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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Tid och plats

Den 20 mars 2019, klockan 8.00-11.30 i sammanträdesrum Bolmen,
Olofsgatan 9 i Ljungby.

Beslutande

Kent Danielsson (C)
Frederik Svärd (M)
Peter Berg (M)
Jan-Erik Oxelborn (C) ersättare för Jenny Anderberg (C)
Bengt Carlsson (KD)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Tomas Nielsen (S)
Christina Bertilfelt (S)
Jorge Rodriguez (S), §§ 28-45, §§ 47-48, deltog inte i § 46 på grund av jäv
Torgny Elmén (SD) ersättare för Henrik Pettersson (SD)
Pär Augustsson (SD)
Elisabeth Lindström Johannesson (MP), § 46 ersättare för Jorge Rodriguez (S)

Övriga
deltagande

Elisabeth Lindström Johannesson (MP), ej tjänstgörande §§ 28-45, §§ 47-48
Jimmy Stansert (S)
Anna Axelsson (S)
Tommy Odgaard Andersen (SD)
Trond Strangstadstuen, förvaltningschef
Therese Lindström, plan- och byggchef
Anna E Andersson, miljöchef
Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare
Kristin Lindgren, miljöinspektör
Donna Sinani, bygglovhandläggare, §§ 28-35
Ulla Gunnarsson, planarkitekt, §§ 32-34
Sanna Johansson, planarkitekt, § 35
Sarah Cederström, bygglovhandläggare, §§ 36-38
Lisa Lindström, bygglovhandläggare, §§ 36-40
Mathilda Johansson, miljöinspektör, § 29 punkt 2, §§ 41-47
Victoria Kullenberg, miljöinspektör, § 29 punkt 2, §§ 41-48
Emma Lina Svensson, miljöinspektör, § 29 punkt 6
Linda Bergquist, miljöinspektör, § 29 punkt 6
Oskar Henfeld, miljöinspektör, § 29 punkt 6
Caroline Martinsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 29 punkt 6
Rebecca Hallberg, livsmedel- och hälsoskyddsinspektör, § 29 punkt 6
Eva Larsson, livsmedel- och hälsoskyddsinspektör, § 29 punkt 6
Ann-Mari Åhlander, miljöinspektör, § 29 punkt 6
Sanna Petersson, planarkitekt, § 29 punkt 2
Anna Aracsy, planarkitekt, § 29 punkt 2
Mats Larsson, bygglovsinspektör, § 29 punkt 2
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Åhörare
Justerare

Frederik Svärd (M)

Justeringens
tid och plats

Den 21 mars 2019 klockan 10.30 på Miljö- och byggförvaltningen

Paragrafer

28-48

Sekreterare

Lise-Lotte Jonasson

Ordförande

Kent Danielsson (C)

Justerare

Frederik Svärd (M)

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

Den 20 mars 2019

Tillkännagivandet
publicerat

Den 25 mars 2019

Överklagningstid

Den 25 mars – 14 april 2019

Tillkännagivandet
avpublicerat
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Justerandes sign

Den 16 april 2019
Miljö- och byggförvaltningen

Lise-Lotte Jonasson
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 28

Fastställande av dagordning
Ärende som utgår:
 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av altan på grupphus på Ryssby 4:84
 Yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län om tillståndsansökan för
torvbrytning på Kånna mosse.
Ärende som tillkommer:
 Ansökan om bygglov för nybyggnad av stödmur samt marklov för uppfyllnad
på Bolmstad 2:38
 Beslut om att kommunen ska styrka att kommunen vill ha ett överklagande
prövat gällande planeringsbesked för Sallebro, del av Replösa 4:40.

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 29

Meddelande och information
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden
och information som inkommit från den 14 februari och till och med
den 20 mars 2019.
Sammanfattning av ärenden
1. Information från förvaltningen den 20 mars 2019.
Redovisning av kommunstyrelsens beslut från den 12 mars 2019 Ks § 48,
resultatbalansering från år 2018 till 2019.
2. Information från förvaltningen den 20 mars 2019.
Presentation av plan- och byggförvaltningens tjänstemän.
3. Information från förvaltningen den 20 mars 2019.
Ny lagrådsremiss om undantag från krav på bygglov för att uppföra en altan
som börjar gälla från och med den 1 jul 2019.
4. Information från förvaltningen den 20 mars 2019.
Förfrågan om Bökö 1:6. Nämnden ställer sig bakom tjänsteutlåtandet att
lantmäteriförrättningen inte kan fortgå med befintliga beslut. Ny ansökan om
strandskyddsdipsens kan sökas för att avgöra om nya förutsättningar kan
godkännas. Nämnden lämnar ingen kommentar till om det kommer bli
positivt eller negativt beslut om bygglov.
5. Information från förvaltningen den 20 mars 2019.
Kvartalsinformation om livsmedelstillsynen.
6. Information från förvaltningen den 20 mars 2019.
Presentation av miljöavdelningens tjänstemän.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 30

