kontor (nära 

Eringsbodasalen). 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att Christer Svantesson (S) utses att 

justera protokollet jämte ordförande. 
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§ 170 Dnr 2018-000277 041 

Budget 2019 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anette Andersson redogör för budgeten för Miljö- och 

byggnadsnämnden gällande 2019. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsförvaltningen noterar redovisningen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Hillevi Andersson (C), Magnus Persson (M), Lena Maria 

Rosén (V) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsförvaltningen noterar redovisningen till protokollet 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 171 Dnr 2019-000008 006 

Information 2019 

 

Sammanfattning  

Följande information ges vid sammanträdet: 

[Nummer] – [Sammanträde] – [Datum] – [beskrivning] – [föredragande] 

1 - MBN 20190821 - 190618 - Christers-backe - föredragande; Helena 

Revelj, stadsarkitekt 

2 - MBN 20190821 - 190806 – X [gatuadress] - föredragande; Anette 

Andersson, förvaltningschef 

3 - MBN 20190821 - 190806 - Tillgänglighet och öppettider - 

kommunikationskanaleer, växel, telefon, service, etc  - föredragande; Anette 

Andersson, förvaltningschef  

4 - MBN 20190821 - 190806 - Jordö - förhandsbesked - föredragande; 

Hillevi Andersson, ordförande 

5 - MBN 20190821 - 190821 – Stegeryd – föredragande; Anette Andersson, 

förvaltningschef 

6 - MBN 20190821 - 190821 – Rönnbäret – föredragande; Anette 

Andersson, förvaltningschef 

7 - MBN 20190821 - 190821 - Häggatorp – föredragande; Anette 

Andersson, förvaltningschef  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Hillevi Andersson (C), Magnus Persson (M), Pär Dover (S), 

Lena Maria Rosén (V) och Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 172 Dnr 2019-000156 000 

Pågående ärenden - Separat informationspunkt 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anette Andersson gör under sammanträdet en 

sammanfattning och redogörelse för pågående ärenden (som Miljö- och 

byggnadsnämnden beslutat om); se nedanstående lista över bilagor. 

Sammanfattningen görs under sammanträdet, efter önskemål från 

beredningsutskottet, 2019-08-08. 

Numrering av ärenden är hämtad enligt ordning från sammanfattningen av 

”Delgivningsärenden och meddelanden 2019”, dvs baserat på;  

[Nummer] – [Sammanträde] – [Datum] – [beskrivning] 

19 - MBN 190821 - 190806 - Upphävning av beslut och återförvisning till 

MBN - nybyggnation enbodsatdshus - Listerby 

20 - MBN 190821 - 190807 - Beslut om avslag av överklagande av bygglov 

– Saxemara 

21 - MBN 190821 - 190807 - Beslut om avslag av överklagande av bygglov 

för plank – Lukärten   

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Pär Dover (S), Lena Maria Rosén (V), Leif Hansson (M) 

och Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp:  
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§ 173 Dnr 2019-000010 230 

Delegationsbeslut byggenheten 2019 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras från byggenheten: 

Plan och byggenheten 2019-08-07  

Delegationslista  

Beslut from: 2019-06-05 tom: 2019-07-06 

 

§ 526 

Dnr MBN 2019-000181 

HOBY X -  

Bygglov, beviljas för Bygglov för ändrad användning från affärslokal till tre 

lägenheter, fasadändring samt parke 

Dagar: 17/31. Avgift: 23 985 kronor (Tabell 2 och 11). Delegation: B.1.1.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000458 

Dnr MBN 2018-000179 

BÄLGANET X 

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 

2019-06-05 

Delegation: B.8.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000459 

Dnr MBN 2018-000331 

LUGNEVI X 

Slutbesked, Lämnas för Nybyggnad av komplementbyggnad, växthus, 

2019-06-05 
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Slutbesked.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000460 

Dnr MBN 2019-000156 

DROPPEMÅLA X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport, 

2019-06-07 

Dagar: 10/3. Avgift: 19 344 kronor (Tabell 2 och 10). Delegation: B.1.1.  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000461 

Dnr MBN 2019-000116 

HASSELSTAD X 

Startbesked, Lämnas för Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 

2019-06-07 

Delegat: Marcus Sabel 

 

D 2019-000462 

Dnr MBN 2019-000214 

SPJÄLKÖ X 

Slutbesked, Lämnas för Installation av eldstad fritidshus, 2019-06-10 

Delegation: B.2.8  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000463 

Dnr MBN 2019-000174 

LISTERBY X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 2019-06-10 

Dagar: 3/63. Avgift: 9 272 kronor (Tabell 2, 5 & 11). Delegation: B.1.1.  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
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D 2019-000465 

Dnr MBN 2019-000225 

VALLEN X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för nybyggnad av 2 stycken lagerbyggnader 

samt uppsättning av skyltanordning 

Dagar: 0/14. Avgift: 89 178 kronor (Tabell 2 och 10). Delegation: B.1.1.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000466 

Dnr MBN 2019-000268 

VAMBÅSA X 

Bekräftelse av anmälan för Tillbyggnad av fritidshus (lovfri åtgärd), 

2019-06-10 

Dagar: 0/28. Avgift: 2 595 kronor (Tabell 4?). Delegation: B.1.1. och B.2.5.  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000469 

Dnr MBN 2019-000196 

JONGLÖREN X 

Bekräftelse av anmälan , Lämnas för Tillbyggnad med Takkupa (Attefall), 

2019-06-10 

Dagar: 11/27. Avgift: 1 730 kronor (Tabell 4?). Delegation: B.1.1. & B.2.5.  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000472 

Dnr MBN 2019-000210 

RONNEBY X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för uppförande resultattavla/matchur, 

2019-06-11 

Dagar: 0/60 dgr. Avgift:3 060 kronor tabell kronor (Tabell 2 och 16 ). 

Delegation: B.1.1 och B.2.4.  
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Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000473 

Dnr MBN 2019-000249 

SNIPAN X -  

Slutbesked, Lämnas för Installation av eldstad och rökkanal (bastu), 

2019-06-11 

Delegation: B.2.7.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000474 

Dnr MBN 2019-000168 

YXNARUM X 

Startbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 

garage, 2019-06-11 

Delegation: B.2.5.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000475 

Dnr MBN 2018-000320 

RONNEBY X 

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad, 

2019-06-11 

Delegation: B.2.7.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000476 

Dnr MBN 2019-000028 

VÅNG X -  

Startbesked, Lämnas för Bygg- och rivningslov för nybyggnad av 

enbostadshus och rivning av befintlig byggna 

Delegat: Marcus Sabel 
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D 2019-000477 

Dnr MBN 2019-000225 

VALLEN X 

Startbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av 2 stycken 

lagerbyggnader samt uppsättning av skyltanord 

Delegat: Marcus Sabel 

 

D 2019-000478 

Dnr MBN 2018-000489 

TURKOSEN X 

Slutbesked, Lämnas för Rivningslov för rivning av komplementbyggnad, 

2019-06-12 

Delegation: B.x.x.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000479 

Dnr MBN 2019-000024 

DJURTORP X 

Rivningslov, Beviljas för Rivningslov för rivning av en hel byggnad 

enbostadshus, 2019-06-12 

Delegat: Mathias Pastuhoff 

 

D 2019-000480 

Dnr MBN 2019-000099 

KARLSTORP X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för utvändig ändring genom utökning av 

altan, 2019-06-12 

Dagar: 6/8. Avgift: 2 223 kronor (Tabell 2 och 13). Delegation: B.1.1. och 

B.2.4.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 
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D 2019-000481 

Dnr MBN 2019-000055 

KORSANÄS X 

Avskrivning för Tillsyn av installation av eldstad utan anmälan., 2019-06-13 

Delegation: B.3.1.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000482 

Dnr MBN 2019-000108 

RISANÄS X -  

Avskrivning för Tillsyn av störande växtlighet, 2019-06-13 

 Delegation: B.3.1  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000483 

Dnr MBN 2019-000107 

LÅNGKÄRRA X -  

Avskrivning för Tillsyn av störande växtlighet, 2019-06-13 

Delegation: B.3.1.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000484 

Dnr MBN 2019-000106 

LÅNGKÄRRA X -  

Avskrivning för Tillsyn av störande växtlighet, 2019-06-13 

Delegation: B.3.1.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000485 

Dnr MBN 2019-000096 

YXNARUM X 
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Startbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage 

samt installation av eldstad oc 

Delegation: B.2.5.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000486 

Dnr MBN 2019-000105 

LÅNGKÄRRA X -  

Avskrivning för Tillsyn av störande växtlighet, 2019-06-13 

Delegation: B.3.1.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000487 

Dnr MBN 2019-000104 

TORNERYD  -  

Avskrivning för Tillsyn av störande växtlighet, 2019-06-13 

Delegation: B.3.1.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000488 

Dnr MBN 2016-000199 

HEABY X 

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av fritidshus, 2019-06-13 

Delegation: B.2.7.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000489 

Dnr MBN 2019-000103 

TORNERYD X -  

Avskrivning för Tillsyn av störande växtlighet, 2019-06-13 

Delegation: B.3.1.  
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Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000490 

Dnr MBN 2019-000101 

TORNERYD X  -  

Avskrivning för Tillsyn av störande växtlighet, 2019-06-13 

Delegation: B.3.1.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000491 

Dnr MBN 2019-000102 

TORNERYD X -  

Avskrivning för Tillsyn av störande växtlighet, 2019-06-13 

Delegation: B.3.1.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000493 

Dnr MBN 2019-000269 

GUNHILD X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för ändrad användning från kontor till bostad, 

2019-06-14 

Dagar: 5/22. Avgift: 4 436 kronor (Tabell 2,5 och 11). Delegation: B.1.1. 

och B.2.4.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000494 

Dnr MBN 2019-000122 

LERÅKRA X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och rivning 

av del av yttervägg samt rivningslov f 

Dagar: 4/15. Avgift: 6 222 kronor (Tabell 2 & 11). Delegation: B.1.1.  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
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D 2019-000495 

Dnr MBN 2019-000295 

AXEL X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för uppsättning skylt, 2019-06-17 

Dagar: 2/17. Avgift: 1 665 kronor (Tabell 2 och 16). Delegation: B.1.1. och 

B.2.4.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000496 

Dnr MBN 2019-000176 

KALLEBERGA X 

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för ändrad användning del av enbostadshus 

till frisörsalong, 2019-06-17 

Delegat: Marcus Sabel 

 

D 2019-000497 

Dnr MBN 2019-000202 

LERÅKRA X -  

Bygglov, beviljas för Bygglov för uppförande av 2 st teknikbodar, 

2019-06-17 

Dagar: 7/48. Avgift: 5 292 kronor (Tabell 2 & 12). Delegation: B.1.1. & 

B.2.5.  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000498 

Dnr MBN 2018-000059 

DROPPEMÅLA X 

Slutbesked, Lämnas för Lov för rivning och nybyggnad av fritidshus, 

2019-06-17 

Delegation: B.2.7.  

Delegat: Micael Sandberg 
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D 2019-000499 

Dnr MBN 2019-000127 

LERÅKRA X 

Startbesked, Lämnas för Bygg- och marklov för nybyggnad av enbostadshus 

med garage samt installation av  

Delegat: Marcus Sabel 

 

D 2019-000500 

Dnr MBN 2018-000344 

SPJÄLKÖ X 

Startbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 

2019-06-18 

Delegat: Marcus Sabel 

 

D 2019-000502 

Dnr MBN 2019-000154 

TUVELYCKAN X 

Startbesked, Lämnas för Installation av oljeavskiljare, 2019-06-18 

Dagar: 10/5. Avgift: 1 395 kronor (Tabell 14). Delegation: B.1.1. & B.2.4.  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000503 

Dnr MBN 2019-000274 

LERÅKRA X 

Startbesked, Lämnas för Tillbyggnad av fritidshus, 2019-06-18 

Dagar: 0/33. Avgift: 2 595 kronor (Tabell 4). Delegation: B.1.1. och B.2.5.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000504 

Dnr MBN 2017-000162 
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JORDÖ X -  

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av fritidshus, 2019-06-18 

Delegat: Marcus Sabel 

 

D 2019-000505 

Dnr MBN 2018-000302 

JORDÖ X 

Slutbesked, Lämnas för Tillbyggnad av fritidshus, 2019-06-18 

Delegat: Marcus Sabel 

 

D 2019-000506 

Dnr MBN 2016-000230 

VIERYD X 

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad carport och förråd, 

2019-06-19 

Delegation: B.2.7.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000507 

Dnr MBN 2019-000129 

DROPPEMÅLA X -  

Återkallad ansökan för Rivning av komplementbyggnad, 2019-06-19 

Avgift: 1 730 kronor (Tabell 20). Delegation: B.1.1.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000508 

Dnr MBN 2017-000510 

ZEBRAN X 

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för utvändig ändring enbostadshus, 

2019-06-19 

Delegation: B.2.7.  
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Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000510 

Dnr MBN 2019-000269 

GUNHILD X 

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för ändrad användning från kontor till 

bostad, 2019-06-19 

Delegation: B.2.7.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000511 

Dnr MBN 2019-000211 

DJURTORP X -  

Bygglov, beviljas för Bygglov för nybyggnad av nätstation, 2019-06-19 

Dagar: 0/68. Avgift: 5 292 kronor (Tabell 2 & 12). Delegation: B.1.1. & 

B.2.5.  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000512 

Dnr MBN 2018-000576 

HOBY X 

Startbesked, Lämnas för Bygglov för ombyggnad av restaurang/café, B&B, 

kök, 2019-06-19 

Delegation: B.1.1. och B.2.5.  

Delegat: Mathias Pastuhoff 

 

D 2019-000513 

Dnr MBN 2019-000183 

LERÅKRA X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 2019-06-19 

Dagar: 4/34. Avgift: 7 152 kronor (Tabell 2 och 11). Delegation: B.1.1. 

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 
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D 2019-000514 

Dnr MBN 2019-000184 

DJUPADAL X 

Startbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av ridhus inkl 

solcellsanläggning, 2019-06-19 

Delegation: B.2.5.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000515 

Dnr MBN 2018-000178 

KORSANÄS X -  

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 

2019-06-19 

Delegation: B.2.7.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000516 

Dnr MBN 2016-000388 

STAMSMÅLA X 

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för tillbyggnad med altan samt installation 

av eldstad, 2019-06-20 

Delegation: B.2.7.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000518 

Dnr MBN 2017-000432 

BÖKEVIK X 

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 2019-06-24 

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000519 
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Dnr MBN 2018-000575 

HOBY X 

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av växthus för användning 

som cafe/restaurang, 2019-06-24 

Delegat: Marcus Sabel 

 

D 2019-000520 

Dnr MBN 2019-000212 

LISTERBY X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för nybyggnad av nätstation, 2019-06-24 

Dagar: 3/70. Avgift: 5 292 kronor (Tabell 2 & 12). Delegation: B.1.1. & 

B.2.5.  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000521 

Dnr MBN 2019-000035 

STOCKEN X 

Förlängning av handläggningstid för Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus med carport, 2019-06-25 

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000522 

Dnr MBN 2019-000226 

LARS X -  

Bygglov, beviljas för Bygglov för uppförande plank, 2019-06-24 

Dagar: 9/47. Avgift: 7 524 kronor (Tabell 2 & 13). Delegation: B.1.1. & 

B.2.4.  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000523 

Dnr MBN 2017-000484 

ODLINGEN X 
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Slutbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av restaurang och 

skyltanordning MAX Burger, 2019-06-24 

Delegation: B.2.7.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000524 

Dnr MBN 2017-000291 

KALLEBERGA X 

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 

gemensamhetslokal i trygghetsboend 

Delegation: B.2.7.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000525 

Dnr MBN 2019-000156 

DROPPEMÅLA X 

Startbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 

carport, 2019-06-24 

Delegat: Marcus Sabel 

 

D 2019-000527 

Dnr MBN 2019-000206 

BOKEN X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för ersättning häck, 2019-06-24 

Dagar: 0/73. Avgift: 0 kronor . Delegation: B.1.1. och B.2.5.  

Delegat: Mathias Pastuhoff 

 

D 2019-000528 

Dnr MBN 2018-000386 

EKAN X 

Slutbesked för Bygglov för tillbyggnad med inglasad altan, 2019-06-24 

Delegation: B.2.8  
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Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000530 

Dnr MBN 2019-000338 

RISANÄS X 

Startbesked, Lämnas för Installation av eldstad i befintlig rökkanal, 

2019-06-25 

Dagar: 0/1. Avgift: 1 163 kronor (Tabell). Delegation: B.1.1 och B.2.4.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000531 

Dnr MBN 2019-000142 

SJÖHAGA X 

Bygglov, beviljas för Rivningslov för rivning av befintligt fritidshus samt 

bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

Dagar: 10/56. Avgift: 22 404 kronor (Tabell 2 och 10). Delegation: B.1.1.  

Delegat: Mathias Pastuhoff 

 

D 2019-000532 

Dnr MBN 2019-000266 

RONNEBY X -  

Rivningslov, Beviljas för Rivningslov för rivning av en hel byggnad 

((industri, förråd och lager), 2019-06-25 

Dagar: 0/42. Avgift: 9 570 kronor (Tabell 2 & 15). Delegation: B.1.1. & 

B.2.5.  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000533 

Dnr MBN 2019-000174 

LISTERBY X 

Startbesked, Lämnas för Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 

2019-06-25 
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Delegation: B.2.5.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000534 

Dnr MBN 2019-000198 

TROLLEBODA X 

Avskrivning för Tillsyn av störande ljuskälla, 2019-06-25 

Delegation: B.3.1.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000535 

Dnr MBN 2019-000314 

TROLLEBODA X 

Avskrivning för Tillsyn av bländande ljuskälla, 2019-06-25 

Delegation: B.3.1.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000536 

Dnr MBN 2019-000306 

ÄRLAN X 

Bygglov, beviljas för Marklov för fällning av träd, 2019-06-25 

Dagar: 0/22. Avgift: 0 kronor. Delegation: B.1.1. och B.2.4.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000537 

Dnr MBN 2019-000299 

TORNERYD X 

Avskrivning för Tillsyn av olovligt byggande, 2019-06-25 

Delegation: B.3.1.  