Delegationsärenden
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från
den 8 februari till och med den 12 mars 2019.
Sammanfattning av ärendet
- Miljö-, livsmedel-, hälsoskydd med flera
- Bygglov, rivningslov och marklov
- Slutbesked/slutbevis
- Administrativa ärenden, rättidsprövning av överklagade beslut.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 31

2019/0563

Budget och mål 2020
Beslut
Miljö- och byggnämnden överlämnar tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2019
till budgetberedningen.
Sammanfattning av ärendet
För driftbudgeten gör varje nämnd och förvaltning en omvärldsanalys av vilka
faktorer som påverkar budgeten på kort och lång sikt – exempelvis förändrad
lagstiftning, ändrade behov från kund. Omvärldsanalysen presenteras på
budgetdagen den 26 april 2019. Slutligt beslut om budget tas i
kommunfullmäktige den 17 juni 2019.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2019 lämnat en
övergripande redogörelse på vad som kan påverka miljö- och byggnämnden
samt förvaltningens verksamhet under 2020.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att överlämna
tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2019 till budgetberedningen.
Skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 32

2019/0536

Fastställande av namn på industriområde inom
fastigheterna Eka 3:3 och Eka 3:6
Beslut
Miljö- och byggnämnden fastställer namnet Ekalund för industriområdet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av pågående projektering inom fastigheterna Eka 3:3 och Eka
3:6 för planerat industriområdet behövs namn för det nya området.
Tekniska förvaltningen föreslår Miljö- och byggnämnden att fastställa namnet
Ekalund.
Namnet Ekalund kommer från det torp som ligger längs med vägen mellan
Eka 3 och Össlöv Södratorp 1. Genom att använda namnet bevaras det som ett
kulturellt arv samt ger en förståelse för var området är geografiskt beläget.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att fastställa namnet
Ekalund för industriområdet.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Namnet Ekalund kan fastställas.
Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 33

2019/0336

Beslut om planuppdrag för del av Bråna 3:38 med flera
fastigheter i Agunnaryd
Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att ge planavdelningen i uppdrag att ta
fram en detaljplan för del av Bråna 3:38 med flera fastigheter i Agunnaryd.
2. Ett planavtal ska skrivas med Agunnarydsstiftelsen innan planarbetet
påbörjas.
Sammanfattning av ärendet
Under flera års tid har det funnits ett intresse från de boende i Agunnaryd och
Agunnarydsstiftelsen att skapa möjligheter till fler bostäder i samhället. Målet är
också att skapa ett centrum runt affären och knyta samman idrottsplatsen med
byn. Inom Bråna 3:38 är avsikten att dagvattendammar ska anläggas för att ta
hand om dagvattnet inom området.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta ge
planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.
Förvaltningens bedömning och överväganden
En detaljplan kan upprättas för del av Bråna 3:38 i Agunnaryd.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Agunnarydsstiftelsen
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 34

2017/0023

Begäran från Näringsdepartementet att Ljungby kommun
ska styrka att kommunen vill ha ett överklagande prövat
gällande planeringsbesked för Sallebro, del av Replösa
4:40 i Ljungby, N2018/02572/SPN
Beslut
1. Miljö- och byggnämnden styrker att kommunen vill ha överklagandet, daterat
den 4 april 2018, prövat angående upphävande av negativt planeringsbesked
för detaljplanen Replösa 4:40, Ljungby kommun.
2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att styrka att kommunen vill ha
överklagandet, daterat den 4 april 2018, prövat angående upphävande av
negativt planeringsbesked för detaljplanen Replösa 4:40, Ljungby kommun.
Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggavdelningen fick 2017 i uppdrag att ta fram en detaljplan för
Sallebro, del av Replösa 4:40. Området som är obebyggt, ligger mellan Lagaån
och Sickingevägen. En arkeologisk undersökning, som kostade cirka en miljon
kronor för kommunen har genomförts och vissa arkeologiska fynd har gjorts.
Eftersom området ligger vid Lagaån gäller strandskydd inom 100 meter från
strandlinjen. Om strandskyddet ska upphävas så att marken kan bebyggas måste
ett särskilt skäl anges. Kommunen anser att följande skäl kan anges: detta är ett
område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Om kommunen begär det, ska länsstyrelsen ge ett planeringsbesked där man
bedömer om länsstyrelsen kommer att överpröva bland annat om strandskyddet
upphävs i strid med gällande bestämmelser.
Ljungby kommun lämnade den 23 januari 2018 in en begäran om
planeringsbesked och med en efterföljande komplettering till planeringsbeskedet
den 19 februari 2018.
Länsstyrelsen beslutade den 28 mars 2018 att lämna ett negativt
planeringsbesked med följande motivering:
”Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas
innebära att strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser”.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Ljungby kommuns miljö- och byggnämnd informerades den 4 april 2018 att
beslutet kommer att överklagas till Näringsdepartementet. Överklagandet skrevs
under av ordförande i miljö- och byggnämnden, ordförande i kommunstyrelsen,
förvaltningschef i miljö- och byggförvaltningen samt kommundirektör i
Ljungby kommun.
I brev daterat 1 mars 2019 begär Näringsdepartementet att Ljungby kommun
styrker att kommunen vill ha överklagandet prövat.
Enligt skrivelsen från Näringsdepartementet ska en komplettering med begärda
beslut senast skickas in den 22 mars. En förlängd svarstid till den 2 maj 2019
har godkänts av departementet.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen bedömer att nämnden kan styrka att kommunen vill ha
överklagandet daterat den 4 april 2018, prövat angående upphävande av negativt
planeringsbesked för detaljplanen Replösa 4:40, Ljungby kommun.
Skickas till
Kommunstyrelsen
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 35