Delegat: Micael Sandberg 
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D 2019-000538 

Dnr MBN 2018-000481 

GÅSEN X 

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för ändrad användning, 2019-06-25 

Delegat: Marcus Sabel 

 

D 2019-000539 

Dnr MBN 2019-000219 

ZEBRAN X 

Bygglov med startbesked, beviljas för Bygglov för nybyggnad av altan, 

2019-06-25 

Dagar: 1/68. Avgift: 0 kronor. Delegation: B.1.1. och B.2.5.  

Delegat: Mathias Pastuhoff 

 

D 2019-000540 

Dnr MBN 2019-000331 

GAMMALSTORP X 

Avskrivning för Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 2019-06-26 

Delegation: B.1.1.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000541 

Dnr MBN 2017-000354 

JORDÖ X 

Slutbesked, Lämnas för Tillbyggnad av fritidshus, 2019-06-26 

Slutbesked. Delegation: B.2.7.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000542 

Dnr MBN 2019-000121 

KORSANÄS X 
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Startbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad/gäststuga., 2019-06-26 

Delegat: Marcus Sabel 

 

D 2019-000543 

Dnr MBN 2019-000139 

KORSANÄS X 

Startbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, 

2019-06-26 

Delegat: Marcus Sabel 

 

D 2019-000544 

Dnr MBN 2019-000227 

LUKTÄRTEN X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för uppförande av plank, 2019-06-26 

Dagar: 9/23. Avgift: 2 409 kronor (Tabell 2 och 13). Delegation: B.1.1 och 

B.2.4.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000545 

Dnr MBN 2018-000005 

VAMBÅSA X 

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 2019-06-27 

Delegation: B.2.7.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000547 

Dnr MBN 2019-000344 

TJURKHULT X 

Avskrivning för Tillsyn av olovligt byggande, 2019-06-27 

Delegat: Marcus Sabel 
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D 2019-000548 

Dnr MBN 2019-000201 

KUGGEBODA X 

Återkallad ansökan för Nybyggnad av komplementbyggnad växthus 

(Attefall), 2019-06-27 

Delegation B.1.1.  

Delegat: Mathias Pastuhoff 

 

D 2019-000549 

Dnr MBN 2018-000586 

PLANKAN X 

Återkallad ansökan för Bygglov för uppsättning skylt, 2019-06-27 

Delegation B.1.1.  

Delegat: Mathias Pastuhoff 

 

D 2019-000550 

Dnr MBN 2019-000069 

LÅNGGÖL X 

Startbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 

garage/förrådsbyggnad, 2019-06-27 

Delegation: B.2.5.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000551 

Dnr MBN 2019-000177 

BORGEN X 

Startbesked, Lämnas för Bygglov för till- och ombyggnad av enbostadshus, 

2019-06-27 

Delegat: Marcus Sabel 

 

D 2019-000552 

Dnr MBN 2019-000203 
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KORSANÄS X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport, 

2019-06-27 

Dagar: 6/44. Avgift: 4 641 kronor (Tabell 2 och 11). Delegation: B.1.1. och 

B.2.5.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000553 

Dnr MBN 2019-000308 

JOHANNISHUS X -  

Startbesked, Lämnas för Ändring av befintlig VA-anläggning, inst av 

fettavskiljare, 2019-06-28 

Dagar: 0/23. Avgift: 1 395 kronor (Tabell 14). Delegation: B.1.1. & B.2.5.  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000554 

Dnr MBN 2019-000347 

TORNERYD X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, 

2019-06-28 

Delegat: Mathias Pastuhoff 

 

D 2019-000555 

Dnr MBN 2019-000231 

KALLEBERGA X-  

Bygglov, beviljas för Bygglov för ändrad användning, 2019-06-28 

Dagar: 2/17. Avgift: 4 436 kronor (Tabell2, 5 och 11). Delegation: B.1.1 och 

B.2.4..  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000556 

Dnr MBN 2019-000262 
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VAMBÅSA X -  

Bygglov, beviljas för Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt 

installation av eldstad och rökkanal, 2019 

Dagar: 7/25. Avgift: 21 474 kronor (Tabell 2 & 10). Delegation: B.1.1.  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000557 

Dnr MBN 2019-000276 

HJÄLMSA X 

Avskrivning för Tillsyn av störande växtlighet, 2019-06-28 

Delegation: B.3.1.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000558 

Dnr MBN 2019-000160 

HÄGGATORP X 

Avskrivning för Tillsyn av störande växtlighet, 2019-06-28 

Delegation: B.3.1.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000559 

Dnr MBN 2019-000307 

LERÅKRA X 

Startbesked, Lämnas för Vatten och avlopp Anläggande av VA-anläggning 

gäststuga, 2019-06-28 

Dagar: 1/24. Avgift: 1 395 kronor (Tabell 14). Delegation: B.1.1. och B.2.5.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000560 

Dnr MBN 2019-000180 

KALLEBERGA X 
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Avskrivning för Tillsyn av olovligt byggande, 2019-06-28 

Delegation: B.3.1.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000561 

Dnr MBN 2019-000279 

KALLEBERGA X 

Startbesked, Lämnas för Tillbyggnad av enbostadshus uterum (attefall), 

2019-06-28 

Dagar: 6/16. Avgift: 2 595 kronor (Tabell 4). Delegation: B.1.1. och B.2.5.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000562 

Dnr MBN 2019-000208 

SÄCKPIPAN X 

Slutbesked för Tillbyggnad av enbostadshus uterum, 2019-06-28 

Delegation B.2.8  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000563 

Dnr MBN 2019-000260 

DROPPEMÅLA X 

Bygglov, beviljas för Rivningslov för rivning av befintligt fritidshus, 

bygglov för nybyggnad av fritidshus samt ins 

Dagar: 0/57. Avgift: 14 778 kronor bygglov och 13 950 kronor planavgift 

(Tabell 2, 6 & 10). Delegation: B.1.1 

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000564 

Dnr MBN 2019-000190 

KILEN X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 2019-07-01 
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Dagar: 5/3. Avgift: 302 520 kronor (Tabell 2 och 10). Delegation: B.1.1.  

Delegat: Mathias Pastuhoff 

 

D 2019-000565 

Dnr MBN 2019-000199 

LUNNATORP X 

Bygglov, beviljas med startbesked för Ändrad användning garagevind till 

komplementbostadshus, 2019-07-01 

Dagar: 28/55. Avgift: 5 478 kronor (Tabell 2 och 11). Delegation: B.1.1. och 

B.2.5.  

Delegat: Mathias Pastuhoff 

 

D 2019-000566 

Dnr MBN 2019-000222 

VESSLAN X 

Bygglov, beviljas med startbesked för Bygglov för utvändig ändring av 

förrådsbyggnad, 2019-07-01 

Dagar: 4/68. Avgift: 0 (icke bygglovpliktig åtgärd på "X". Delegation: B.1.1. 

och B.2.5.  

Delegat: Mathias Pastuhoff 

 

D 2019-000567 

Dnr MBN 2019-000094 

RONNEBY X -  

Startbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av restaurangbåt, 

2019-07-02 

Delegation: B.2.5.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000569 

Dnr MBN 2019-000347 

TORNERYD X 
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Startbesked för Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, 

2019-07-02 

Delegat: Marcus Sabel 

 

D 2019-000570 

Dnr MBN 2019-000170 

BINGA X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för att koppla samman två byggnader till ett 

enbostadshus, 2019-07-02 

Dagar: 4/61 Avgift: 6 222 kronor (Tabell 2 och 11). Delegation: B.1.1.  

Delegat: Mathias Pastuhoff 

 

D 2019-000571 

Dnr MBN 2019-000220 

RONNEBY X -  

Rivningslov, Beviljas för Rivningslov för rivning av pannrum, 2019-07-02 

Dagar: 13/56. Avgift: 2 595 kronor (Tabell 2 och 14). Delegation: B.1.1. och 

B.2.5.  

Delegat: Mathias Pastuhoff 

 

D 2019-000572 

Dnr MBN 2018-000172 

VÄBY X 

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning 

av befintlig byggnad, 2019-07-02 

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000575 

Dnr MBN 2019-000238 

HOBY X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för utvändig ändring kontorshus/bibliotek 

(trappa), 2019-07-02 
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Dagar: 2/63. Avgift: 2 223 kronor (Tabell 2 och 13). Delegation: B.1.1. och 

B.2.4.  

Delegat: Mathias Pastuhoff 

 

D 2019-000576 

Dnr MBN 2018-000376 

YXNARUM X 

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 

2019-07-02 

Delegation: B.2.5.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000577 

Dnr MBN 2019-000346 

KALLEBERGA X 

Avskrivning för Bygglov för flytt av friggebod, 2019-07-02 

Avskrivning ansökan Delegation: B.1.1.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000578 

Dnr MBN 2019-000239 

HOBY X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för utvändig ändring kontorshus/bibliotek 

(skylt), 2019-07-02 

Dagar: 2/63. Avgift: 865 kronor (Tabell timtaxa). Delegation: B.1.1. - B.2.4. 

och C.1.  

Delegat: Mathias Pastuhoff 

 

D 2019-000579 

Dnr MBN 2019-000143 

HJORTSBERGA X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för nybyggnad av garage, 2019-07-02 
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Dagar: 10/46. Avgift: 3 060 kronor (Tabell 2 och 10). Delegation: B.1.1. och 

B.2.4.  

Delegat: Mathias Pastuhoff 

 

D 2019-000580 

Dnr MBN 2019-000319 

KALLEBERGA X 

Bygglov, beviljas för Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tillfälliga 

skolpaviljonger, 2019-07-02 

Dagar: 0/15. Avgift: 32 122 kronor (Tabell 2 och 10). Delegation: B.1.1.  

Delegat: Mathias Pastuhoff 

 

D 2019-000581 

Dnr MBN 2019-000291 

SKYTTEN X 

Avskrivning för Tillsyn av olovlig utvändig ändring, 2019-07-03 

Delegation: B.3.1.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000582 

Dnr MBN 2019-000243 

RONNEBY X 

Avskrivning för Tillsyn av ovårdad byggnad, 2019-07-03 

Delegation: B.3.1.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000583 

Dnr MBN 2019-000237 

SAXEMARA X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 2019-07-03 

Dagar: 0/8. Avgift: 24 450 kronor (Tabell 2 och 10). Delegation: B.1.1.  
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Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000584 

Dnr MBN 2018-000367 

NEJLIKAN X 

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av mur, 2019-07-03 

Slutbesked. Delegation: B.2,7.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000585 

Dnr MBN 2019-000312 

GUNHILD X 

Avskrivning för Tillsyn av störande växtlighet, 2019-07-03 

Delegation: B.3.1.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000586 

Dnr MBN 2018-000316 

HJORTSBERGA X -  

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, 

2019-07-03 

Slutbesked. Delegation: B.2.7.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000587 

Dnr MBN 2019-000190 

KILEN X 

Startbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 

2019-07-04 

Delegation: B.2.5.  

Delegat: Micael Sandberg 
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D 2019-000588 

Dnr MBN 2019-000309 

HJORTSBERGA X 

Startbesked, Lämnas för Nybyggnad av komplementbyggnad för carport, 

2019-07-04 

Dagar: 8/17. Avgift: 2 595 kronor (Tabell 4). Delegation: B.1.1. och B.2.5.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000589 

Dnr MBN 2019-000281 

YXNARUM X 

Bygglov, beviljas för Bygglov för nybyggnad av garage med förråd, 

2019-07-04 

Dagar: 5/31. Avgift: 3 060 kronor (Tabell 2 och 10). Delegation: B.1.1. och 

B.2.4.  

Delegat: Ann-Kristin Sjökvist 

 

D 2019-000590 

Dnr MBN 2019-000077 

PETUNIAN X 

Startbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 

garage, 2019-07-05 

Delegation: B.2.5.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000591 

Dnr MBN 2018-000346 

DROPPEMÅLA X 

Slutbesked för Bygglov för tillbyggnad med uterum, 2019-07-05 

Delegation: B.2.8  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 
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D 2019-000592 

Dnr MBN 2019-000319 

KALLEBERGA X 

Startbesked, Lämnas för Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tillfälliga 

skolpaviljonger, 2019-07-05 

Delegation: B.2.5.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000593 

Dnr MBN 2018-000527 

KALLEBERGA X 

Slutbesked för Bygglov för nybyggnad av miljöhus, 2019-07-05 

Delegation: B.2.8  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000594 

Dnr MBN 2019-000311 

KÄTTORP X 

Startbesked för Nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall) fritidshus, 

2019-07-05 

Dagar: 0/29. Avgift: 2 595 kronor (Tabell 4?). Delegation: B.1.1. & B.2.5.  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000595 

Dnr MBN 2018-000082 

SJÖHAGA X 

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för nybyggnad av carport och tillbyggnad 

av fritidshus, 2019-07-05 

Delegation: B.2.7.  

Delegat: Micael Sandberg 
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D 2019-000596 

Dnr MBN 2019-000226 

LARS X -  

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för uppförande plank, 2019-07-05 

Delegation: B.2.7.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000597 

Dnr MBN 2018-000284 

JORDÖ X 

Slutbesked för Nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall), 2019-07-05 

Delegation: B.2.8  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

D 2019-000598 

Dnr MBN 2019-000092 

LARS X 

Slutbesked, Lämnas för Bygglov för ändrad användning, utvändig ändring 

och uppförande av skylt, affärslokal,  

Delegation: B.2.7.  

Delegat: Micael Sandberg 

 

D 2019-000599 

Dnr MBN 2018-000446 

ROLSTORP X -  

Slutbesked för Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, 2019-07-05 

Delegation B.2.8  

Delegat: Sofia Svensson Hagnell 

 

Dnr MBN 2019-000211 

DJURTORP X -  
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Bygglov - beslutsunderlag för Bygglov för nybyggnad av nätstation, 

2019-06-19 

Delegat: Sofia Svensson Hagnell  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten och att notera dessa till protokollet.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Hillevi Andersson (C), Magnus Persson (M), Lena Maria 

Rosén (V), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Leif Hansson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten och att notera dessa till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 174 Dnr 2019-000011 274 

Delegationsbeslut bostadsanpassning 2019 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras med anledning av 

bostadsanpassning 2019: 

 

MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

2019-06-01 – 2019-07-31 

Delegationsärenden – Bostadsanpassning 

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

byggnadsnämndens beslut om delegering 2014-04-16 § 56. 

 

2019-06-01 – 2019-06-30 

 

PÅFÅGELN 

Dnr: 2018-83051 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Kilar på ut- och insidan om ytterdörren ut i trapphuset.  

Stödhandtag 60 cm lodrätt placerat vid insidan om ytterdörren, på sidan  

där dörren öppnas. Breddning av toalettdörr. Dörren måste fortsätta att 

öppnas utåt höger. Ta bort tröskel in på toaletten.  

Flytta badrumsskåp/handfat och spegel 5-10 cm närmare duschen.  

Montera ett stödhandtag 60 cm vågrätt placerat på toaletten, på Väggen 

mittemot handfatet. Ta bort tröskel mellan kök och rum.  

Spisvakt samt garage till elrullstol. 

Uppskattad  kostnad: 92.000  kronor. 2019-06-25. Delegation enligt. B.7.1 a. 

 

ORIENTERAREN 

Dnr: 2018-83307 
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Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Rollatorgarage (begagnat som återlämnats) samt en spegel ovanför handfat 

i badrum/toalett. 

Uppskattad kostnad: 15.000 kronor. Faktisk kostnad: 4,318  kronor. 2019-

06-07. Delegation  

enligt. B.7.1 a. 

 

ÄRLAN 

Dnr: 2018-83315 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Montering av stödhandtag.  

Verandan, den högra stolpen om man har ryggen mot ytterdörren. Handtaget 

ska vara 60 cm långt och placeras lodrätt på sidan mot ytterdörren.  

30 cm långt lodrätt placeras till vänster sida om ytterdörren när du står inne 

vänd mot ytterdörren.  

30 cm lodrätt placeras till vänster om toalettdörren när du står i hallen vänd 

mot toalettdörren.  

30 cm lodrätt placeras till höger om karmen till toalettdörren när du är inne 

på toaletten.  

60 cm vågrätt placeras på väggen i duschen mittemot duschpallen. 

Uppskattad kostnad: 8000 kronor. Faktisk kostnad: 7998  kronor. 2019-06-

10. Delegation enligt. B.7.1 a. 

 

HOBY 

Dnr: 2019-83318 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Sökande har behov av duschplats, helst utan insteg samt stabila handtag för 

att kunna hålla sig i.  

Tröskelutjämning i hemmet, hall/kök, kök/trapphallen, matsal/tv rum, 

badrum/toalett nere samt badrum/toalett uppe.  

I sovrummet ett stödhandtag vid sidan om dörren. 
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Uppskattad kostnad: 22.000 kronor. Faktisk kostnad: 27.191  kronor. 2019-

06-07. Delegation enligt. B.7.1 a. 

 

KASTANJETTEN 

Dnr: 2019-83328 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Iordningställande av förråd  

(till hjälpmedel) i anslutning till bostadens carport. 

Uppskattad kostnad: 35.000 kronor. Faktisk kostnad: 57.792  kronor. 2019-

06-07. Delegation enligt. B.7.1 a. 

 

ÄLGEN 

Dnr: 2019-83333 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Automatisk dörröppnare på källardörr. Kil/ramp vid källardörr. 

Uppskattad kostnad: 30.000 kronor. Faktisk kostnad: 25.567  kronor. 2019-

06-07. Delegation enligt. B.7.1 a. 

 

NORRA ERINGSBODA 

Dnr: 2019-83336 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Trapphiss (Step-on) Iordningställande av duschplats. 

Uppskattad kostnad: 52.000 kronor. Faktisk kostnad: 52.205  kronor. 2019-

06-28. Delegation enligt. B.7.1 a. 

 

PÅFÅGELN 

Dnr: 2019-83340 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 
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- Borttagning av trösklarna mellan vardagsrum och hall samt sovrum och 

hall. Montering av ett stödhandtag 60 cm vågrätt på väggen i badrummet 

mittemot badkaret. 

Uppskattad kostnad: 2.500 kronor. Faktisk kostnad: 3.563  kronor. 2019-06-

07. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

KALLEBERGA 

Dnr: 2019-83344 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Borttagning av samtliga trösklar i lägenheter. Montage av duschkabin. 

Uppskattad kostnad: 36.000 kronor. Faktisk kostnad: 37.402  kronor. 2019-

06-07. Delegation enligt. B.7.1 a. 

 

ÅKE 

Dnr: 2019-83345 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Borttagning/utjämning av trösklar vid toalettdörr samt sovrumsdörr.  