2016/1046

Beslut om granskning av detaljplan för fastigheten
Vinkelhaken 13 med flera (korsningen
Storgatan/Fogdegatan) Ljungby stad, Ljungby kommun
Beslut
1. Miljö och byggnämnden beslutar att detaljplanen för fastigheten Vinkelhaken
13 med flera ska skickas ut på granskning.
2. Nämnden bedömer inte att genomförandet av planen medför någon
betydande miljöpåverkan.
Beslutet är fattat med stöd av plan- och bygglagen 5 kap, § 18 samt 6 kap, § 7
miljöbalken.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av två stycken
bostadsvolymer i olika höjder, vilka kan inrymma vård- och
centrumverksamheter. Planområdet består i dagsläget av en tom rivningstomt
där det tidigare har funnits kontor, planområdet är planlagt som kontorsändamål
och därför behövs en ny detaljplan tas fram.
Efter samrådet har fastighetsägare ritat om sitt förslag på bebyggelse inom
fastigheten Vinkelhaken 13, den största förändringen är att det inte längre är
något underjordiskt garage på innegården utan istället markparkering.
Markparkering tar även mer plats på innegården, därför togs en byggrätt bort,
längs Fogdegatan.
Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden 9 mars till den 28 mars
2018. Synpunkterna med kommentarer har sammanställts i en
samrådsredogörelse daterad 27 februari 2019.
Miljö och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta att
detaljplanen ska skickas ut på granskning.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Detaljplanen kan skickas ut på granskning.
Skickas till
Aptare Fastigheter AB
Tekniska förvaltningen
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 36

2018/2365

Ansökan om bygglov för uppförande av en ostagad mast
på 24 meter
Fastighet:

Lidhult 1:222

Sökande:

XXX.

Kontrollansvarig:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för uppförande av en ostagad mast
på 24 meter.
2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden. (Åtgärderna får påbörjas
först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar).
3. Kontrollplanen som inkom den 9 januari 2019 fastställs.
4. Kontrollansvarig krävs.
5. Tekniskt samråd krävs inte.
6. Anläggningen får inte tas i bruk innan nämnden har lämnat slutbesked.
7. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivs ut:
- signerad kontrollplan för slutbesked
- utlåtande från kontrollansvarig
Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet § 31 samt 10 kapitlet §§ 4, 9, 14, 23-24
plan- och bygglagen (PBL).
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten ligger i nordvästra delen av Lidhult samhälle.
Förslaget innebär uppförande av en ostagad mast på 24 meter. Masten placeras
två meter öster och två meter söder om befintligt stängsel.
Enligt kommunens översiktsplan finns inga utpekade områden på platsen.
Fastighetsägare till Lidhult 1:168, 1:217, 1:220, 1:221 och 1:365 samt Växjö
Småland Airport AB, Trafikverket och Försvarsmakten har inga synpunkter på
förslaget.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Luftfartsverket har fått möjlighet att yttra sig gällande den nya placeringen men
har inte svarat, däremot svarade de gällande den första placeringen och hade då
inga synpunkter.
Fastighetsägare till Öxnalt 2:19 samt Halmstad flygplats har fått möjlighet att
yttra sig men har inte svarat.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för
uppförande av en ostagad mast på 24 meter.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Bygglov bör beviljas.
Motivering
Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31 PBL.
Åtgärden uppfyller krav på utformning, placering och användbarhet.
Upplysningar
Om masten börjar användas innan nämnden meddelat ett slutbesked kommer en
byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.
Beslut från andra myndigheter kan krävas.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.
Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.
www.poit.se
Avgift: 13 493 kronor. Faktura skickas separat.
Skickas till
Sökande
Fastighetsägare till Lidhult 1:168, 1:217, 1:220, 1:221,1:365 och Öxnalt 2:19.