Uppskattad kostnad: 3.000 kronor. Faktisk kostnad: 600 kronor. 2019-06-07. 

Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

HJORTSBERGA 

Dnr: 2019-83352 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Stödhandtag lodrätt i duschen vid fönstret. Stödhandtag vågrätt under 

fönster (det finns något stödhandtagsliknande där redan men vet inte om det 

håller för att hålla i) 

Uppskattad kostnad: 2.000 kronor. Faktisk kostnad: 2.152  kronor. 2019-06-

07. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

HÄGGATORP 

Dnr: 2019-83353 
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Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Installation av uppställningsplats för elrullstol av scootermodell. 

Uppställningsplatsen ska vara torr, låsbar och ha laddningsmöjlighet.  

Montering av ledstång till yttertrappan, monteras på väggen till vänster om 

dörren till entrén 

Uppskattad kostnad: 70.000 kronor. Faktisk kostnad: 67.237  kronor. 2019-

06-07. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

RÅDJURET 

Dnr: 2019-83354 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Tröskelborttagning/utjämning inom bostaden.  

Väggfast stödhandtag till/från duschutrymme.  

Väggfast stödhandtag vid dörren till/från uteplats. 

Uppskattad kostnad: 6.000 kronor. Faktisk kostnad: 5.711  kronor. 2019-06-

07. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

MILLEGARNE 

Dnr: 2019-83355 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Spisvakt med överhettningsskydd inställd på 90 min. (sökande ville inte ha 

spisvakten så vi demonterade den) 

Uppskattad kostnad: 6.500 kronor. Faktisk kostnad: 1.494  kronor. 2019-06-

07. Delegation enligt. B.7.1 a. 

 

BLODRISKAN 

Dnr: 2019-83360 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Överhettningsskydd monteras vid spisen. 
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Uppskattad kostnad: 6.500 kronor. Faktisk kostnad: 7.028  kronor. 2019-06-

12. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

KALLEBERGA 

Dnr: 2019-83364 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Hiss för att möjliggöra förflyttningar in och ur bostaden. Utjämna 

nivåskillnad vid entrén till tomten. Tröskelutjämning i bostaden. 

Uppskattad kostnad: 65.000 kronor.  2019-06-03. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

KALLEBERGA 

Dnr: 2019-83366 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Uppbyggnad av uppställningsplats för elrullstol i befintlig carport, ska vara 

låsbart med el till laddning. Passagemått på dörr minst 90 cm och hasp för att 

dörren ska kunna stå uppställd. [Privatperson] ska kunna gå till och in i 

uppställningsplatsen med rollator. Behov av plattläggning i gräsmattan. 

Uppskattad kostnad: 45.000  kronor. Faktisk kostnad: 41.188  kronor. 2019-

06-12. Delegation enligt. B.7.1 a. 

 

TUBBARP 

Dnr: 2019-83367 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Stödhandtag ca.40 cm på höger sida om dörren på vägen in till badrummet. 

Tröskelminimering på vägen in till badrummet.  

Ett trähandtag på vänster sida (på vägen in emot duschen)längsgående 140 

cm långt på badrumsväggen, såsom handtagen utanför. Samma vägg 

handdukarna hänger. Handtag lodrätt placering på höger sida om 

duschblandaren i en greppvänlig höjd både när hon står och sitter ned på 

duschpallen(80 cm) 

Uppskattad kostnad: 5.000 kronor. Faktisk kostnad: 8.068  kronor. 2019-06-

12. Delegation enligt. B.7.1 a. 
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HÄGGEN 

Dnr: 2019-83371 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Ledstång (rund) monteras i trappan mellan plan 1 och 2 samt mellan plan 2 

och 3. 

Uppskattad kostnad: 5.000 kronor. Faktisk kostnad: 9.424  kronor. 2019-06-

12. Delegation enligt. B.7.1 a. x 

 

HOBY 

Dnr: 2019-83381 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Spisvakt (30 minuter) samt överhettningsskydd. Dörrstopp på entrédörr. 

Plattläggning (6-8 st. till höger om befintliga plattor vid elrullstolsgarage). 

Stöd/vägghandtag på elrullstolsgarage(höger sida). 

Uppskattad kostnad: 12.500  kronor.  2019-06-10. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

ÄNGSKNARREN 

Dnr: 2019-83383 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Iordningställande av duschplats i vilken det får plats en duschpall med 

rygg- och armstöd. 

Uppskattad kostnad: 32.000 kronor. Faktisk kostnad: 31.346  kronor. 2019-

06-12. Delegation enligt. B.7.1 a 

 

HOBY 

Dnr: 2019-83386 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Tröskelramp/minimering till köket, badrummet, 2 st. sovrum samt det lilla 

rummet. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(141) 
2019-08-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Uppskattad kostnad: 5.000 kronor. Faktisk kostnad: 3.633  kronor. 2019-06-

12. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

PÅFÅGELN 

Dnr: 2019-83391 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Byte av duschblandare till ett greps blandare. 

Uppskattad kostnad: 4.000 kronor. Faktisk kostnad: 4.042  kronor. 2019-06-

12. Delegation enligt. B.7.1 a.  

 

ÅKE 

Dnr: 2019-83396 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Montering av stödhandtag.  

Ett 30 cm monteras lodrätt där handduken hänger i dag.  

Ett 60 cm monteras vågrätt på väggen mittemot duschväggen. 

Uppskattad kostnad: 2.500 kronor. Faktisk kostnad: 2.752  kronor. 2019-06-

12. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

BOLLSPELAREN 

Dnr: 2019-83398 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Rollatorgarage (begagnat som återlämnats) 

Uppskattad kostnad: 15.000 kronor. Faktisk kostnad: 3.830  kronor. 2019-

06-12. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

DJURTORP 

Dnr: 2019-83399 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 
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- Stödhandtag innanför altanen, stödhandtag utanför altanen.  

Stödhandtag vid trappa upp till huset från altanen.  

Räcke vid trappan till tvättstugan. 

Uppskattad kostnad: 5.000 kronor. Faktisk kostnad: 4.787  kronor. 2019-06-

12. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

LINDÅS 

Dnr: 2019-83403 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Uppsättning av stödhandtag i hygienrum och hall. 2 st. 30 cm och 2 st. 60 

cm. 

Uppskattad kostnad: 3.500 kronor.  2019-06-05. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

PÅFÅGELN 

Dnr: 2019-83404 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Borttagning, eller i de fall det ej går utjämning av trösklar till:  

Ytterdörr, altan och toalett. Upphöjning av golvet på altanen för att ta bort 

nivåskillnaderna. Ramp till balkongen.  

Spol- och blåsfunktion på toalett. 

Uppskattad kostnad: 58.000 kronor.  2019-06-05. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

HOBY 

Dnr: 2019-83408 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Handtag på vänster sida på vägen ut till altanen. 

Uppskattad kostnad: 1.500 kronor.  2019-06-13. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

LISTERBY 
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Dnr: 2019-83409 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Ramp med räcke ut från entrén. 

Uppskattad kostnad: 28.000 kronor.  2019-06-13. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

SPJUTET 

Dnr: 2019-83411 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Rollatorgarage. Ta bort/minimera trösklar till toalett, kök, sovrum och 

vardagsrum. Utjämna nivåskillnaden vid balkongen, så att det går lätt att ta 

sig ut och in på den. 

Uppskattad kostnad: 20.000 kronor.  2019-06-11. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

SVENSTORP 

Dnr: 2019-83413 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Spisvakt (timer 30 minuter) samt överhettningsskydd. 

Uppskattad kostnad: 6.500 kronor.  2019-06-11. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

HOBY 

Dnr: 2019-83414 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Tröskelborttagning: vardagsrum, kök, sovrum.  

Tröskelutjämning/kil: badrum (ev. korta av toalettdörren)  

Kil: entrédörren (insida)  

Ledstång från entrédörr (höger sida) ner till uteplatsen. 

Uppskattad kostnad: 7.500 kronor.  2019-06-11. Delegation enligt. B.7.1 a. 
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VALLMON 

Dnr: 2019-83416 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Trösklar minimeras mellan hall-kök och hall-vardagsrum. 

Uppskattad kostnad: 2.000 kronor.  2019-06-13. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

BREDÅKRA 

Dnr: 2019-83418 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Tröskelborttagning kök-hall, kök-vardagsrum, vardagsrum-hall samt 2 

trösklar till sovrum på ovanvåning. Handledare monteras i övre delen av 

trapp på vänster sida nerifrån sett. Befintlig handledare på höger sida 

kompletteras med förlängning ca 60 cm efter trappans slut. 1 st. stödhandtag 

60 cm monteras lodrätt på stolpe i trappan. Stödhandtag i badrum: 2 st. 30 

cm placeras lodrätt på karm vid insidan av dörren höjd ca 1 m, 1 st. 30 cm 

placeras lodrätt vid badkar, placering i samråd med sökande. 

Uppskattad kostnad: 8.000 kronor.  2019-06-27. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

HJORTSBERGA 

Dnr: 2019-83419 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Stödhandtag vid altandörr. 

Uppskattad kostnad: 1.500 kronor.  2019-06-12. Delegation enligt. B.7.1 a. 

AVSKRIVNA ÄRENDEN 

 

Dnr: 2019-83337  Annullerat 2019-06-04 av arbetsterapeuter, sökande 

avliden. 

 

2019-07-01 – 2019-07-31 

  

YXNARUM 
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Dnr: 2018-83037 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Höj och sänkbart handfat. 

Uppskattad kostnad: 35.000 kronor. Faktisk kostnad: 32.671  kronor. 2019-

07-04. Delegation enligt. B.7.1 a.  

 

HJORTEN 

Dnr: 2018-83075 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Iordningställande av befintligt kök, så att det finns fria ytor under de 

arbetsytor som sökande kan behöva(ta bort botten i diskbänksskåp och 

skåpet till höger om spisen). Lämpliga underskåp där all utrustning kan 

förvaras. Eventuellt ett skåp med utdragbara lådor/hyllor. 

Uppskattad kostnad: 12.500 kronor. Faktisk kostnad: 10.250  kronor. 2019-

07-04. Delegation enligt. B.7.1 a.  

 

HOBY 

Dnr: 2018-83166 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Höja altangolvet, upp till överkant av det nedersta steget på trätrappan.  

Ramp med räcke ut över trappan i trädgården.  

Justering/komplettering av plattor ut till vägen från rampens slut.  

Handledare på vänster sida i trappan ner till uteplatsen, justering av 

trappstegen ev. ny trapp. Lås till altandörren då sökande bara kan använda 

denna utgång som sin entré.  

Avlägsna trösklarna mellan sovrum-hall och hall-toalett.  

Vatten skyddad elkontakt till syrgas och laddning av el scootern. 

Uppskattad kostnad: 65.000 kronor. Faktisk kostnad: 60.896  kronor. 2019-

07-04. Delegation enligt. B.7.1 a.  

 

PUMPEN 
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Dnr: 2018-83293 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Hiss typ step-on. Tröskelminimering entrédörr. 

Uppskattad kostnad: 90.000 kronor. Faktisk kostnad: 88.409  kronor. 2019-

07-04. Delegation enligt. B.7.1 a.  

 

LUKTÄRTEN 

Dnr: 2019-83369 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Ta bort badkar och iordningställande av öppen duschplats med löstagbar 

duschsarg och duschdraperi.  

Vid entrén: Justering av manöverpanel på lyftplattan. 

Uppskattad kostnad: 8.000 kronor. Faktisk kostnad: 5.763  kronor. 2019-07-

04. Delegation enligt. B.7.1 a.  

 

SPJUTET 

Dnr: 2019-83373 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Dörröppningsautomatik på entrédörren.  

Låsbar uppställningsplats för rollatorn i närheten av entrén.  

Ledstång på utsidan av entrédörren, mot väpnarstigen till. 

Uppskattad kostnad: 45.000 kronor. Faktisk kostnad: 43.943  kronor. 2019-

07-04. Delegation enligt. B.7.1 a 

.  

 

DRAGSNÄS 

Dnr: 2019-83374 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Spisvakt 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56(141) 
2019-08-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Uppskattad kostnad: 6.500 kronor. Faktisk kostnad: 6.741  kronor. 2019-07-

04. Delegation enligt. B.7.1 a.  

 

KALLEBERGA 

Dnr: 2019-83375 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Montering av rollatorgarage i nära anslutning till sökandes lägenhet. 

Önskemål från fastighetsägaren är på uteplatsen. Montering av stödhandtag 

utomhus, till höger om lägenhetsdörren, men till vänster om brevlådan. 

Placeras lodrät. Montering av stödhandtag mitt emot toalettstolen. Placeras 

lodrätt. 

Uppskattad kostnad: 16.000 kronor. Faktisk kostnad: 17.828  kronor. 2019-

07-04. Delegation enligt. B.7.1 a.  

 

LEJONET 

Dnr: 2019-83384 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Montering av dörrautomatik vid huvudentrén. 

Uppskattad kostnad: 27.000 kronor. Faktisk kostnad: 27.000  kronor. 2019-

07-05. Delegation enligt. B.7.1 a.  

 

KALLEBERGA 

Dnr: 2019-83390 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Montering av ramp (begagnat som återlämnats) 

ut till X [gatuadress]. Viktigt att rampen inte får för brant lutning. om 

rampen inte får plats på det hållet, är det andra alternativet att vinkla rampen 

runt huset. Då måste resterande sträcka hård göras ut till gatan. 

Uppskattad kostnad: 35.000 kronor. Faktisk kostnad: 3.830  kronor. 2019-

07-05. Delegation enligt. B.7.1 a.  

 

LISTERBY 
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Dnr: 2019-83393 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Spisvakt med överhettningsskydd inställd på 60 min. 

Uppskattad kostnad: 6.500 kronor. Faktisk kostnad: 6.748 kronor. 2019-07-

04. Delegation enligt. B.7.1 a.  

HOBY 

Dnr: 2019-83394 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Spisvakt 

Uppskattad kostnad:6.500  kronor. Faktisk kostnad: 7.028  kronor. 2019-07-

04. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

HOBY 

Dnr: 2019-83400 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Automatisk dörröppnare, entrédörr till lägenhetshus. 

Uppskattad kostnad: 25.000  kronor. Faktisk kostnad: 24.000  kronor. 2019-

07-05. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

LINDÅS 

Dnr: 2019-83403 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Uppsättning av stödhandtag i hygienrum och hall. 2 st. 30 cm och 2 st. 60 

cm. 

Uppskattad kostnad: 3.500 kronor. Faktisk kostnad: 3.107  kronor. 2019-07-

05. Delegation enligt. B.7.1 a. 

 

JOHANNISHUS 

Dnr: 2019-83422 
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Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Ramp ut från entré. Stödhandtag vid toalett. 

Uppskattad kostnad: 16.000 kronor.  2019-07-03. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

KALLEBERGA 

Dnr: 2019-83423 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Eliminering av trösklar i bostaden samt tröskel ut till balkong. 

Uppskattad kostnad: 5.000 kronor.  2019-07-03. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

  

BÅRABYGD 

Dnr: 2019-83424 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Borttagning av badkar, framställande av duschplats. Ledstång vid 

entrétrappa (vänster sida upp). Tröskelutjämning/tröskelkil inom bostaden. 

Uppskattad kostnad: 40.000 kronor.  2019-07-03. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

BUSTORP 

Dnr: 2019-83425 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Kök: 1 styck bänklysrör, cirka 60 cm, med önskemål om 2 uttag på vänster 

sida. Placeras ovanför arbetsyta och tillredningsplats. Här finns idag ingen 

belysning.  

Badrum: 1 styck lysrör, cirka 60 cm, anpassad för våtutrymme, placeras 

centralt i tak så att ljuset faller över badkar, toastol och handfat. Ersätter 

plafond. 

Uppskattad kostnad: 6.000 kronor.  2019-07-09. Delegation enligt. B.7.1 a. 
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LERÅKRA 

Dnr: 2019-83427 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Spisvakt med överhettningsskydd inställd på 60 minuter. 

Uppskattad kostnad: 7.000 kronor.  2019-07-03. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

ERINGSBODA 

Dnr: 2019-83428 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Borttagning av duschväggar, montering av horisontellt stödhandtag ca. 50 

cm långt. Fast monterad ramp med räcke. 

Uppskattad kostnad: 20.000 kronor.  2019-07-03. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

VÄSTRA HALLEN 

Dnr: 2019-83429 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- Upphöjning av del av altan i nivå med bostadsplanet. Minimering av 

tröskel vid altandörr in- och utvändigt. Minimering av tröskel vid entrédörr. 

Uppskattad kostnad: 10.000 kronor.  2019-07-04. Delegation enligt. B.7.1 a. 

  

ODEN 

Dnr: 2019-83417 

Tony Holgersson har enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag 

(2018:222) beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende 

- "Hårdgöring" av trädgårdsgång  

(ta bort makadam så man kommer till hårt bottenskikt) mellan garageuppfart 

och köksentrén. Fasa av de två små nivåskillnader som finns på 

trädgårdsgången längs med husets gavel. Minimering av trösklar på 

bottenvåningen mellan kök-vardagsrum och kök-hall. 

Uppskattad kostnad: 25.000 kronor.  2019-07-12. Delegation enligt. B.7.1 a. 
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AVSKRIVNA ÄRENDEN 

 

Dnr: 2019-83370  Annullerat 2019-07-08 av arbetsterapeuter,  

sökande flyttar till annan bostad.  