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 37

2019/0298

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus
Fastighet:

Odensjö 2:31

Sökande:

XXX.

Kontrollansvarig:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett fritidshus.
2. Kontrollansvarig krävs.
3. Färdigställandeskydd krävs inte.
4. Tekniskt samråd krävs.
5. Några byggnadsåtgärder får inte påbörjas innan nämnden har meddelat
startbesked.
Beslut är fattat med stöd av 2 kapitlet, 9 kapitlet § 31 samt 10 kapitlet §§ 3, 9, 14
plan- och bygglagen (PBL), 3 kapitlet miljöbalken (MB) samt lag om
färdigställandeskydd §§ 2-3.
Sammanfattning av ärendet
Platsen ligger i Odensjö vid sjön Bolmens sydvästra strand, cirka 200 meter norr
om Odensjö kyrka.
Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus i en våning med en byggnadsarea
på 122 kvadratmeter. Byggnaden placeras 16 meter från fastighetsgräns i söder
och 26 meter från fastighetsgräns i öster (mot Odensjö 2:28). Tomten är inte
tänkt att avstyckas.
Den nya tomtplatsen är tänkt på fastighetens södra del med ett avstånd på cirka
60 meter från strandlinjen. Vid tomtens nordöstra sida angörs tomten genom en
befintlig grusväg. Platsen som föreslås bebyggas är idag åkermark.
Strandskyddsdispens har tidigare meddelats av miljö- och byggnämnden den
19 december 2019, § 218.
Länsstyrelsen har den 21 december 2018 beslutat att inte överpröva
strandskyddsdispensen.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt
friluftsliv.
Fastighetsägare till Odensjö 4:5 och 2:21 har inga synpunkter på förslaget.
Fastighetsägare till Odensjö 3:12 hade synpunkter mot första förslaget och
tyckte att det var en mycket märklig placering av hela fritidsplanen, de tyckte att
huset bör ligga där det andra huset finns.
Fastighetsägare till Odensjö 5:1 hade synpunkter mot första förslagen och tyckte
att det tilltänkta fritidshuset kommer att ligga mycket nära tomtgräns till deras
fastighet och föreslog att placeringen ändras.
Sökande har efter ovanstående inkomna synpunkter ändrat byggnadens
placering och minskat tomten så att både byggnaden och tomten kommer längre
från Odensjö 5:1.
Fastighetsägare till Odensjö 1:4, 1:17, 1:18, 1:27, 1:29, 2:20, 2:21, 2:28, 2:30,
4:5 och 4:9 har fått möjlighet att lämna synpunkter men inte svarat.
Miljöavdelningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa inom fastigheten som
är redovisad i ansökan.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för
nybyggnad av ett fritidshus.
Yrkande
Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att bygglov beviljas för nybyggnad av
fritidshus.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Bygglov bör meddelas.
Motivering
Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som
ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet PBL och 3 kapitlets
bestämmelser i MB.
Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31 PBL.
Byggnaden uppfyller krav på utformning, placering och användbarhet.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte påtagligt skadar det aktuella
riksintresset.
Aktuell utvidgning av bebyggelse på landsbygden stämmer överens med
gällande översiktsplan då varje tillskott av nya bostäder för fritidsboende och
permanentboende är av värde och betraktas i grunden som positivt.
Det är lämpligt att placera ny bebyggelse i närhet av befintlig bebyggelse.
Upplysningar
Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked
kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.
Du kallas till tekniskt samråd. Kontakta XXX för överenskommelse om tid och
plats för samrådsmötet. Vid samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig
också närvara.
Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in
till nämnden:
 Förslag till kontrollplan
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar
Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska
samrådet.
Beslut från andra myndigheter kan krävas.
Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in
till miljö- och byggförvaltningen innan arbeten påbörjas.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.
Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.
www.poit.se
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutas inom fem år från den dag då strandskyddsdispensen
vann laga kraft.

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Tomtplatsen ska enligt strandskyddsdispensen helt och hållet avgränsas med
staket eller liknande mot strandskyddat område enligt situationsplan daterad den
23 november 2018, dnr 2018/2276.
För ytterligare nylokaliseringar i området ser nämnden att det ska upprättas en
detaljplan över området.
Avgift: 22 413 kronor. Faktura skickas separat.
Skickas till
Sökande
Fastighetsägare till Odensjö 1:4, 1:17, 1:18, 1:27, 1:29, 2:20, 2:21, 2:28, 2:30,
3:12, 4:5, 4:9 och 5:1.

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 38

2019/0192

Ansökan om bygglov för nybyggnad av stödmur samt
marklov för uppfyllnad
Fastighet:

Bolmstad 2:38

Sökande:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av stödmur samt
marklov för uppfyllnad.
2. Startbesked meddelas. (Åtgärderna få påbörjas först fyra veckor efter att
beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar).
3. Kontrollplanen som inkom den 25 januari 2019 fastställs.
4. Kontrollansvarig krävs inte.
5. Tekniskt samråd krävs inte.
6. Åtgärderna får tas i bruk innan nämnden har lämnat slutbesked.
7. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivs ut:
- signerad kontrollplan för slutbesked
Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 11, 30 samt 10 kapitlet §§ 4, 10, 14,
23-24 plan- och bygglagen (PBL).
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten ligger i direkt anslutning till Bolmstad hamn.
Förslaget innebär nybyggnad av en stödmur cirka 40 meter lång och högsta höjd
på 1,4 meter samt markuppfyllnad med en uppfyllnad på 0,9 meter från
ursprunglig marknivå. Stödmuren placeras i fastighetsgräns mot nordväst och
markuppfyllnaden börjar tio meter in på fastigheten från stödmuren och möter
den befintliga slänten.
Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan – P01/5.
Fastighetsägare till Bolmstad 2:57 samt Bolmstad 5:12 har på telefon respektive
skriftligt godkänt förslaget.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Bygglov och marklov bör meddelas.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Motivering
Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att
marklov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 11 PBL.
Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 30 PBL.
Åtgärderna uppfyller krav på utformning, placering och användbarhet.
Upplysningar
Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.
Lovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet. www.poit.se
Avgift: 9 941 kronor. Faktura skickas separat.
Skickas till
Sökande
Fastighetsägare till Bolmstad 2:4, 2:44, 2:57 och 5:12.

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 39

2018/2204

Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning från
maskinhall till fritidsboende
Fastighet:

Norra Emmeboda 1:4

Sökande:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för ändrad
användning från maskinhall till fritidsboende.
Beslut är fattat med stöd av 2 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) och 3 kapitlet
miljöbalken (MB).
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten ligger i Norra Emmeboda cirka 7,5 kilometer sydväst om Vrå
samhälle.
Förslaget innebär ändrad användning från maskinhall till fritidsboende i två
våningar med en byggnadsarea på 196 kvadratmeter. Tomten är en tänkt
avstyckning och planeras bli cirka 30 000 kvadratmeter. Tilltänkt fritidsboende
är placerad cirka 100 meter nordväst om huvudbyggnaden på den befintliga
fastigheten. Tillfartsväg är tänkt att lösas genom förlängning av befintlig
tillfartsväg.
Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom område med riksintressen
för försvarsmakten där det är ett påverkansområde för buller eller annan risk.
Försvarsmakten har yttrat sig i ärendet den 11 mars 2019 och har inga
synpunkter på förslaget.
Fastighetsägarna till Norra Emmeboda 1:3 har inga synpunkter på förslaget.
Fastighetsägarna till Norra Emmeboda 1:7, 1:8 och 1:14 har fått möjlighet att
lämna synpunkter men inte svarat.
Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning bedömer att avloppsfrågan går att
lösa inom tomten som är redovisad i ansökan.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Sökande har muntligen bekräftat den 13 mars 2019 att det inte finns djurhållning
på den befintliga fastigheten.
Yrkande
Kent Danielsson (C) yrkar att ett positivt förhandsbesked för ändrad användning
från maskinhall till fritidsboende.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Positivt förhandsbesked kan meddelas.
Motivering
Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som
ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet PBL och 3 kapitlets
bestämmelser i MB.
Aktuell utvidgning av bebyggelse på landsbygden stämmer överens med
gällande översiktsplan då varje tillskott av nya bostäder för fritidsboende och
permanentboende är av värde och betraktas i grunden som positivt.
Det är lämpligt att placera ny bebyggelse i närhet av befintlig bebyggelse.
Upplysningar
Bygglov ska sökas inom två år från den dag då beslut om förhandsbesked vunnit
laga kraft annars upphör förhandsbeskedet att gälla.
Några åtgärder får inte vidtas innan nämnden beviljat bygglov och startbesked.
Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in
till miljö- och byggförvaltningen innan arbeten påbörjas.
Om en åtgärd påbörjas innan bygglov och startbesked har meddelats kommer en
byggsanktionsavgift att tas ut enligt 9 kapitlet plan- och byggförordningens
(PBF). Byggsanktionsavgiftens storlek är beroende av byggnadens storlek och
baseras på prisbasbeloppet.
Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.
Avgift: 6 668 kronor. Faktura skickas separat.
Skickas till
Sökande
Fastighetsägare till Norra Emmeboda 1:3, 1:7, 1:8 och 1:14.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 40