 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten och att notera dessa till protokollet.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Pär Dover (S). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten och att notera dessa till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 175 Dnr 2019-000012 400 

Delegationsbeslut miljö- och hälsoskyddsenheten 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras från miljö- och 

hälsoskyddsenheten:  

2019-000464 2019-06-13 Delegationsbeslut, Miljö Jennie  
 Holgersson 

Lantbrukstillsyn 2019 
Delegationsbeslut § 219, A.2.1  865 kr 

 Objekt:  Fällö X  

 2019-000563 2019-06-03 DBM § 187 Iulia Ohlin 
                 
      

Tobakstillsyn 2019 
Delegationsbeslut § 187, A.7 a) 

 Objekt:  PÅFÅGELN X 

 2019-000564 2019-06-11 DBM § 204 Iulia Ohlin 
                 
      

Tobakstillsyn 2019 
Delegationsbeslut § 204, A.2.1 

 Objekt:  Per X 

 2019-000612 2019-06-11 DBM § 207 Eva-Marie  
 Lundberg   
            

Remiss Ansökan om tillstånd till alkoholservering 
Delegationsbeslut § 207, D6.5b 

 Objekt:  KALMARE X 

 2019-000645 2019-06-25 DBM § 248 Eva-Marie  
 Lundberg   
            

Remiss i ärende rörande tillfällig alkoholservering 
Delegationsbeslut § 248, D6.5b 

 Objekt:  JÄRNVALLSGATAN X JÄRNVALLEN X 
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2019-000646 2019-06-27 DBM § 258 Eva-Marie  
 Lundberg   
            

Remiss i ärende rörande alkoholservering 
Delegationsbeslut § 258, D6b 

 Objekt:  Torkö X 

 2019-000664 2019-07-04 DBM § 261 Iulia Ohlin 
                 
      

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 261, 5190 kr, A.1 

 Objekt:  Flakaryd X 

 2019-000691 2019-07-15 DBM § 264 Eva-Marie  
 Lundberg   
            

Remiss, bilutställning, Pony Muscle car 
Delegationsbeslut § 264, D.6.a 

 Objekt:  Karlstorp X 

 2019-000308 2019-07-16 DBM § 265 Iulia Ohlin 
                 
      

Tillsyn av enskild avloppsanläggning 
Delegationsbeslut § 265, 1730 kr, A.2.1. 

 Objekt:  TUBBARP X 

 2019-000448 2019-07-16 DBM § 266 Iulia Ohlin 
                 
      

Tillsyn av enskild avloppsanläggning 
Delegationsbeslut § 266, 1730 kr, A.2.1. 

 Objekt:  TUBBARP X 

 2019-000693 2019-07-16 DBM § 267 Eva-Marie  
 Lundberg   
            

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 267,, A1, C1 

 Objekt:  SVENSTORP X 

 2019-000694 2019-07-17 DBM § 268 Eva-Marie  
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 Lundberg   
            

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 268 

 Objekt:  Ronneby X 

 2019-000702 2019-07-18 DBM § 269 Eva-Marie  
 Lundberg   
            

Omklassning av livsmedelsverksamhet 
Delegationsbeslut § 269, C1 

 Objekt:  Bökenäs X 

 2019-000242 2019-07-18 DBM § 270 Iulia Ohlin 
                 
      

Tillsyn av enskild avloppsanläggning 
Delegationsbeslut § 270, 1730 kr, A.2.1. 

 Objekt:  Vambåsa X 

 2019-000243 2019-07-18 DBM § 271 Iulia Ohlin 
                 
      

Tillsyn av enskild avloppsanläggning 
Delegationsbeslut § 271, 1730 kr, A.2.1. 

 Objekt:  VAMBÅSA X 

 2019-000705 2019-07-19 DBM § 272 Eva-Marie  
 Lundberg   
            

Remiss  från polisen,Träbåtsfestival 
Delegationsbeslut § 272, D 6,5a 

 Objekt:  SAXEMARA X 

 2019-000706 2019-07-19 DBM § 273 Eva-Marie  
 Lundberg   
            

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 273, A1, C1 

 Objekt:  SAXEMARA X 

2019-000716 2019-07-30 DBM § 280 Eva-Marie  
 Lundberg   
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Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 280, A1 C1 

 Objekt:  STORA ÅRSJÖMÅLA X 

 2019-000426 2019-06-13 DBM 159 Leif  
 Abrahamss 
 on             

Anmälan enligt 9 kap MB om lagring av timmer 
Delegationsbeslut § 159. 

 Objekt:  Rävsmåla X 
 Fasth : RÄVSMÅLA X 

 2019-000418 2019-06-07 DBM 202 Jens  
 Andersson 

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp enligt 13§ FMVH 
Delegationsbeslut § 202, 5 190 kr, A.1 

 Objekt:  ALMÖ X 

 2019-000620 2019-06-11 DBM 205 Leif  
 Abrahamss 
 on             

Anmälan om installation av värmepump 
Delegationsbeslut § 205. 1730 kr. A.1. 

 Objekt:  Ronneby X 

 2019-000470 2019-06-11 DBM 206 Leif  
 Abrahamsson             

Anmälan enligt miljöprövningsförordningen om anläggning för flisning 
Delegationsbeslut § 206. 8 650 kr. A.1. 

 Objekt:  JOHANNISHUS X 

 2019-000572 2019-06-11 DBM 208 Maria  
 Malmros 

Ansökan om hel befrielse från kommunal hämtning av hushållsavfall 
Delegationsbeslut § 208, 865kr, A.1 

 Objekt:  EKEBY X 

2019-000512 2019-06-11 DBM 209 Maria  
 Malmros 

Ansökan om hel befrielse från kommunal hämtning av hushållsavfall 
Delegationsbeslut, §209, 865kr, A.1 

 Objekt:  BÖKEVIK X 

 2019-000481 2019-06-11 DBM 210 Linnea  
 Pettersson 
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Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
Delegationsbeslut, §210, 865kr, A.1 

 Objekt:  SPIKEN X 

 2019-000483 2019-06-12 DBM 212 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om hel befrielse vid fritidshus från hämtning av hushållsavfall 
Delegationsbeslut §212, 865kr, A.1 

 Objekt:  SVALEMÅLA X 

 2019-000490 2019-06-12 DBM 213 Maria  
 Malmros 

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
Delegationsbeslut § 213, 865 kr, A.1. 

 Objekt:  Evaryd X 

 2019-000494 2019-06-12 DBM 214 Maria  
 Malmros 

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
Delegationsbeslut § 214, 865 kr, A.1. 

 Objekt:  BÄLGANET X 

 2019-000514 2019-06-12 DBM 215 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
Delegationsbeslut, §215, 865kr, A.1 

 Objekt:  BJÖRKERYD X 

2019-000482 2019-06-12 DBM 216 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 

anmälan om egen  
kompostering 

Delegationsbeslut, DBM 216, 865kr, A.1 

 Objekt:  Norra Eringsboda X 

 2019-000489 2019-06-12 DBM 217 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om hel befrielse från kommunal hämtning av hushållsavfall 
Delegationsbeslut DBM 217, 865kr, A.1 

 Objekt:  KUGGEBODA X 

 2019-000584 2019-06-13 DBM 218 Jens  
 Andersson 
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Ansökan om 4 års tömningsintervall för kommunal slamtömning vid 

fritidsbostad 
Delegationsbeslut § 218, 865 kr, A.1 

 Objekt:  ABBORRAMÅLA X 

 2019-000630 2019-06-13 DBM 220 Kajsa  
 Johnson 

Remiss ansökan om tillfälligt serveringstillstånd X 
Delegationsbeslut §220 D.6.5b 

 Objekt:  X 
 Objekt:  Ronneby X 
 Fasth : RONNEBY X  

 2019-000474 2019-06-13 DBM 221 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 

anmälan om egen  
kompostering 

Delegationsbeslut, DBM 221, 865kr, A.1 

 Objekt:  BÖKEVIK X 

 2019-000554 2019-06-13 DBM 222 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 

anmälan om egen  
kompostering 

Delegationsbeslut § 222, 865kr, A1 

 Objekt:  JOHANNISHUS X 

2019-000477 2019-06-13 DBM 223 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
Delegationsbeslut 223, 865kr, A1 

 Objekt:  Millegarne X 

 2019-000496 2019-06-13 DBM 224 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om hel befrielse från kommunal hämtning av hushållsavfall 
Delegationsbeslut, 224, 865kr, A.1 

 Objekt:  Ivar X 

 2019-000495 2019-06-13 DBM 225 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
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Delegationsbeslut, 225, 865kr, A.1 

 Objekt:  SIGGAMÅLA X 

 2019-000578 2019-06-13 DBM 226 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 

anmälan om egen  
kompostering 

Delegationsbeslut 226, 865kr, A.1 

 Objekt:  Hjortsberga X 

 2019-000528 2019-06-14 DBM 227 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet, 

slam och  
hushållsavfall 

Delegationsbeslut, § 227, 865kr, A.1 

 Objekt:  SKILLINGSBODA X 

 2019-000502 2019-06-14 DBM 228 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
Delegationsbeslut, §228, 865kr, A.1 

 Objekt:  BJÖRSTORP X 

2019-000507 2019-06-14 DBM 229 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om hel befrielse från kommunal hämtning av hushållsavfall 
Delegationsbeslut, §229, 865kr, A.1 

 Objekt:  Tromtesunda X 

 2019-000501 2019-06-14 DBM 230 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
Delegationsbeslut, §230, 865kr, A.1 

 Objekt:  Leråkra X 

 2019-000498 2019-06-14 DBM 231 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om hel befrielse vid fritidshus från hämtning av hushållsavfall 

för egen transport  
hem till permanentbostad 

Delegationsbeslut, §231, 865kr, A.1 
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 Objekt:  Gitterås X 

 2019-000473 2019-06-14 DBM 232 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om hel befrielse från kommunal hämtning av hushållsavfall 
Delegationsbeslut, §232, 865kr, A.1 

 Objekt:  Johannishus X 

 2019-000520 2019-06-14 DBM 233 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om hel befrielse från kommunal hämtning av hushållsavfall 
Delegationsbeslut, §233, 865kr, A.1 

 Objekt:  YXNARUM X 

 2019-000593 2019-06-17 DBM 235 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
Delegationsbeslut, §235, 865kr, A.1 

 Objekt:  Hasselstad X 

2019-000505 2019-06-19 DBM 236 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
Delegationsbeslut, §236, 865kr, A.1 

 Objekt:  Tjurkhult X 

 2019-000551 2019-06-18 DBM 237 Maria  
 Malmros 

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
Delegationsbeslut § 237, 865 kr, A.1. 

 Objekt:  Kalleberga X 

 2019-000519 2019-06-19 DBM 239 Maria  
 Malmros 

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 

anmälan om egen  
kompostering 

Delegationsbeslut § 239, 865 kr, A.1. 

 Objekt:  LINDÅS X 

 2019-000609 2019-06-24 DBM 240 Leif  
 Abrahamss 
 on             

Anmälan om installation av stationär kyl/värmepumputrustning med 
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köldmedier 
Delegationsbeslut § 240. A.1. 

 Objekt:  RONNEBY X 
 Objekt:  Fornanäs X 
 Fasth : FORNANÄS X 
 Objekt:  FORNANÄS X 
 Fasth : FORNANÄS X 

 2019-000610 2019-06-24 DBM 242 Leif  
 Abrahamss 
 on             

Anmälan om installation av stationär kyl/värmepumputrustning med 

köldmedier 
Delegationsbeslut § 242., 865 kr 

 Objekt:  Odlingen X 

2019-000628 2019-07-01 DBM 243 Leif  
 Abrahamsson             

Remiss Ansökan om utökad täktverksamhet m m och 

grundvattenbortledning 
Delegationsbeslut § 243. Ordförandebeslut 

 Objekt: X 

 2019-000522 2019-06-24 DBM 244 Maria  
 Malmros 

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
Delegationsbeslut § 244, 865 kr, A.1. 

 Objekt:  VÄSTRA HULT X 

 2019-000618 2019-06-24 DBM 245 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
Delegationsbeslut §245, 865kr, A.1 

 Objekt:  STIGBYGELN X 

 2019-000627 2019-06-24 DBM 246 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
Delegationsbeslut §246, 865kr, A.1 

 Objekt:  BÖKEVIK X 

 2019-000447 2019-06-25 DBM 247 Leif  
 Abrahamss 
 on             

Anmälan om installation av värmepump 
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Delegationsbeslut § 247. 1730 kr. A.1. 

 Objekt:  Sjöhaga X 
 Fasth: Sjöhaga 1:38 

 2019-000643 2019-06-25 DBM 249 Kajsa  
 Johnson 

Remiss i ärende rörande alkoholservering 
Delegationsbeslut §249 D.6.1b 

 Objekt:  Fridhem X 

2019-000534 2019-06-25 DBM 250 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 

anmälan om egen  
kompostering 

Delegationsbeslut, §250, 865kr, A.1 

 Objekt:  Göljahult X 

 2019-000476 2019-06-25 DBM 251 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
Delegationsbeslut, §251, 865kr, A.1 

 Objekt:  ÅKERBÄRET X 

 2019-000508 2019-06-25 DBM 252 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
Delegationsbeslut, § 252, 865kr, A.1 

 Objekt:  Gärestad X 

 2019-000649 2019-06-26 DBM 253 Kajsa  
 Johnson 

Remiss i ärende rörande alkoholservering 
Delegationsbeslut §253 D.6.1b 

 Objekt:  Frida X 

 2019-000642 2019-06-26 DBM 254 Kajsa  
 Johnson 

Remiss i ärende rörande tillfälligt serveringstillstånd 
Delegationsbeslut §254 D.6.1b 

 Objekt:  SAXEMARA X 

 2019-000496 2019-06-26 DBM 255 Linnea  
 Pettersson 
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Ansökan om hel befrielse från kommunal hämtning av hushållsavfall 
Delegationsbeslut, §255, A.1 

 Objekt:  Ivar X 

2019-000634 2019-06-26 DBM 256 Leif  
 Abrahamss 
 on             

Anmälan om installation av värmepump 
Delegationsbeslut § 256. 1730 kr. A.1. 

 Objekt:  UGGLAN X 

 2019-000483 2019-06-27 DBM 257 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om hel befrielse vid fritidshus från hämtning av hushållsavfall 
Delegationsbeslut, §257, A.1 

 Objekt:  SVALEMÅLA X 

 2018-000776 2019-07-04 DBM 259 Leif  
 Abrahamss 
 on             

Tillsyn av enskild avloppsanläggning 
DBM § 259. A.2.1. 

 Objekt:  ANNEBERG X 

 2019-000183 2019-07-03 DBM 260 Iulia Ohlin 
                 
      

Klagomål avlopp 
Delegationsbeslut § 260 . A.2.1. 

 Objekt:  KVARNAMÅLA X 

 2019-000669 2019-07-04 DBM 262 Kajsa  
 Johnson 

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut §262 A.1 (3320 kr/år + 830kr 3A) 

 Objekt:  SAXEMARA X 

 2019-000670 2019-07-04 DBM 263 Kajsa  
 Johnson 

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut §263 (1660kr/år + 830kr, 4A) A.1 

 Objekt:  Ronneby X 

2019-000445 2019-07-26 DBM 274 Jens  
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 Andersson 

Tillsyn av enskild avloppsanläggning 
Delegationsbeslut § 274, 1 730 kr, A.2.1 

 Objekt:  FUNDERSMÅLA X 

 2019-000444 2019-07-26 DBM 275 Jens  
 Andersson 

Tillsyn av enskild avloppsanläggning 
Delegationsbeslut § 275, 1 730 kr. A.2.1 

 Objekt:  FORNANÄS X 

 2018-000713 2019-07-26 DBM 276 Jens  
 Andersson 

Tillsyn av enskild avloppsanläggning 
Delegationsbeslut § 276, 1 730 kr, A.2.1 

 Objekt:  Hasselstad X 
 Fasth : X 

 2019-000650 2019-07-29 DBM 278 Maria  
 Malmros 

Ansökan om hel befrielse från kommunal hämtning av hushållsavfall 
Delegationsbeslut § 278, A.1, 865 kr 

 Objekt:  NORRA ERINGSBODA X 

 2019-000679 2019-07-29 DBM 279 Linnea  
 Pettersson 

Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt 

anmälan om egen  
kompostering 

Delegationsbeslut §279, 865kr, A.1 

 Objekt:  LILLAGÄRDE X 

 2019-000189 2019-06-05 DBM, § 201 Natalie  
 Stangl 

Periodisk besiktning 2019 
§ 201, Delegationsbeslut, A. 2. 1, 0 kr 

 Objekt:  RONNEBY X 
 
 DIARIENR DATUM BESLUT HANDL. 
ÄRENDERUBRIK 
HÄNDELSERUBRIK 
KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN 

 2019-000521 2019-06-14 DBM, 234 Linnea  
 Pettersson 
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Ansökan om uppehåll i avfallshämtning på grund av obebodd fastighet 
Delegationsbeslut, §234, 865kr, A.1 

 Objekt:  NORRA ERINGSBODA X 
 

 

Pär Dover (S) frågar om det är möjligt att i framtiden redovisa huruvida ett 

ärende blivit bifallit eller avslaget i redovisningen av delegationsbeslut till 

nämndsammanträden. Informationen tas vidare av förvaltningschefen inför 

kommande redovisningar av delegationsbeslut.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten och att notera dessa till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Hillevi Andersson (C), Magnus Persson (M), Pär Dover (S), 

Christer Svantesson (S) och Lena Maria Rosén (V). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten och att notera dessa till protokollet 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 176 Dnr 2019-000009 006 

Delgivningsärenden och meddelanden 2019 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningar och meddelanden till miljö-och 

byggnadsnämnden 2019-08-21 (se följande lista över bilagor): 

[Nummer] – [Sammanträde] – [Datum] – [beskrivning]  

01 - MBN 190821 - 190611 - Avslag om att hålla huvudförhandling - 

Täktverksamhet och grundvattenbortledning - Vambåsa 

02 - MBN 190821 - 190523 - Detaljplan för kv Svarven X mfl 

03 - MBN 190821 - 190523 - Fråga om ansvarsfrihet med anledning av 

årsredovisning 2018 

04 - MBN 190821 - 190613 - Beslut om upphävande av MBN:s 

byggsanktionsavgift - Vallen 

05 - MBN 190821 - 190620 - Avslag om överklagande  - Upphörande av 

drift av Vindkraftverk - Lilla Kulleryd 

06 - MBN 190821 - 190605 - Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-

06-04 § 235 - Beslut [om anställningsstopp] 

07 - MBN 190821 - 190624 - Dom från MMD gällande Häggatorp - stängsel 

08 - MBN 190821 - 190626 - Remissvar - Havsplan 

09 - MBN 190821 - 190705 - Avslag av överklagande - Lilla Kulleryd 

10 - MBN 190821 - 190701 - Beslut om prövningstillstånd - 

Strandskyddsdispens - Dragsnäs 

11 - MBN 190821 - 190627 - Överklagande av bygglov - Reparatören 

12 - MBN 190821 - 190701 - Strandskyddsdispens - Dragsnäs - Meddelande 

om Delgivning 

13 - MBN 190821 - 190722 - Överklagande av bygglov för tillfällig 

parkeringsplasts - Granen X 

14 - MBN 190821 - 190722 - Uppdrag [till MBN att ta fram] ny detaljplan - 

Droppemåla 

15 - MBN 190821 - 190723 - Avslag av överklagande - Trolleboda - 

Vedeldning 
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16 - MBN 190821 - 190726 - Beslut om samråd enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken - underhållsröjning och helikoptertoppning - Kallinge 

17 - MBN 190821 - 190612 - Meddelande från JO om lång handläggning av 

ett klagomål om olovlig byggnation 

18 - MBN 190821 - 190726 - Beslut om rättelse av skrivfel - Trolleboda - 

Vedeldning 

19 - MBN 190821 - 190806 - Upphävning av beslut och återförvisning till 

MBN - nybyggnation enbodsatdshus – Listerby 

20 - MBN 190821 - 190807 - Beslut om avslag av överklagande av bygglov 

- Saxemara 

21 - MBN 190821 - 190807 - Beslut om avslag av överklagande av bygglov 

för plank – Lukärten 

22 - MBN 190821 - 190812 - Beslut om avslag av överklagande - bygglov 

för stall Djupadal 

23 - MBN 190821 - 190812 - Beslut om medgivande av tillstånd till Festival 

- Tjärö 

24 - MBN 190821 - 190812 - Beslut om medgivande av dispens från 

biotopskyddet för igenläggning av dike i jordbrukslandskap - Kalleberga 

25 - MBN 190821 - 190814 - Beslut om överlämnade av prövning till 

Regeringen - Lilla Kulleryd 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera delgivningsärenden 

och meddelanden till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lena Maria Rosén (V) och Bengt Sven Åke Johansson 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar delgivningsärenden och meddelanden 

till protokollet. 
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________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 177 Dnr 2019-000007 002 

Ordförandebeslut 2019 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut fattade av ordföranden redovisas: 

([paragrafnummer] - [sammanträde] - [titel/beskrivning]) 

 

§ 574 - MBN 190821 - Yttrande i överklagan av strandskyddsdispens, 

avstyckning av tomt för nybyggnad av enbostadshus - Dragsnäs, till detta 

protokoll bifogad bilaga. 