2019/0171

Ansökan om bygglov för montering av väderskydd samt
installation av oljeavskiljare på drivmedelsanläggning
Fastighet:

Ryssby 27:2

Sökande:
XXX.
Kontrollansvarig:
XXX.
Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för montering av väderskydd samt
installation av oljeavskiljare på drivmedelsanläggning.
2. Kontrollansvarig krävs.
3. Tekniskt samråd krävs.
4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat
startbesked.
Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet § 31b samt 10 kapitlet §§ 3, 9, 14 planoch bygglagen (PBL).
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten ligger längs med Kungsvägen i Ryssby samhälle.
Förslaget innebär montering av väderskydd som placeras 10 meter från
fastighetsgräns i öst och 15 meter från fastighetsgräns i väst. I samband med
montering av väderskydd görs även installation av oljeavskiljare.
Förslaget avviker från gällande byggnadsplan – R7. Enligt gällande
byggnadsplan är ändamålet för fastigheten bostäder.
Fastighetsägare till Ryssby 3:41, 26:1, 27:17 och 34:1 har godkänt förslaget.
Fastighetsägare till Ryssby 33:1 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte
svarat.
Fastighetsägare till Ryssby-Östraby 2:88 har kommit in med synpunkter där de
skriver att belysning från väderskydd i form av reklam eller på stolpar inte får
störa grannfastigheten.

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Sökande har besvarat synpunkterna från Ryssby-Östraby 2:88 och svarar att
väderskyddet har invändig belysning vilken belyser refug/mätare. Logotypen på
gavlarna är ej belysta och att ingen riktad belysning mot grannfastigheterna
kommer monteras. Belysning finns idag och kommer finnas efter
ombyggnationen.
Ryssby-Östraby 2:88 har fått ta del av sökandes svar och svarar tillbaka att det
verkar som sökande blandar ihop nuvarande anläggning med den som ska
uppföras på samma anläggning. De förutsätter dock att den ombyggda
anläggningen kommer att belysas på ett sätt som inte stör grannfastigheterna. I
övrigt tycker de att det är bra att sökande vill driva en bränsleförsäljning på
orten.
Miljöavdelning har i dagsläget inga synpunkter på genomförandet av åtgärderna.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för
montering av väderskydd samt installation av en oljeavskiljare på
drivmedelsanläggning.
Yrkande
Samtliga ledamöter i nämnden yrkar att bygglov beviljas för montering av
väderskydd samt installation av en oljeavskiljare på drivmedelsanläggning.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Bygglov bör inte beviljas.
Motivering
Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31b PBL.
Anläggningen uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet och
användbarhet.
Nämnden bedömer att anläggningen stämmer med pågående verksamhet.
Upplysningar
Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked
kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.
Du kallas till tekniskt samråd. Kontakta XXX för överenskommelse om tid och
plats för samrådsmötet. Vid samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig
också närvara.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Eventuellt kan kompletteringar begäras in inför det tekniska samrådet.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.
Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.
www.poit.se
Avgift: 7 185 kronor för bygglov. Faktura skickas separat.
Skickas till
Sökande
Fastighetsägare till Ryssby 3:41, 26:1, 27:17, 33:1, 34:1 och Ryssby-Östraby
2:88.

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 41

2011/0633

Upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Toftaholm 1:22

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 30 maj 2018, § 76, om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på
Toftaholm 1:22.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse till fastighetsägare i april 2011 meddelades att befintlig
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.
Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 30 maj 2018, § 76, om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat med
vite.
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning kom in till miljö- och
byggförvaltningen den 24 september 2018.
Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och
entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till
förvaltningen den 21 januari 2019.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Avloppsanläggningen har åtgärdats och beslut om förbud mot utsläpp till
befintlig anläggning kan upphävas.
Skickas till
Fastighetsägare
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för borttagning av anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 42

2015/2147

Upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Romborna 1:12

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 30 maj 2018, § 75, om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse till fastighetsägare i december 2015 meddelades att befintlig
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.
Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 30 maj 2018, § 75, om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat med
vite.
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning kom in till miljö- och
byggförvaltningen den 24 september 2018.
Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och
entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till
förvaltningen den 27 januari 2019.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Avloppsanläggningen har åtgärdats och beslut om förbud mot utsläpp till
befintlig anläggning kan upphävas.
Skickas till
Fastighetsägare
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för borttagning av anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 43