§ 1 - MBN 190821 - Rättidsprövning - Svarven, till detta protokoll bifogad 

bilaga. 

§ 243 - MBN 190821 - 190820 - VAMBÅSA X – Yttrande om 

tillståndsansökan för utökad täktverksamhet mm., till detta protokoll bifogad 

bilaga.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner återrapporteringen och noterar 

detsamma till protokollet. Delegationsbesluten biläggs protokollet genom 

ovan nämnda bilagor.    

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner återrapporteringen och noterar 

detsamma till protokollet. Delegationsbesluten biläggs protokollet genom 

ovan nämnda bilagor. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 178 Dnr 2019-000070 231 

Stocken X - Tillbyggnad av enbostadshus med carport 
Bygg-R Dnr 201935 

 

Sammanfattning  

Sökande: PRIVATPERSON 

Fastighetens adress: X. 

Orsak till MBN: Byggrätten på fastigheten överskrids med 25 %, cirka 6 m2 

av tillbyggnaden placeras på prickad mark och närmare än 6 meter till vägen. 

Ansökan avser: Tillbyggnad av enbostadshus med carport på 29,5 m2.  

 

Förutsättningar 

Detaljplan: Detaljplanen som gäller är DP 346, laga kraft 1977-08-02.  

BSr: Bostadsändamål, radhus.  

IIn: Två våningar, vind får ej inredas, byggnadshöjd 6 m. 

Punktprickad mark: Marken får ej bebyggas. 

Byggrätt: 120 m2. 

 

Underrättelse 

Sakägare: Berörda sakägare (rågrannar) har getts möjlighet att yttra sig enligt 

9 kap. 25 § plan- och bygglagen med en svarstid till 2019-05-02. Ingen 

erinran har kommit in.  

 

Remissinstanser (se underlag): 

Ärendet har remitterats till Ronneby Miljö och Teknik AB (Miljöteknik) 

samt Mark- och exploateringsenheten på Ronneby Kommun. 

 

Mark- och exploateringsenheten skriver i sitt yttrande att garage och 

carportar ska placeras minst 6 meter från fastighetsgränsen. Se bifogat 

underlag.  
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Bedömning 

Enligt 9 kap. 30 § ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om  

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller  

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 

fastighetsbildningslagen (1970:988), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 

löpa, och 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 

6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 

§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att den sökta åtgärden strider mot 

detaljplanen då byggrätten överskrids med 25 % samt att placering av 

tillbyggnaden sker delvis på punktprickad mark vilket också innebär att 

tillbyggnaden hamnar närmare än 6 meter till vägen.  

 

Byggrätten på fastigheten, 120 m2, är redan utnyttjad och byggnadsarean för 

befintlig byggnad är cirka 121 m2. Sökande anger i sin ansökan att 

tillbyggnaden är 24, 6 m2 men skärmtaket på carporten ut mot vägen är då 

inte inräknat. Byggnadsarean för tillbyggnaden beräknas till 29,5 m2. Den 

del av tillbyggnaden som går ut på prickad mark är 6 m2 av tillbyggnadens 

byggnadsarea. 

 

Byggnaderna längsmed GATUADRESS är vidare byggda i form av en 

gruppbebyggelse där alla husen är likadana bortsett från färg. En carport på 

ett av husen skulle skapa ett oenhetligt intryck på gruppbebyggelsen. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att den sökta åtgärden inte kan anses 

vara en liten avvikelse mot detaljplanen enligt 9 kapitlet 31 b § PBL.  

 

Sökande får möjlighet att yttra sig över denna tjänsteskrivelse innan 

nämndens sammanträde 2019-05-22.  
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Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus med carport enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL). 

Avgiften för avslaget är 1 730 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 

kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82. (Tabell 20, timdebitering – 2h.) 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.  

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan inkommen 2019-04-12. 

Kontrollplan inkommen 2019-04-12. 

Situationsplan inkommen 2019-04-12. 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2019-03-29 & 2019-04-12. 

Miljötekniks yttrande inkommen 2019-04-25. 

Mark- och exploateringsenhetens yttrande inkommen 2019-04-17.  

Yttrande från sökande inkommen 2019-05-20. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Hillevi Andersson (C), Magnus Persson (M), Pär Dover (S), 

Lena Maria Rosén (V) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Hillevi Andersson (C), Magnus Persson (M), Leif Hansson (M), Willy 

Persson (KD), Jan-Olov Olsson (C) och yrkar på att bygglov ska beviljas 

enligt 9 kap. 31b§ PBL 1 o 2 pkt, då avvikelsen är liten och förenlig med 

planens syfte. 

Motivering: Då merparten av hushållen har fler bilar än en och dessutom 

familjerna tenderar att växa och övriga familjemedlemmar anskaffar 

fortskaffningsmedel är behovet att skydda sin egendom mot sol och regn 

större än vad som var brukligt vid husens uppförande.  Flera liknande 

carportlösningar har beviljats på samma gata och i området i övrigt är det 

snarare regel än undantag att carportar blivit beviljade bygglov. Angående 

avståndet 6m är det inte ngt som jag/vi finner stöd för i någon lagparagraf, 

utan det är mer en policy från kommunens egen sida. Liknande bygglov 

avslogs av nämnden 2018-03-21 i Hjortsberga, men beslutet upphävdes 

senare av Länsstyrelsen 
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Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Mattias Ronnestad (SD) yrkar bifall till 

förslag från Hillevi Andersson (C) med flera. 

Pär Dover (S) yrkar bifall till beslutsförslaget enligt tjänsteskrivelsen (att 

avslå bygglovet). 

Lena Maria Rosén (V) yrkar bifall till beslutsförslaget enligt 

tjänsteskrivelsen (att avslå bygglovet).  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framförda yrkanden 

genom öppen acklamation och finner att miljö- och byggnadsnämnden 

bifaller Hillevi Andersson (C) med fleras förslag till beslut.   

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas, enligt 31b§ 1 o 2 

pkt, då avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Avgiften 

fastställes till 5 143 kronor enligt KF-beslut 2011-06-16 § 159 och reviderat 

beslut 2012-03- 29 § 82. (Tabell 2, 5 och 11.) Faktura för bygglovsavgiften 

skickas separat. 

Motivering: Då merparten av hushållen har fler bilar än en och dessutom 

familjerna tenderar att växa och övriga familjemedlemmar anskaffar 

fortskaffningsmedel är behovet att skydda sin egendom mot sol och regn 

större än vad som var brukligt vid husens uppförande.  Flera liknande 

carportlösningar har beviljats på samma gata och i området i övrigt är det 

snarare regel än undantag att carportar blivit beviljade bygglov. Angående 

avståndet 6m är det inte ngt som jag/vi finner stöd för i någon lagparagraf, 

utan det är mer en policy från kommunens egen sida. Liknande bygglov 

avslogs av nämnden 2018-03-21 i Hjortsberga, men beslutet upphävdes 

senare av Länsstyrelsen 

 

 

Enligt 9 kapitlet 31 b § PBL får bygglov ges trots 30 § första stycket 2, 31 § 

1 och 31 a § 2 för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 

områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 

områdesbestämmelsernas syfte och 

1. avvikelsen är liten, eller 

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 
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Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) 

tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes 

tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 41 a § PBL). 

Gäller även om startbesked har lämnats för åtgärden. 

 

Startbesked lämnas med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL. Med detta 

startbesked godkänner byggnadsnämnden att den sökta åtgärden får 

påbörjas. Observera att detta gäller först fyra veckor efter bygglovet har 

kungjorts i Post- och inrikes tidningar. 

 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

 

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 

1. Kontrollplanen fastställs 

2. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som 

underlag för slutbesked 

• Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att 

byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. 

Upplysningar 

Sökanden upplyses om att kontakta Miljöteknik då kabelvisning erfordras 

innan byggstart.  

 

Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att 

gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. 

 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 

avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 

då beslutet vann laga kraft. 

 

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av 

startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett skriftligt 

slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. 

________________ 

Exp: 

Expedieras med delgivningskvitto + besvärshänvisning till:  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

83(141) 
2019-08-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

PRIVATPERSON 

För kännedom 

Mark- och exploateringsenheten, Ronneby Kommun 

Akten 
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§ 179 Dnr 2016-000127 214 

Björnen X - Planarbete 

 

Sammanfattning  

Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2016-08-18 MBN § 148 upprättat 

ett förslag till ny detaljplan för Björnen X i centrala Ronneby (Espedalen) 

Ronneby kommun. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med nya bostäder, 

centrumändamål och skola i ett centralt läge.  

Bedömning 

 Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 2019-02-22 till och 

med 2019-03-15. Yttranden inkom från Länsstyrelsen Blekinge, 

Lantmäteriet, Kommunledningsförvaltningen, Anna Hinseäng, Region 

Blekinge, Räddningstjänsten Östra Blekinge, Miljöteknik, 

Hyresgästföreningen, PRIVATPERSON och Äldrenämnden (se 

samrådsredogörelsen). Efter samrådsskedet gjordes ändringar och tillägg i 

planhandlingarna och förslaget sändes ut för granskning under tiden 2019-

05-17 till och med 2019-06-07. Yttranden inkom från Länsstyrelsen 

Blekinge län, Lantmäteriet, Mark och Exploateringsenheten och 

Kommunstyrelsen (se granskningsutlåtande). Efter granskningen har det 

gjorts redaktionella ändringar i planbeskrivningen och på plankartan har ett 

par egenskaper förtydligats.  

Förslag till beslut 

Att Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen för Björnen X.  

Underlag 

Plankarta, 2019-07-01 

Planbeskrivning, 2019-04-15 

Samrådsredogörelse, 2019-04-12 

Granskningsutlåtande, 2019-07-08 

Behovsbedömning av MKB, 2016-11-29 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Hillevi Andersson (C). 
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Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen för Björnen X. 

________________ 

Exp: 

MBF Karin Svensson 

Akten 
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§ 180 Dnr 2019-000115 230 

Hallonet X - Ansökan om bygglov för uppförande av 
plank/staket. Bygg-R 2019/271 

 

Sammanfattning  

Sökande är: PRIVATPERSON. 

 

Fastighetens adress: X. 

 

Fastighetsägare: PRIVATPERSONER. 

 

För fastigheten gäller detaljplan 148, laga kraft 1977-01-25. /BFIIn/. 

 

B = med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. 

 

F = med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföres 

fristående. 

 

F = på tomt som omfattar med F betecknat område får endast en 

huvudbyggnad jämte erforderlig gårdsbyggnad uppföras. 

 

F = på tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte 

uthus eller annan gårdsbyggnad icke uppta större sammanlagd areal än 210 

kvm. Fristående uthus eller annan gårdsbyggnad får ej uppta större areal än 

50 kvm. 

 

n = på med n betecknat område får vind icke inredas utöver angivet 

våningsantal. 

 

II = På med I eller II betecknat område får byggnad icke uppföras till större 

höjd än respektive 3,5 och 5,5 meter. 
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F = på med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma mer än en 

bostadslägenhet. I gårdsbyggnad får bostad icke inredas. 

 

Mark som icke eller i mindre omfattning får bebyggas 

 = Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

 

Orsak mbn: plank/staket placeras på punktprickad mark.  

Ansökan avser uppförande av plank/staket ovanpå mur i tomtgräns mot X 

[GATUADRESS], muren är placerad helt på punktprickad mark (bygglov 

för mur beviljades på delegation 2015-12-03, Dnr: 2015-000510, se bifogad 

kopia.) 

 

Ärendet har remitterats till Ronneby Miljö & Teknik AB, Mark- och 

Exploateringsenheten, Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. 

 

Ärendet har kungjorts i länstidningarna under kommunrutan angående 

remisser till delägare av Ronneby S:7 med en svarstid till 2019-06-14. 

 

Remissvar utan erinran har inkommit från Mark- och Exploateringsenheten, 

se bifogat remissvar. Remissvar med erinran har inkommit från Ronneby 

Miljö & Teknik AB samt från Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen, se 

bifogade remissvar. 

 

Berörda sakägare (rågranne) har getts möjlighet att yttra sig enligt 9 kap. 25 

§ plan- och bygglagen med en svarstid till 2019-06-07.  

 

Fastigheterna som berörs är Hallonet X, X, X, Påtorp X, Smultronet X och 

X.  

Erinran har inkommit från ägare till Smultronet X. Ingen erinran från ägare 

till Påtorp X, Hallonet X och X har inkommit. Ägare till Hallonet X och 

Smultronet X har inte svarat. 

 

Förslag till beslut har kommunicerats med sökande med svarstid till 2019-

07-31. 
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Inget svar har inkommit på kommuniceringen av beslut  

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, 9-11 

§§, 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 1. Lag (2014:900). 

 

Enligt 9 kap. 31 b §, trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får  

bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller  

områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 

områdesbestämmelsernas syfte och  

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).  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för uppförande av 

plank/staket på mur enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen med hänvisning 

till att ansökan strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning att den inte 

kan anses som liten.  
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Den föreslagna åtgärden är belägen på fastighet i direkt anslutning till 

område för Riksintresse för kulturmiljövård. 

 

Nämnden ställer sig negativa till uppförande av plank inom området och se 

en påtaglig risk för skada på delar av Riksintresset. 

 

Avgift tas ut med 1 730 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 

2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av kommunfullmäktige 2012-03-

29 § 82. 

 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.  

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan inkommen 2019-05-16. 

Fasadritning inkommen 2019-05-16. 

Foto på exempel av plank inkommen 2019-05-16. 

Situationsplan inkommen 2019-05-16. 

Miljötekniks yttrande inkommen 2019-05-27, med erinran. 

Delägare till Smultronet X yttrande inkommen 2019-05-30, med erinran. 

Delägare till Smultronet X yttrande inkommen 2019-05-30, med erinran. 

Ägare till Hallonet X yttrande inkommen 2019-06-05, utan erinran. 

Ägare till Hallonet X yttrande inkommen 2019-06-10, utan erinran. 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningens yttrande inkommen 2019-05-27, 

med viss erinran. 

Mark och exploateringsenhetens yttrande inkommen 2019-05-27, utan 

erinran. 

Förslag till kontrollplan inkommen 2019-05-16. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lena Maria Rosén (V). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för uppförande av 

plank/staket på mur enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen med hänvisning 

till att ansökan strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning att den inte 

kan anses som liten.  

 

Den föreslagna åtgärden är belägen på fastighet i direkt anslutning till 

område för Riksintresse för kulturmiljövård. 

 

Nämnden ställer sig negativa till uppförande av plank inom området och se 

en påtaglig risk för skada på delar av Riksintresset. 

 

Avgift tas ut med 1 730 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 

2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av kommunfullmäktige 2012-03-

29 § 82. 

 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

________________ 

Exp: 

Expedieras med delgivningskvitto + besvärshänvisning till: 

PRIVATPERSON. 

PRIVATPERSON. 

PRIVATPERSON. 

PRIVATPERSON. 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen, Att: Ann Thomasson. 

För kännedom:  

Akten 
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§ 181 Dnr 2019-000111 231 

Johannishus X - Nybyggnad av garage samt 
tillbyggnad av bostadshus. Bygg-R 2019/255 

 

Sammanfattning  

Sökande är: PRIVATPERSON. 

 

Fastighetsadress: X. 

 

Fastighetsägare: PRIVATPERSONER. 

 

Fastigheten ligger utanför detaljplan samt utanför sammanhållen bebyggelse. 

 

Fastigheten ingår i riksintresset för kulturmiljövård MB3KAP6.  

 

Orsak till mbn: Tillbyggnad utanför DP eller OB av huvudbyggnad, och där 

tillbyggnaden utgör mer än 50 % av BYA av denna. B.1.1 e. 

 

Ansökan avser tillbyggnad av torp med 44 kvm, sammanlagd BYA efter 

tänkt tillbyggnad blir 84 kvm. Ansökan avser också nybyggnation av garage 

på 55 kvm.  

 

Ärendet har remitterats till Blekinge museum, Miljö- och 

hälsoskyddsenheten samt till Ronneby Miljö & Teknik AB.  

 

Blekinge Museum har i remiss svarat att de inte har något att erinra mot 

förslaget. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten har inget att erinra, se bifogat remissvar. 

 

Ronneby Miljö & Teknik AB har inget att erinra, se bifogat remissvar.  
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Berörda sakägare (rågranne) har getts möjlighet att yttra sig enligt 9 kap. 25 

§ plan- och bygglagen med en svarstid till 2019-06-17.  

 

Fastigheten som berörs är Johannishus X. Inget svar har inkommit.  

Bedömning 

Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför 

ett område med detaljplan, om åtgärden  

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 

6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 

prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av torp med 

44 kvm samt nybyggnation av garage på 55 kvm enligt 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen. 

     

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 

avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 

då beslutet vann laga kraft.  

 

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) 

tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes 

tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 41 a § PBL). 

Gäller även om startbesked har lämnats för åtgärden. 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat 

ett skriftligt startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag: PRIVATPERSON.  

    

Avgift tas ut med 15 848 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 

2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av kommunfullmäktige 2012-03-

29 § 82, tabell 2, 5, 10 och 11. 
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Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.  

Upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vid samråd ska följande redovisas för 

att få ett skriftligt startbesked:  

• Förslag till kontrollplan 

• Konstruktionsritningar 

 

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

• Micael Sandberg, telefon 0457-61 82 43. 

• Marcus Sabel, telefon 0457- 61 82 20. 

 

Sökanden upplyses om att kontakta sin ledningshavare för kabelvisning 

innan byggstart. 

 

      

  Innan byggnaden får tas i bruk måste skriftligt slutbesked ha meddelats 

enligt  

  10 kap. 34 § plan- och bygglagen. 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan inkommen 2019-05-08. 

Situationsplan inkommen 2019-05-27. 

Fasad/plan och sektionsritningar inkomna 2019-05-08. 

Anmälan kontrollansvarig inkommen 2019-05-22. 

Foto på torp inkommen 2019-05-22. 

Miljötekniks yttrande inkommen 2019-06-10. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Jens Anderssons yttrande inkommen 2019-

06-05. 

Yttrande från Blekinge Museum, inkommen 2019-08-19. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Pär Dover (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av torp med 

44 kvm samt nybyggnation av garage på 55 kvm enligt 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen. 

     

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 

avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 

då beslutet vann laga kraft.  

 

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) 

tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes 

tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 41 a § PBL). 

Gäller även om startbesked har lämnats för åtgärden. 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat 

ett skriftligt startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag: PRIVATPERSON.  

    

Avgift tas ut med 15 848 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 

2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av kommunfullmäktige 2012-03-

29 § 82, tabell 2, 5, 10 och 11. 

 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

________________ 

Exp: 

Expedieras med delgivningskvitto + besvärshänvisning till: 

  PRIVATPERSON. 
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 PRIVATPERSON. 

 

För kännedom: 

KA: PRIVATPERSON.  

Akten 
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§ 182 Dnr 2019-000145 233 

Fornanäs X - Bygglov för nybyggnad av 
transformatorstation. Bygg-R dnr 2019/349 

 

Sammanfattning  

Sökande är: Ronneby Miljö & Teknik AB, Att: Jens Hansen, C/o Ronneby 

Kommun Stadshuset, 372 80 Ronneby. 

 

Fastighetens adress: X 

 

Fastighetsägare: AB Ronneby Industrifastigheter, Fridhemsvägen 15, 372 38 

Ronneby. 

 

För fastigheten gäller detaljplan 351, laga kraft 1979-01-25. /J/. 

 

J = med J betecknat område får användas endast för industriändamål. 

 

På med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den 

höjd som siffran anger, där så prövas lämpligt må byggnadsnämnden medge 

högre höjd för mindre byggnadsdel. 

 

 = Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

 

Orsak mbn: Byggnaden placeras helt på punktprickad mark.  

 

Ansökan avser nybyggnad av transformatorstation på 8,5 kvm placerad helt 

på punktprickad mark.  

 

Ärendet har remitterats till Ronneby Miljö & Teknik AB, Mark- och 

Exploateringsenheten samt till Räddningstjänsten.  
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Berörda sakägare (rågranne) har getts möjlighet att yttra sig enligt 9 kap. 25 

§ plan- och bygglagen med en svarstid till 2019-07-19.  

 

Fastigheterna som berörs är Fornanäs X, X, X, X, X och Ronneby X. Ingen 

erinran har inkommit. 

 

Förslag till beslut har kommunicerats med sökande med svarstid till 2019-

07-31. 

 

Inget svar har inkommit på kommuniceringen av beslut.  

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, 9-11 

§§, 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 1. Lag (2014:900). 

 

Enligt 9 kap. 31 b §, trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får  

bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller  

områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 

områdesbestämmelsernas syfte och  

1. avvikelsen är liten, eller  
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2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt, (Lag 2014:900).  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 

transformatorstation enligt 9 kap. 31 b § 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 1 730 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 

2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av kommunfullmäktige 2012-03-

29 § 82. 

 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.  

Handlingar som ingår i beslutet. 

Ansökan inkommen 2019-06-28. 

Fasad/planritning inkommen 2019-06-28. 

Situationsplan inkommen 2019-06-28. 

Miljötekniks yttrande inkommen 2019-07-09.  

Mark och exploateringsenhetens yttrande inkommen 2019-07-05. 

Tarkett AB:s yttrande inkommen 2019-07-11. 

AB Ronneby Industrifastigheters yttrande inkommen 2019-07-11. 

Förslag till kontrollplan inkommen 2019-06-28. 

Räddningstjänstens yttrande inkommen 2019-07-31.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Hillevi Andersson (C), Pär Dover (S) och Lena Maria 

Rosén (V). 

Yrkanden 

Pär Dover (S) yrkar bifall till beslutsförslaget enligt tjänsteskrivelsen (att 

avslå bygglovet) 

 

Hillevi Andersson (C), Magnus Persson (M), Leif Hansson (M), Willy 

Persson (KD), Jan-Olov Olsson (C) yrkar på att bygglov ska beviljas enligt 9 

kap. 31 c § 1 o 2 pkt, PBL då det är ett angeläget gemensamt behov och 

lämpligt komplement till bestämd användning enligt detaljplanen.  
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Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framförda yrkanden 

genom öppen acklamation och finner att miljö- och byggnadsnämnden 

bifaller Hillevi Andersson (C) med fleras förslag till beslut.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 

transformatorstation, enligt 9 kap. 31 c § PBL 1 o 2 pkt, då det är ett 

angeläget gemensamt behov och lämpligt komplement till bestämd 

användning enligt detaljplanen.                                                                                      

Startbesked lämnas med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL. Med detta 

startbesked godkänner byggnadsnämnden att den sökta åtgärden får 

påbörjas.  

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 

avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 

då beslutet vann laga kraft.  

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) 

tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes 

tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 41 a § PBL).  

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för 

skriftligt slutbesked. 

•Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts, dvs ifylld och signerad 

kontrollplan.  

Avgift tas ut med 9 086 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 

2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av kommunfullmäktige 2012-03-

29 § 82 

________________ 

Exp: 

Expedieras med delgivningskvitto + besvärshänvisning till: 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Att: Jens Hansen, C/o Ronneby Kommun 

Stadshuset, 372 80 Ronneby. 

 

För kännedom:  

Akten 
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§ 183 Dnr 2019-000139 231 

Bökevik X - Till-/ombyggnad och utvändig ändring av 
fritidshus. Bygg-R 2019/317 

 

Sammanfattning  

Sökande är: PRIVATPERSON. 

 

PRIVATPERSON 

 

Fastighetsadress: X 

 

För fastigheten gäller detaljplan 310, laga kraft 1964-05-04. /B/  

 

B = Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål 

(fritidsstugor). 

 

Inom byggnadsplaneområdet får icke uppföras byggnad, vars användande 

påkallar anordnandet av WC. 

 

Inom med B betecknat område får avståndet mellan bostadshus 

(fritidsstugor) icke understiga 20 meter. Då särskilda skäl föreligger i form 

av naturliga hinder, såsom större jordstenar växande träd, vattensjuk mark 

o.dyl, må mindre avstånd medgivas, dock ej under 12 meter. I övrigt skola 

bestämmelserna i 39 § byggnadsstadgan äga tillämpning. 

 

Å tomtplats som omfattar med B betecknat område för den sammanlagda 

bebyggelsen icke upptaga större areal än 60 kvm. 

 

Bostadshus (fritidsstugor) må icke upptaga större areal än 50 kvm. 

 

Å med B betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 3,5 

meter. 
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Å med B betecknat område får tak givas en lutning mot horisontalplanet av 

högst 30 grader. 

 

 

Orsak till mbn = överyta. 

 

Fastigheten berörs av ett större geografiskt område utpekat som riksintresse 

för MB 4:1 & 4:4. Sökt åtgärd bedöms inte påverka dessa intressen negativt. 

 

Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus med 50,3 kvm, innehållande 

sovrum, passage samt wc/dusch. Ansökan avser också invändig 

ombyggnation samt fasadändring med byte av vissa dörrar och fönster. 

Befintlig byggnad uppgår till 58,4  kvm. Efter den tänkta tillbyggnaden blir 

den totala byggnadsarean (BYA) 108,7 kvm. En avvikelse mot detaljplanen 

med 58,7 kvm = 117 %. 

 

Ärendet har remitterats till Ronneby Miljö & Teknik AB.  

 

Berörda sakägare (rågranne) har getts möjlighet att yttra sig enligt 9 kap. 25 

§ plan- och bygglagen med en svarstid till 2019-07-10.  

 

Fastigheterna som berörs är Bökevik X samt X, ingen erinran har inkommit. 

 

Förslag till beslut har kommunicerats med sökande med svarstid till 2019-

07-31. 

 

Svar angående kommunicering av beslut inkom 2019-07-30.  

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 
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b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 

fastighetsbildningslagen (1970:988), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 

löpa, och 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 

6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 

§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

 

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 1. Lag (2014:900). 

 

Enligt 9 kap. 31 b §, trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får  

bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller  

områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 

områdesbestämmelsernas syfte och  

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).  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

fritidshus med 50,3 kvm enligt 9 kap. 31 § 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 1 730 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 

2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av kommunfullmäktige 2012-03-

29 § 82. 

 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.  

Handlingar som ingår i beslutet. 

Ansökan inkommen 2019-06-10. 

Beskrivning av projektet inkommen 2019-06-10. 
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Situationsplan inkommen 2019-06-10.  

Fasadritning inkommen 2019-06-10. 

Planritning inkommen 2019-07-09. 

Sektionsritning inkommen 2019-06-10. 

Miljötekniks yttrande inkommen 2019-06-25. 

Remissvar från Bökevik X inkommen 2019-07-10. 

Remissvar från Bökevik X inkommen 2019-07-05 

Anmälan kontrollansvarig inkommen 2019-06-10. 

Svar angående kommunicering av beslut inkommen 2019-07-30. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Hillevi Andersson (C), Magnus Persson (M), Pär Dover (S), 

Lena Maria Rosén (V) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Hillevi Andersson (C), Magnus Persson (M), Christer Svantesson (S), Leif 

Hansson (M), Willy Persson (KD), Jan-Olov Olsson (C) och yrkar på att 

bygglov ska beviljas enligt 9 kap. 31b§ 2 pkt, PBL då åtgärden är av 

begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas 

eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

Motivering: Då många fastigheter i området tidigare blivit beviljade liknande 

bygglov och området sedan en tid tillbaka har anslutning till kommunalt 

vatten och avlopp anser vi det möjligt att bevilja lov. Dessutom finns planer 

på att omarbeta äldre detaljplaner i kustområdet just i detta syfte att öka 

möjligheterna till ett kustnära åretruntboende. 

 

Bengt Sven Åke Johansson (SD), Lena Maria Rosén (V) och Mattias 

Ronnestad (SD) yrkar bifall till förslag från Hillevi Andersson (C) med flera. 

Pär Dover (S) yrkar bifall till beslutsförslaget enligt tjänsteskrivelsen (att 

avslå bygglovet).  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framförda yrkanden 

genom öppen acklamation och finner att miljö- och byggnadsnämnden 

bifaller Hillevi Andersson (C) med fleras förslag till beslut.  
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

med 50,3 kvm, enligt 9 kap. 31b§ PBL 2 pkt, då åtgärden är av begränsad 

omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 

bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

Motivering: Då många fastigheter i området tidigare blivit beviljade liknande 

bygglov och området sedan en tid tillbaka har anslutning till kommunalt 

vatten och avlopp anser vi det möjligt att bevilja lov. Dessutom finns planer 

på att omarbeta äldre detaljplaner i kustområdet just i detta syfte att öka 

möjligheterna till ett kustnära åretruntboende. 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 

avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 

då beslutet vann laga kraft. 

 Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) 

tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes 

tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 41 a § PBL). 

Gäller även om startbesked har lämnats för åtgärden. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat 

ett skriftligt startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag: PRIVATPERSON.  

  Avgift tas ut med 8 156 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 

kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82, tabell 2, 5, och 11. 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.   

   

Upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vid samråd ska följande redovisas för 

att få ett skriftligt startbesked:  

 Förslag till kontrollplan 

 Konstruktionsritningar 

 

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

 Micael Sandberg, telefon 0457-61 82 43. 

 Marcus Sabel, telefon 0457- 61 82 20. 
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Sökanden upplyses om att kontakta sin ledningshavare för kabelvisning 

innan byggstart. 

 

Innan byggnaden får tas i bruk måste skriftligt slutbesked ha meddelats 

enligt  

10 kap. 34 § plan- och bygglagen. 

 

________________ 

Exp: 

Expedieras med delgivningskvitto + besvärshänvisning till: 

PRIVATPERSON. 

PRIVATPERSON. 

 

För kännedom: 

PRIVATPERSON. 

Akten 
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§ 184 Dnr 2019-000144 233 

Huven X - Tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning av industribyggnad och skyltanordning 
Bygg-R, dnr 2019/339 

 

Sammanfattning  

Sökande är: FÖRETAG. 

 

 Fastighetens adress: X 

 

 Fastighetsägare: FÖRETAG. 

 

För fastigheten där skylt skall placeras gäller detaljplan 126, laga kraft 1988-

10-   21. J = Med J betecknat område får användas endast för 

industriändamål. 

 

För fastigheten där aktivitetslokalen skall vara gäller detaljplan 342, laga 

kraft 1974-05-08. J = Med J betecknat område får användas endast för 

industriändamål. 

 

Orsak mbn: Avviker från detaljplanen med användningen.  

 

Ansökan avser ändrad användning på del av industribyggnad, till 

aktivitetslokal, cirka 1500 kvm. Sökande har för avsikt att använda lokalen 

till aktivitetscenter, där huvudändamålen avses vara padeltennis.  

 

Ansökan avser även anläggande av parkeringsplats (cirka 56 platser) 

tillhörande aktivitetslokalen samt uppsättning av fasadskylt. 

 

Ärendet har remitterats till Ronneby Miljö & Teknik AB, Staten 

Trafikverket, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen, Miljö- och 

hälsoskyddsenheten samt till Mark- och Exploateringsenheten. 
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Berörda sakägare (rågranne) har getts möjlighet att yttra sig enligt 9 kap. 25 

§ plan- och bygglagen med en svarstid till 2019-07-15.  

 

Fastigheterna som berörs är Hantverkaren X, Bäckelyckan X, Huven X, 

Ronneby X samt Tuvelyckan X. Ingen erinran har inkommit.  

Bedömning 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 33 § får ett tidsbegränsat bygglov 

ges för en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla 

förutsättningar enligt 30-32 a §§, om sökanden begär det och åtgärden avses 

att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd 

i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens 

begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får 

överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses 

i 9 §. Lag (2014:900). 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 c § Efter det att 

genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som 

följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 

1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget 

gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 

2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 

lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 

Lag (2014:900). 

 

I detta ärende bedöms Aktivitetslokalen utgöra ett lämpligt komplement till 

J: Industriändamål då förutsättningarna på fastigheten är enligt bedömning 

goda gällande både anläggning och parkeringsmöjligheter för att upprätta en 

sådan typ av verksamhet. 

 

Åtgärden följer inte planens huvudsakliga syfte dock är syftet så pass 

konkret att det är svårt att använda detta som tolkningsunderlag vad 

markanvändningens huvudsakliga syfte verkligen skulle innebära. 

 

Då inte alla men vissa förutsättningar uppfylls enligt 9 kap 30-32 a §§, 

bedömer byggnadsnämnden att ett tidsbegränsat bygglov kan ges. 

 

Parkeringsytan som är föreslagen är bygglovspliktig åtgärd enligt PBF kap 6 

§ 1 .8 och bedöms som lämplig med stöd av PBL kap 8 § 10.  
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Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov (t.o.m. 2029-

09-30) för ändrad användning av industribyggnad med stöd av PBL 9:33 

genom hänvisning till 9:31c p.2 och medger avvikelsen för typ av 

användning då den föreslagna användningen anses vara ett lämpligt 

komplement  

  

Samt beviljar anläggande av parkering enligt PBL kap 8 § 10. 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 

avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 

då beslutet vann laga kraft.  

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) 

tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes 

tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 41 a § PBL). 

Gäller även om startbesked har lämnats för åtgärden. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat 

ett skriftligt startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag: PRIVATPERSON. 

 

Avgiften för bygglovet är 75 250 kronor enligt Tabell 2, 5 & 11(10), 

framställd av kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom 

beslut av kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82. 

 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.  

Upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vid samråd ska följande redovisas för 

att få ett skriftligt startbesked:  

• Förslag till kontrollplan 

• Konstruktionsritningar 

• En invändig miljöutredning avseende hälsoaspekter ska redovisas för det 

ändrade användningsområdet, beaktat tidigare bedrivna verksamheter i de 

berörda lokalerna. Förslag till provtagningsplan ska redovisas innan 

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

• Micael Sandberg, telefon 0457-61 82 43. 

• Marcus Sabel, telefon 0457- 61 82 20. 

 

Sökanden upplyses om att kontakta sin elleverantör för kabelvisning innan 

byggstart. 

 

Innan byggnaden får tas i bruk måste skriftligt slutbesked ha meddelats 

enligt 10 kap. 34 § plan- och bygglagen. 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan inkommen 2019-06-25. 

Fasadritning inkommen 2019-07-17. 

Planritningar inkommen 2019-07-17. 

Situationsplan inkommen 2019-07-17. 

Anmälan om kontrollansvarig inkommen 2019-07-09. 

Miljötekniks yttrande inkommen 2019-07-01.  

Räddningstjänstens yttrande inkommen 2019-07-31. 

Trafikverkets yttrande inkommen 2019-07-08. 

Ägare till Bäckelyckan X yttrande inkommen 2019-07-05. 

Ägare till Huven X yttrande inkommen 2019-07-12. 

Ägare till Hantverkaren X yttrande inkommen 2019-07-11. 

Länsstyrelsens yttrande inkommen 2019-07-15 med hänvisning till yttrande 

inkommen 2019-01-22, dnr 503-177-2019. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Natalie Stangls yttrande inkommen 2019-

07-12. 

Mark och exploateringsenhetens yttrande inkommen 2019-07-17. 

Förslag till text på fasadskylt inkommen 2019-07-19. 

Brandskyddsbeskrivning inkommen 2019-07-19. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Hillevi Andersson (C), Magnus Persson (M), Pär Dover (S), 

Lena Maria Rosén (V) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 
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Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov (t.o.m. 2029-

09-30) för ändrad användning av industribyggnad med stöd av PBL 9:33 

genom hänvisning till 9:31c p.2 och medger avvikelsen för typ av 

användning då den föreslagna användningen anses vara ett lämpligt 

komplement  

  

Samt beviljar anläggande av parkering enligt PBL kap 8 § 10. 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 

avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 

då beslutet vann laga kraft.  

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) 

tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes 

tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 41 a § PBL). 

Gäller även om startbesked har lämnats för åtgärden. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat 

ett skriftligt startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag: PRIVATPERSON. 

 

Avgiften för bygglovet är 75 250 kronor enligt Tabell 2, 5 & 11(10), 

framställd av kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom 

beslut av kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82. 

 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat 

________________ 

Exp: 

Expedieras med delgivningskvitto + besvärshänvisning till: 

FÖRETAG. 
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   FÖRETAG. 

 

För kännedom:  

KA: PRIVATPERSON 

Raddning.ostrablekinge@karlskrona.se 

Sara.lundgren@trafikverket.se 

Länsstyrelsen Blekinge, Att Johanna Schultz, 371 86 Karlskrona. 

Natalie.stangl@ronneby.se  

Akten 
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§ 185 Dnr 2019-000090 237 

Anglemåla X - Strandskyddsdispens för utökad yta/plan 
för upplag 

 

Sammanfattning  

 Fastighetens adress: Heabyvägen 5, 372 80 Ronneby  

Sökanden: Ronneby Miljö & Teknik AB, Fridhemsvägen 17, 372 80 

Ronneby. 

Faktureringsadress: Fakturascanning, Stadshuset, 372 80 Ronneby. 

Ansökan avser en utökning av befintlig avfallsanläggning i Angelskog söder 

om Ronneby stad. Utökningen omfattar 6529 m² upplagsyta för trä och 

förpackningar, i samband med genomförandet avses den befintliga 

jordbruksmarken att fyllas ut. Platsen omfattas av 100 meters 

strandskyddsområde från Angelskogsbäcken. Ansökan om 

strandskyddsdispens har föregåtts av ett samråd med Länsstyrelsen i 

Blekinge län enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken.  

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, 
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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 den sökta åtgärden 

avser ett markområde som omfattas av 100 meters generellt 

strandskyddsområde från Angelskogsbäcken. Området används idag som 

jordbruksmark och ansluter till den befintliga avfallsanläggningen på 

fastigheterna Angelskog X och Anlemåla X. Den sökta åtgärden utförs i sin 

helhet på fastigheten Anglemåla X norr om avfallsanläggningen. Genom sitt 

läge och de topografiska förhållandena på platsen skulle en utökning av 

avfallsanläggningen vara svår att genomföra utanför strandskyddsområdet.  

 

Den sökta åtgärden innebär att jordbruksmark tas i anspråk för en utökning 

av den befintliga avfallsanläggningen vilket innebär att den sökta åtgärden 

har en begränsad påverkan på det rörliga friluftslivet, detta då det redan idag 

finns begränsningar för om och hur odlad mark får beträdas av det rörliga 

friluftslivet.  

 

För att kunna bedöma åtgärdens påverkan på växt- och djurlivet har ansökan 

2019-08-02 kompletterats med Länsstyrelsens beslut om samråd enligt 12 

kap. 6 § Miljöbalken. Detta då det i område finns skyddsklassade arter som 

behöver beaktas vid en prövning om förslagets naturpåverkan. Länsstyrelsen 

har i sitt beslut förelagt Ronneby Miljö och Teknik AB om försiktighetsmått 

i samband med genomförandet av åtgärden.  

 

Den befintliga situationen på platsen medger idag en fri passage om cirka 55 

– 60 meter mellan jordbruksmarken och Angelskogsbäcken. Denna passage 

är idag skogbeklädd och då ansökan om strandskyddsdispens endast avser 

jordbruksmarken bedöms den fria passagen kunna finnas kvar vid en 

planerad utökning. I likhet med länsstyrelsen beslut om försiktighetsmått 

grundar sig miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning på att utfyllnader, 

släntning eller andra åtgärder inte genomförs utanför det i ansökan angivna 

markområdet. 

 

Sammantaget bedöms åtgärden vara en sådan där mark behöver tas i anspråk 

för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området.  
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Förslag till beslut 

 Att bevilja strandskyddsdispens för utökning av upplag till befintlig 

avfallsanläggning om 6529 m², i enlighet med bifogad situationsplan med 

stöd av miljöbalken 7 kap. 18 c pkt. 4 och 5. 

 

Att avgift ska erläggas med 5580 kr i enlighet med taxa antagen av 

kommunfullmäktige § 159/2001, tabell 6, reviderad 2017-12-14 § 421. 

Faktura skickas separat.  

 

Upplysning 

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.  

Underlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-08-05 

Översiktskarta, 2019-08-05 

Länsstyrelsens beslut om samråd enligt 12:6 MB, 2019-08-02 

Ansökan om strandskyddsdispens, 2019-04-23 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Persson (M), Pär Dover (S), Lena Maria Rosén 

(V). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för 

utökning av upplag till befintlig avfallsanläggning om 6529 m², i enlighet 

med bifogad situationsplan med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 c pkt. 4 och 5. 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avgift ska erläggas med 5580 kr i 

enlighet med taxa antagen av kommunfullmäktige § 159/2001, tabell 6, 

reviderad 2017-12-14 § 421. Faktura skickas separat.  

 

Upplysning 

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: 

Sökanden: Ronneby Miljö och Teknik AB, Fridhemsvägen 17, 372 80 

Ronneby inklusive delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Länsstyrelsen Blekinge län inklusive samtliga handlingar i ärendet 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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§ 186 Dnr 2018-000042 430 

Remiss: Förslag till havsplan för Blekinges 
kustkommuner 

 

Sammanfattning  

Blekinges kustkommuner har gemensamt arbetat fram ett samrådsförslag till 

en havsplan för länets kustområde. Planen sträcker sig 300 meter från 

fastland och öar och ända ut till territorialhavet. Planen kommer att innebära 

en ändring av respektive kommuns översiktsplan. Planförslaget samråds 

under tiden från 2018-02-21 till och med 2018-05-04.  

Bedömning 

Arbetet med den interkommunala havsplanen pågår parallellt med en statlig 

havsplanering för Bottenviken, Östersjön och Västerhavet. Den statliga och 

interkommunala havsplaneringen har i mångt och mycket gått hand i hand 

med ett gemensamt grundunderlag. Ronneby kommun arbetar dessutom med 

en ny översiktsplan där avgränsningen mellan havsplan och översiktsplan är 

gemensam. Översiktsplanen reglerar kustområdet, arkipelagen och 300 

meter ut från land. Vid denna punkt tar den interkommunala havsplanen vid 

som alltså inte berör öarna eller kustbebyggelsen.  

 

I samrådsversionen beskrivs havsplanen enligt följande: 

 

”Planförslagets intention är att begränsa konflikter och skapa förutsättningar 

för ett samnyttjande av havet.” 

 

”Havsplanen har ett stort fokus på att skydda naturvärden. Havsplanen 

värnar allt från områden med bottenlevande djur- och växtliv till det rika 

fågellivet”.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden inte har något att erinra mot samrådsförslaget 

av den interkommunala havsplanen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Hillevi Andersson (C). 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

117(141) 
2019-08-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Underlag 

Tjänsteskrivelse, 2018-04-09 

Interkommunal havsplan, 2018-01-08 

Plankarta, 2018-01-08 

Sammanfattning av havsplanen, 2018-01-08 

Följebrev, 2018-02-21 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Persson (M) och Lena Maria Rosén (V). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har inte något att erinra mot samrådsförslaget 

av den interkommunala havsplanen. 

________________ 

Exp: 

Akten 

Kristina Eklund, planarkitekt, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Ronneby 

kommun 
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§ 187 Dnr 2018-000132 274 

Lyran X - Installation av hiss samt tillbyggnad, BAB dnr 
2015-82501 

 

Sammanfattning  

2018-06-20 § 176 fattade miljö- och byggnadsnämnden beslut att bevilja 

bostadsanpassningsbidrag för hissinstallation och ombyggnad med 

hänvisning till miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning. 

Bidragssumman var beräknad till  

ca 1 307 375 kronor enligt inkomna offerter och uppskattade kostnader. 

Beslut fattas med stöd av § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 

1992:1574).  

Tillkommande kostnader är enligt nedan: 

Dörr mellan garage och kallförråd                      = 3126 kr 

Hyra av container, förråd under byggtiden.     =24141 kr 

Plattläggning av garageuppfart och gång till  

uteplatsen på framsidan.                                     =88413 kr 

Ändring av vägg för att få plats med hissen.     =4125 kr 

Dörr till toalett.                                                     =3713 kr 

El, flytt vägg vid hiss, provisorisk tvättstuga  

och 2 st. armaturer till tvättstugan.                    =27620 kr 

Målning, golv och tak vid hisschakt, 

Fönster och dörrsmygar.                                      =6353 kr 

VS, vatten och avlopp till provisorisk tvättstuga, 

Vuk i klädkammare, lagning sågade/avbilade  

ledningar till kök samt akutmöte och avstämning  

med kund på plats.                                               = 60500 kr 

Kontrollansvarig                                                    =13125 kr   

                                                                                           

Totala kostnader inklusive moms                    = 231116 kr     
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Bedömning 

 Enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag mm (1992:1574) lämnas 

bidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i 

anslutning till den bostad som ska skall anpassas. Bidrag lämnas endast om 

åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som 

bostad för den funktionshindrade.   

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner tillkommande kostnader om totalt 

231 116 kronor.  

Bilagor 

Protokollsutdrag 2018-06-20  § 176 

Tidigare handlingar i ärendet 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Persson (M), Christer Svantesson (S) och Willy 

Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.   

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner tillkommande kostnader om totalt 

231116 kronor. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 188 Dnr 2019-000152 452 

Öljehult X - Ansökan om hel befrielse från kommunal 
hämtning av hushållsavfall 

 

Sammanfattning  

PRIVATPERSON, har i en skrivelse till miljö- och byggnadsförvaltningen 

framfört önskemål om befrielse från kommunal hämtning av hushållsavfall 

vid fastigheten Öljehult X. I skrivelsen lämnas följande information. Den 

största delen av matavfallet komposteras, plast och annat icke nedbrytbart 

avfall transporteras till hemmet i Danmark. Sökanden framför även att vägen 

fram till huset inte är asfalterad och även mycket smal vilket försvårar 

framkomligheten för ett soptömningsfordon.  

Sökande har kommunicerats i ärendet. Utifrån den information som 

sökanden lämnat bedömer förvaltningen att det rör sig om ett normalt 

nyttjande av fritidshuset på Öljehult X. Förslag till beslut är därmed att 

nämnden ska avslå ansökan om befrielse från kommunal sophämtning.   

 

Bedömning 

Utifrån de uppgifter som sökanden har lämnat i ärendet bedömer 

förvaltningen att det rör sig om ett normalt nyttjande av ett fritidshus. Det 

hushållsavfall som kan antas uppstå vid användningen av fritidshuset ska 

därför transporteras bort och återvinnas genom kommunens försorg. (2008-

M 5993) En mindre grusväg finns fram till huset. Avståndet från huset till en 

större väg uppskattas till 250 meter, mätt i kartan. Inte heller detta kan anses 

vara skäl för att inte ha sophämtning. I Ronneby kommun finns det möjlighet 

att få dispens från sophämtning vid fritidshus om ägaren även har sin 

permanentbostad inom kommunen. Inte heller detta villkor uppfylls i det 

aktuella fallet. Mot bakgrund av ovanstående finns inga särskilda skäl till 

varför en dispens kan beviljas, bedömningen är därför att ansökan ska avslås.  

 

I renhållningsordningen för Ronneby kommun, är kommunens föreskrifter 

om avfall fastställda (KF § 150/2019). Hel befrielse från kommunal 

sophämtning kan medges i särskilda fall om soporna kan tas omhand utan att 

olägenheter för miljön eller människors hälsa uppkommer och om gällande 

renhållningsregler i övrigt följs. 
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Det avfall som uppstår vid en bostad klassas som hushållsavfall, enligt 

miljöbalkens 15kap 20§ är det kommunens ansvar att transportera bort 

hushållsavfall från en fastighet.  

I skrivelsen till förvaltningen beskriver sökande att matavfall komposteras 

och att plast och annat icke nedbrytbart avfall tas med till bostaden i 

Danmark. Sökanden framför även att vägen fram till huset inte är asfalterad 

och även mycket smal vilket försvårar framkomligheten för ett 

soptömningsfordon. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om hel befrielse 

från kommunal sophämtning på fastigheten Öljehult X 

Beslutet fattas med stöd av 2kap. 1 och 5§§, 15kap. 20§ Miljöbalken 

(1998:808), samt 33§ och 44b§ i renhållningsordningen för Ronneby 

kommun (150/2019).  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att PRIVATPERSON ska betala en 

avgift på 865 kr för handläggning av ärendet gällande hel befrielse från 

kommunal hämtning av hushållsavfall på fastigheten Öljehult X i Ronneby 

kommun. Avgiften grundas på 1 timmas handläggningstid à 865 kr/tim. 

 

Beslutet fattas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och Ronneby kommuns 

taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens m.fl. område. Taxan är 

fastställd av kommunfullmäktige § 193/2012 och senast indexreglerad att 

gälla fr.o.m. 2019-01-17. 

 

Faktura på den beslutade avgiften sänds separat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lena Maria Rosén (V). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om hel befrielse 

från kommunal sophämtning på fastigheten Öljehult X 

Beslutet fattas med stöd av 2kap. 1 och 5§§, 15kap. 20§ Miljöbalken 

(1998:808), samt 33§ och 44b§ i renhållningsordningen för Ronneby 

kommun (150/2019).  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att PRIVATPERSON ska betala en 

avgift på 865 kr för handläggning av ärendet gällande hel befrielse från 

kommunal hämtning av hushållsavfall på fastigheten Öljehult X i Ronneby 

kommun. Avgiften grundas på 1 timmas handläggningstid à 865 kr/tim. 

 

Beslutet fattas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och Ronneby kommuns 

taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens m.fl. område. Taxan är 

fastställd av kommunfullmäktige § 193/2012 och senast indexreglerad att 

gälla fr.o.m. 2019-01-17. 

 

Faktura på den beslutade avgiften sänds separat. 

________________ 

Exp: 

PRIVATPERSON 

Delgivningskvitto 

Miljöteknik 

Akten 

exp (avgiften) 
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§ 189 Dnr 2019-000153 452 

SVALEMÅLA X - Ansökan om hel befrielse vid 
fritidshus från hämtning av hushållsavfall  

 

Sammanfattning  

Från PRIVATPERSON har det inkommit en ansökan om hel befrielse från 

kommunal hämtning av hushållsavfall vid fritidshus vid fastigheten 

Svalemåla X i Ronneby kommun. I ansökan uppger sökande att stugan ligger 

ca 2 km från farbar väg, att stugan saknar vatten och avlopp samt att sopor 

tas med till permanentbostaden i Karlshamns kommun. Stugan används 

endast under sommaren, varma dagar, då den inte är vinterbonad. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen skickade 2019-05-23 en kommunicering 

om olika alternativ samt att om ansökan vidhålls kommer förslag till beslut 

bli att ansökan avslås.     

Sökande har muntligen återigen framfört till miljö- och 

byggnadsförvaltningen att vägen till stugan inte är farbar för sopbilen. Miljö- 

och byggnadsförvaltningen informerar sökande om att miljöteknik i dessa 

fall anvisar annan plats för uppställning av sopkärl.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen förslag till beslut blir att avslå ansökan.  

 

Bedömning 

I Renhållningsordning för Ronneby kommun, är kommunens föreskrifter om 

avfall fastställt (kommunfullmäktigebeslut, KF 150/2019). För hel befrielse 

från kommunal hämtning av hushållsavfall gäller att särskilda skäl föreligger 

och det bedöms att avfallet kan tas om hand utan att olägenheter för 

människors hälsa eller miljön uppkommer och att gällande 

renhållningsregler i övrigt följs. 

Hel befrielse kan också beviljas vid en fritidsbostad under förutsättning att 

nyttjaren är permanent boende inom Ronneby kommun. 

Skälet till att avslå ansökan är att bedömning har gjorts att inga särskilda skäl 

föreligger och att avfallet klassas som hushållsavfall och transport av sådant 

ska ske genom kommunens försorg. 

Det finns prejudicerande beslut i miljööverdomstolen angående hel dispens 

vid fritidsbostäder. Hel dispens har beviljats då användningen av fastigheten 

har karaktär av tillsynsbesök.  
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Utifrån ansökan görs bedömningen att användningen av fritidshuset inte är 

av tillsynskaraktär. Då permanentbostaden har adress i Karlshamns kommun 

uppfylls inte heller villkoret för egen transport hem till permanentbostaden. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om hel befrielse 

från kommunal hämtning av hushållsavfall på fastigheten Svalemåla X. 

Beslutet fattas med stöd av 33 och 44b § § i lokal renhållningsordning för 

Ronneby kommun samt 2 kapitlet 1 och 5 § § och 15 kapitlet 20 och 24 § § i 

miljöbalken. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att PRIVATPERSON ska betala en 

avgift av 865 kr för handläggning av ärende gällande hel befrielse från 

kommunal hämtning av hushållsavfall på fastigheten Svalemåla X i Ronneby 

kommun. Avgiften grundas på 1 timmas handläggningstid à 865 kr/tim. 

Beslutet fattas med stöd av Ronneby kommuns taxa för prövning och tillsyn 

inom miljöbalkens m.fl. område. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige 

§ 193/2012 och senast indexreglerad att gälla fr.o.m. 2019-01-17. 

 

Faktura på den beslutade avgiften sänds separat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Hillevi Andersson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om hel befrielse 

från kommunal hämtning av hushållsavfall på fastigheten Svalemåla X. 

Beslutet fattas med stöd av 33 och 44b § § i lokal renhållningsordning för 

Ronneby kommun samt 2 kapitlet 1 och 5 § § och 15 kapitlet 20 och 24 § § i 

miljöbalken. 
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att PRIVATPERSON ska betala en 

avgift av 865 kr för handläggning av ärende gällande hel befrielse från 

kommunal hämtning av hushållsavfall på fastigheten Svalemåla X i Ronneby 

kommun. Avgiften grundas på 1 timmas handläggningstid à 865 kr/tim. 

Beslutet fattas med stöd av Ronneby kommuns taxa för prövning och tillsyn 

inom miljöbalkens m.fl. område. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige 

§ 193/2012 och senast indexreglerad att gälla fr.o.m. 2019-01-17. 

 

Faktura på den beslutade avgiften sänds separat 

________________ 

Exp: 

PRIVATPERSON 

Delgivningskvitto  

Akten, exp (avgiften)  
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§ 190 Dnr 2019-000125 231 

Torneryd X - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. Bygg-R 2019/302 

 

Sammanfattning  

 Berörda fastigheter: Torneryd X.   

Sökande: PRIVATPERSON 

Annan fastighetsägare: PRIVATPERSON.  

Ansökan avser: Avstyckning av Torneryd X till Torneryd X samt nybyggnad 

av enbostadshus för att kunna generationsväxla på gården. Byggnaden 

uppskattas bli 140-160 m2 (NAMN). Fastighetsarean på den nya fastigheten 

uppskattas till omkring 2500 m2.    

 

Förhandsbeskedets utfall: Avslag med hänvisning till att platsen inte är 

lämplig att bygga på då riksintresse för försvaret bedöms bli negativt 

påverkat.  

 

Placering och omkringliggande miljö: 

Den föreslagna fastigheten är belägen ca 200 meter väster om X vid 

korsningen som ansluter till Torneryds tätortsområde.  

    

Anslutning och parkering: 

Tillfartsväg till fastigheten är tänkt att placeras i det nordöstra hörnet i direkt 

anslutning till redan befintlig byväg. Sikten bedöms vara god och därför 

bedöms tillfarten som lämplig.  

 

Byggnadens utformning:  

Förslag är att bygga ett modulhus i enlighet med bifogad illustration från 

Fiskarhedenvillan. Utformningen bedöms som väl anpassad med 

omgivningen.  

 

Vatten- och avlopp: Fastigheten och byggnaden avses anslutas till det 

kommunala VA nätet.  
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Riksintressen 

Platsen omfattas av:  

Riksintresse för försvarsmakten gällande påverkan på befintlig verksamhet. 

Detta för att fastigheten ligger inom influensområdet för buller och annan 

risk.  

 

Försvarsmakten har erinrat sig gällande nybyggnad av permanentboende 

eller byggnader som kan bli framtida permanentboende. Att fastigheten blir 

en så kallad lucktomt och att byggnaden ska användas som ett 

generationsväxlingsboende har inte varit tillräckliga argument för att få 

godkänt av försvaret. Förhandsbeskedet kommer därför avslås då inte platsen 

anses vara lämplig med hänvisning till försvarsmaktens yttrande.  

 

Vattendrag som kräver strandskydd finns inom 100 meter. I handlingarna 

framkommer det att länsstyrelsen har hävt kravet om strandskyddsdispens 

för fastigheten Torneryd X. Strandskyddsfrågan är därför inte aktuell.  

 

Underrättelse 

Sakägare: Ingen sakägare har blivit hörda då det inte anses vara nödvändigt 

med hänvisning till beslut om avslag. 

Remissinstanser (se underlag):  

Försvarsmakten – med erinran.  

Bedömning 

Sammanfattning 

Med beaktande för försvarsmaktens yttrande gör miljö- och 

byggnadsnämnden bedömningen att ett positivt förhandsbesked inte kan 

lämnas.  

Det ska tilläggas att inga övriga frågor aktualiserar ett negativt beslut för 

förhandsbesked.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 2 

kap. 2 § och med stöd av miljöbalken (1998:808) 3 kap. 9 §.  
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Avgiften för förhandsbeskedet är 1 730 kronor enligt taxa framställd av 

kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 

kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82.   

Underlag 

Ansökan om förhandsbesked inkommen 2019-06-03. 

Projektbeskrivning inkommen 2019-06-03.  

Situationsplan med fastighetsutformning inkommen 2019-06-03. 

Ansökan om lantmäteriförrättning inkommen 2019-06-03.  

Situationsplan med fastighetsregleringsunderlag inkommen 2019-06-03.  

Planritning inkommen 2019-06-03.  

Länsstyrelsen i Blekinge Läns beslut om upphävande av strandskydd 

inkommen 2019-06-03. 

Fullmakt för ansökan inkommen 2019-06-03.  

Bilagor 

Orienteringskarta. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Persson (M), Lena Maria Rosén (V) och Bengt 

Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Hillevi Andersson (C) yrkar på att återremittera ärendet med syftet att 

slutföra handläggningen inför ett nytt beslut i ärendet. 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till Hillevi Anderssons (C) 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma..  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet återremitteras för att 

kompletteras med kompletta underlag inför nämndens ställningstagande till 

ett förhandsbesked.  

________________ 

Exp: 
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Till sökande samt de som haft åsikter mot förslaget med mottagningsbevis 

och besvärshänvisning: 

Sökande:  

PRIVATPERSON. 

Sakägare:  

PRIVATPERSON.  

FÖRSVARSMAKTEN, Fysisk planering, 107 85 STOCKHOLM 

Akten 
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§ 191 Dnr 2014-000595 274 

Bostadsanpassningsärende i Listerby (Bap dnr 2014-
81975) 

 

Sammanfattning  

2015-08-27 § 160 fattade miljö- och byggnadsnämnden beslut att  med stöd 

av 6 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassning lämna bidrag till åtgärder 

för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad 

som ska anpassas till en beräknad kostnad enligt anbudsunderlag med cirka 1 

800 000 kr. Bidrag lämnas endast om åtgärden är nödvändig för att bostaden 

ska vara ändamålsenlig som bostad för den sökande.  

 

Nytt anbudsunderlag inkom 2018-01-23 om 1 650 000 kronor.  

Utöver nytt anbudsunderlag tillkommer följande kostnader: 

Takkupa, ett fönster samt schakt för skorsten.  = 74200 kr 

Dörr till badrum.                                                      = 9100 kr 

Mark högre betong element.                                = 51520 kr 

Asbestsanering lilla rummet.                                 = 6314 kr 

Hyra av förrådscontainer.                                       = 24625 kr 

Badrumsskåp samt inredning klädvård.               = 26460 kr 

Skåp källare.                                                              = 8400 kr 

Provisorisk vägg/dörr i kök samt återställning.   = 20930 kr 

Hissgrop utbilning av överbetong.                         = 16800 kr 

Ytskikt entré källare, tillägg för kakel.                   = 9800 kr 

Nya tak i wc, bad, klädvård och lekrum.               = 16503 kr 

Kontrollansvarig                                                         =13125 kr   

Totala kostnader inklusive moms.                         =277776 kr     

Bedömning 

 Enligt § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag mm (1992:1574) lämnas 

bidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i 

anslutning till den bostad som ska skall anpassas. Bidrag lämnas endast om 
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åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som 

bostad för den funktionshindrade.  

Förslag till beslut 

 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner tillkommande kostnader om totalt 

127 776  kr i enlighet med ovan.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Persson (M), Hillevi Andersson (C), Pär Dover (S), 

Lena Maria Rosén (V) och Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner tillkommande kostnader om totalt 

127 776  kr i enlighet med ovan. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 192 Dnr 2019-000138 231 

Kalleberga X - Förhandsbesked för nybyggnad av 
generationsboende Bygg-R dnr 2019-242 

 

Sammanfattning  

 Berörda fastigheter: Kalleberga X 

Sökande: FÖRETAG 

Annan fastighetsägare: Ronneby kommun 

Ansökan avser: Nybyggnad av ett generationsboende kombinerat med 

förskola i bottenplan. Byggnadens storlek förväntas ha en byggnadsarea 

(BYA) om 1400 m2 och en byggnadshöjd om 15 meter. Sökande har för 

avsikt att byggnadens ska uppföras i 4 våningar varav entréplanet ska bestå 

av förskola.  

Förhandsbeskedets utfall: Förhandsbesked kan inte lämnas för sökt åtgärd, 

detta på grund av byggnadens storlek och dess inverkan på omkringliggande 

miljö. Samt att i Översiktsplanen 2035 är området utpekat som ”framtida  

tätortsutveckling”. (Se bifogad utdrag från Översiktsplan 2035). 

Underrättelse 

Sakägare: Ingen sakägare har blivit hörda då det inte anses vara nödvändigt 

med hänvisning till beslut om avslag.    

Bedömning 

Sammanfattning 

Med hänvisning till plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap. 2 § bedömer 

miljö- och byggnadsnämnden att frågan kring detaljplanekravet aktualiseras 

med tanke på den sökta åtgärdens omfattning och inverkan på 

omkringliggande miljö. Utdraget ur PBL nedan beskriver det lagrum som 

ger stöd för bedömningen.  

Enligt PBL 4 kap. 2 § punkt 3a. Ska kommunen med detaljplan pröva ett 

mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt 

reglera bebyggelsemiljöns utformning för  3. ett nytt byggnadsverk som inte 

är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan 

byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och  

      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 

omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 
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Översiktsplan 2035 

Med hänvisning till ÖP2035 som har pekat ut området som ”framtida 

tätortsbebyggelse anser miljö- och byggnadsnämnden att området är tänkt 

för framtida bebyggelse. En åtgärd av den omfattning enligt sökt 

förhandsbesked behöver utredas genom detaljplan med hänvisning till 

detaljplanekravet som beskrivs i PBL 4 kap 2 §.     

Förslag till beslut 

 Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av generationsboende kombinerat med förskola med hänvisning 

till att en prövning av mark i denna omfattning ska göras genom en 

detaljplan. Detta beslut tas med stöd av plan- och bygglagen 4 kap. 2 §. 3a. 

Avgiften för avslaget förhandsbesked är 1 730 kronor enligt taxa framställd 

av kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 

kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82.  

Fakturan skickas separat.    

Underlag 

Ansökan om förhandsbesked inkommen 2019-05-03. 

Projektbeskrivning för VA och tillfartsväg inkommen 2019-06-26. 

Beskrivning av ny lokalisering för GC-väg inkommen 2019-06-26.   

Situationsplan inkommen 2019-05-03. 

Fasadritningar inkommen 2019-05-03.  

Perspektivillustration inkommen 2019-05-03.  

Planritning inkommen 2019-05-03.  

Länsstyrelsen i Blekinge Läns beslut om upphävande av strandskydd 

inkommen 2019-06-03. 

Fullmakt för ansökan inkommen 2019-06-03.  

Bilaga 

Utdrag från ÖP 2035 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av generationsboende kombinerat med förskola med hänvisning 

till att en prövning av mark i denna omfattning ska göras genom en 

detaljplan. Detta beslut tas med stöd av plan- och bygglagen 4 kap. 2 §. 3a. 

Avgiften för avslaget förhandsbesked är 1 730 kronor enligt taxa framställd 

av kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 

kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82.  

Fakturan skickas separat. 

________________ 

Exp: 

Till sökande samt sakägare med mottagningsbevis och besvärshänvisning: 

Sökande: FÖRETAG.  

Sakägare: Ronneby kommun. Att: Anna Hinseäng  

 

Akten 
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§ 193 Dnr 2019-000155 231 

Kostern X - Uppförande av plank ByggR dnr 2019/364 

 

Sammanfattning  

Sökande: PRIVATPERSON  

Fastighetens adress: X 

Orsak till MBN: Planket placeras nästan helt på prickad mark. 

Ansökan avser: Nybyggnad av plank. Planket består av ett 1 meter högt 

frostat glasplank/staket och placeras till stor del i tomtgräns. Tillsammans 

med befintlig underliggande mur blir planket mellan cirka 1,4 till 1,8 meter 

högt. Planket är sammanlagt 17,5 meter långt varav 10,5 meter ligger i 

tomtgräns mot kommunens gata. 

Förutsättningar 

Detaljplan: Detaljplanen som gäller är DP 351, laga kraft 1979-01-25.  

BFII: Bostadsändamål, två våningar. Endast en huvudbyggnad och ett 

fristående uthus eller annan gårdsbyggnad får uppföras. 

Punktprickad mark: Marken får ej bebyggas.  

Övrigt: En stor del av planket placeras mot återvändsgata som bara används 

av fastigheten i fråga och grannfastigheten på andra sidan samma gata. 

Planket avses avskärma visst buller från industrier i närheten (t.ex. Tarkett). 

Underrättelse 

Sakägare: Berörda sakägare (rågrannar) har getts möjlighet att yttra sig enligt 

9 kap. 25 § plan- och bygglagen med en svarstid till 2019-08-13. Ingen 

erinran har kommit in.  

Remissinstanser (se underlag): 

Ärendet har remitterats till Ronneby Miljö och Teknik AB (Miljöteknik) 

samt Mark- och exploateringsenheten på Ronneby Kommun.  

Miljöteknik skriver bland annat att kabelvisning erfordras före byggnation. I 

övrigt se bifogat underlag.  

Mark- och exploateringsenheten har inget att erinra. Se bifogat underlag.  

Bedömning 

Enligt 9 kap. 31 b § får bygglov ges, trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 

a § 2, för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
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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). 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att den sökta åtgärden är en liten 

avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen bedöms vara förenlig med 

detaljplanens syfte. Ingen granne har vidare lämnat erinran i ärendet.  

Då planket kommer att vara 1 meter högt och i glas, ligger det på gränsen till 

att kunna anses vara ett bygglovsbefriat staket. Miljö- och byggnadsnämnden 

bedömer dock att det är ett bygglovspliktigt plank med tanke på dess längd 

och täthet.  

Att planket är så pass lågt och i glas bedöms göra att det passar in i bra i 

området och ger inte ett lika mörkt och instängt intryck som om det vore ett 

högre plank av trä. Planket avses även skydda mot visst buller från industrier 

i närheten vilket bedöms vara ytterligare skäl till att bevilja bygglov i 

ärendet.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppförande av plank 

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

 

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) 

tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes 

tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 41 a § PBL). 

Gäller även om startbesked har lämnats för åtgärden. 

 

Startbesked lämnas med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL. Med detta 

startbesked godkänner byggnadsnämnden att den sökta åtgärden får 

påbörjas. Observera att detta gäller först fyra veckor efter bygglovet har 

kungjorts i Post- och inrikes tidningar. 

 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

 

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 

Kontrollplanen fastställs 

Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för 

slutbesked 
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Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden 

överensstämmer med beviljat bygglov. 

 

Avgiften för bygglovet är 5 627 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 

kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82. (Enligt tabell 2, 5 och 13) 

 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.  

Upplysningar 

Sökanden upplyses om att kontakta Miljöteknik för kabelvisning innan 

byggstart. 

 

Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att 

gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. 

 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 

avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 

då beslutet vann laga kraft. 

 

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 

förrän byggnadsnämnden har gett ett skriftligt slutbesked, om nämnden inte 

beslutar annat.  

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan inkommen 2019-07-08. 

Kontrollplan reviderad 2019-08-06. 

Skrivelse från sökande inkommen 2019-07-22. 

Anteckning i ärendet om telefonsamtal, inkommen 2019-08-06. 

Situationsplan inkommen 2019-07-22. 

Fasad- och sektionsritningar inkomna 2019-07-08.  

Miljötekniks yttrande inkommen 2019-07-26. 

Mark- och exploateringsenhetens yttrande inkommen 2019-07-31. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Persson (M), Pär Dover (S), Christer Svantesson 

(S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Hillevi Andersson (C), Magnus Persson (M) och Bengt Sven Åke Johansson 

(SD) yrkar bifall till förslaget i tjänsteskrivelsen.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppförande av plank 

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

 

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas (påbörjas) 

tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes 

tidningar även om det inte har fått laga kraft (enligt 9 kap. 41 a § PBL). 

Gäller även om startbesked har lämnats för åtgärden. 

 

Startbesked lämnas med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL. Med detta 

startbesked godkänner byggnadsnämnden att den sökta åtgärden får 

påbörjas. Observera att detta gäller först fyra veckor efter bygglovet har 

kungjorts i Post- och inrikes tidningar. 

 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

 

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 

Kontrollplanen fastställs 

Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för 

slutbesked 

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden 

överensstämmer med beviljat bygglov. 

 

Avgiften för bygglovet är 5 627 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut av 

kommunfullmäktige 2012-03-29 § 82. (Enligt tabell 2, 5 och 13) 
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Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

________________ 

Exp:  

Expedieras med delgivningskvitto + besvärshänvisning till:                 

PRIVATPERSON. 

För kännedom 

Akten 
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§ 194 Dnr 2019-000158 001 

Anställnings- och inköpsstopp 

 

Sammanfattning  

Med anledning av att kommunens ekonomiska resultat för 2019 pekar på ett 

kraftigt underskott har Kommunstyrelsen föreslagit ett antal åtgärder, se 

sammanträdesprotokoll 2019-06-04, Dnr 2019-000382-001. Nämnden 

informeras om innebörden av föreslagna åtgärder.   

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att se över vad 

som kan göras inom ramen för förvaltningens uppdrag och skyldigheter. 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över 

möjligheter till besparingar och att genom ordföranden redovisa förslag i 

enlighet med uppmaning från Kommunstyrelsen. Redovisning görs vid 

sammanträdet i september.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Hillevi Andersson (C), Pär Dover (S), Lena Maria Rosén 

(V), Leif Hansson (M), Magnus Persson (M), Bengt Sven Åke Johansson 

(SD) och Lars Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att se över vad 

som kan göras inom ramen för förvaltningens uppdrag och skyldigheter. 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över 

möjligheter till besparingar och att genom ordföranden redovisa förslag i 

enlighet med uppmaning från Kommunstyrelsen. Redovisning görs vid 

sammanträdet i september. 
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________________ 

Exp: 

Akten 

 