2016/0174

Upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Balkarp 3:8

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 30 maj 2018, § 74, om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse till fastighetsägare i november 2015 meddelades att befintlig
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.
Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 30 maj 2018, § 74, om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat med
vite.
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning kom in till miljö- och
byggförvaltningen den 24 oktober 2018.
Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och
entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till
förvaltningen den 25 januari 2019.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Avloppsanläggningen har åtgärdats och beslut om förbud mot utsläpp till
befintlig anläggning kan upphävas.
Skickas till
Fastighetsägare
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för borttagning av anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

28(41)

Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 44

2014/2298

Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till
befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Balkarp 3:4

Fastighetsägare:

XXX och XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX att släppa ut avloppsvatten till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Balkarp 3:4. Förbudet förenas
med vite om 30 000 kronor.
2. Nämnden förbjuder XXX att släppa ut avloppsvatten till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Balkarp 3:4. Förbudet förenas med vite om
30 000 kronor.
3. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag
om viten § 3.
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en
avloppsanläggning bestående av en tvåkammarbrunn med okänd eller ingen
efterföljande rening Uppgifterna är hämtade från en inventering som
genomfördes 1983. Under 2014 meddelades och därefter i februari 2016
kommunicerades fastighetsägarna att avloppsanläggningen måste åtgärdas. Ett
delegationsbeslut om förbud mot utsläpp skickades till fastighetsägarna som
blev delgivna beslutet i januari 2017.
Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.
Vid en inspektion som genomfördes den 15 mars 2019 framkom att
avloppsanläggningen endast består av en enkammarbrunn. Några tecken på
efterföljande rening observerades inte. Fastighetsägare har den 19 mars 2019 per
telefon begärt att få blankett för ansökan om enskild avloppsanläggning skickat
till sig.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar om förbud
mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning och att förena
beslutet med vite.
Förslag till beslut har kommunicerats med sökande.
Förvaltningens bedömning och överväganden
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas.
Förbudet bör förenas med vite.
Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:
 Grundvatten av god kvalitet.
 Levande sjöar och vattendrag.
 Ingen övergödning.
 God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Balkarp 3:4 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön,
enligt MB 2 kapitel 3 §.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information om hur beslutet kan
överklagas.
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 45

2016/1910

Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsavtten till
befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Ivla 1:20

Fastighetsägare:

XXX och XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX att släppa ut avloppsvatten till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Ivla 1:20. Förbudet förenas med
vite om 30 000 kronor.
2. Nämnden förbjuder XXX att släppa ut avloppsvatten till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Ivla 1:20. Förbudet förenas med vite om
30 000 kronor.
3. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag
om viten § 3.
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en
avloppsanläggning bestående av en tvåkammarbrunn med efterföljande
stenkista. Uppgifterna är hämtade från en inventering som genomfördes 1983. I
november 2016 kommunicerades fastighetsägarna att avloppsanläggningen
måste åtgärdas. Ett delegationsbeslut om förbud mot utsläpp skickades därefter
till fastighetsägarna son blev delgivna beslutet i mars 2017.
Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.
Vid en inspektion som genomfördes den 15 mars 2019 framkom att
avloppsanläggningen består av en tvåkammarbrunn. Några tecken på
efterföljande rening observerades inte.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar om förbud
mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning och att förena
beslutet med vite.
Förslag till beslut har kommunicerats med sökande.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Förvaltningens bedömning och överväganden
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas.
Förbudet bör förenas med vite.
Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:
 Grundvatten av god kvalitet.
 Levande sjöar och vattendrag.
 Ingen övergödning.
 God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Ivla 1:20 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön,
enligt MB 2 kapitel 3 §.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information om hur beslutet kan
överklagas.
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 46

2016/1914

Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till
befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Ivla 4:25

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX att släppa ut avloppsvatten till
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Ivla 4:25. Förbudet förenas med
vite om 60 000 kronor.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag
om viten § 3.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Jorge Rodriguez (S) i handläggningen i detta ärende.
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande
stenkista. Uppgifterna är hämtade från en inventering som genomfördes 1983.
I november 2016 kommunicerades fastighetsägaren att avloppsanläggningen
måste åtgärdas. Ett delegationsbeslut om förbud mot utsläpp skickades därefter
till fastighetsägaren som blev delgiven beslutet i januari 2017. I augusti 2018
inkom en ansökan och ett delegationsbeslut om tillstånd för inrättande av
avloppsanläggning lämnades.
Någon redovisning om att avloppsanläggningen färdigställts har inte inkommit.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar om förbud
mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning och att förena
beslutet med vite.
Förslag till beslut har kommunicerats med sökande.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Förvaltningens bedömning och överväganden
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt.
Ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör
därför fattas. Förbudet bör förenas med vite.
Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:





Grundvatten av god kvalitet.
Levande sjöar och vattendrag.
Ingen övergödning.
God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Ivla 4:25 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön,
enligt MB 2 kapitel 3 §.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information om hur beslutet kan
överklagas.
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 47

2013/1955

Upphävande av beslut om föreläggande att åtgärda brister
i verksamheten
Fastighet:

Rykull 1:8

Verksamhetsutövare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 14 december 2016 § 183.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden förelade verksamhetsutövaren i beslut daterat den 14
december 2016, §183, att inom 12 månader från att beslutet vunnit laga kraft
åtgärda spillzon vid tankningsplatsen. Verksamhetsutövaren har i e-post från
daterad den 20 november 2017 meddelat om vidtagna och planerade åtgärder för
att driva anläggningen vidare. Tillsyn på anläggningen har skett den 31 januari
2019 tillsammans med räddningstjänst och ny stationsansvarig. Spillzon vid
tankningsplatsen har åtgärdats.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare
beslut om föreläggande med vite om att åtgärda brister i verksamheten.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Föreläggandet kan upphävas då bristerna i verksamheten är åtgärdade.
Upplysningar
För handläggning av ärendet utgår timavgift för nedlagd handläggningstid.
Timavgiften är 822 kronor per timme enligt av kommunfullmäktige fastställd
taxa. Fakturan skickas separat.
Skickas till
Verksamhetsutövaren

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 48

2019/0263

Beslut om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel
inom vattenskyddsområde på fastigheterna Hamneda 1:20
och 2:5
Fastighet:

Hamneda 1:20 och 2:5

Verksamhetsutövare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden lämnar inte tillstånd att sprida kemiska
bekämpningsmedel på fastigheterna inom Hamneda vattenskyddsområde,
yttre zon (12,5 ha): Hamneda 1:20 (skifte 140A, 921A, 922A) och Hamneda 2:5
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsutövaren inkom den 25 januari 2019 med ansökan om tillstånd att
yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt. Den
19 februari 2019 inkom kompletteringar för ytterligare två preparat.
Ansökan avser tillstånd att sprida kemiska bekämpningsmedel på fastigheterna
ovan inom Hamneda vattenskyddsområde. Mullhalter ligger på 2,6 procent.
Trots låg mullhalt på skiftena blir medelkoncentrationen av substanserna ändå
inom acceptabel nivå.
Markprover har tagits för jordartsanalys inom berörda områden. Till hjälp för att
bedöma så att växtskyddsmedlen inte påverkar grundvattnet negativt har
simuleringsverktyget MACRO-DB använts. I verktyget görs bland annat
beräkningar utifrån de jordprover som analyserats.
Steg 1 i MACRO-DB utgörs av en riskbedömning som motsvarar så kallade
värsta-falls-förhållanden och bygger på resultaten från ett stort antal
simuleringar med MACRO-DB´s databas.
Steg 2 i MACRO-DB körs om resultatet från steg 1 visar att man inte kan
utesluta en risk för läckage till grund- eller ytvatten i halter över 0,1 µg/l och
innebär realistiska simuleringar med MACRO-DB under de förutsättningar som
råder i aktuellt område baserat på information om jordar, grödor med mera.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Verksamhetsutövaren har tillsammans med rådgivare från
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge gjort ansökan.
I ansökan beskriver verksamhetsutövaren att strategier där alternativa preparat
har tagits upp och att behovet vid tillfället avgör val av preparat och dos.
Regelbundna fältbesök kommer göras tillsammans med rådgivare under
växtodlingssäsongen.
Följande preparat är angivna i tillståndsansökan:
Preparat
Aktiv substans
(regnr)
Fastac 50
Alfacypermetrin
(4530)
Beta-Baythroid SC
Betacyflutrin
025 (5495)
Broadway
Florasulam
(4954)
Pyroxsulam
Gratil 75 WG
Amidosulfuron
(4232)
Nufarm MCPA 750
Protiokonazol
(3236)
CDQ SX
Tribenuronmetyl
(5432)
Metsulfuronmetyl
Starane XL
Fluroxipyr -1(4686)
metylheptylester
Florasulam
Boxer
(3887)
Diflanil 500 SC
(4989)
Jablo
(4972)
Proline EC 250
(4688)
Aviator Xpro EC 225
(5292)

Medelkoncentration i
grundvatten (µg/l)
Steg 1
Steg 1
Steg 1
Steg 1
Steg 2* och 2***
Steg 1
Steg 2*, 2** och
2***

Prosulfokarb

Steg 2 *
Steg 2 * och 2***

Diflufenikan

Steg 2* och 2***

Glyfosat

Steg 1

Protiokonazol

Steg 2* och 2***

Bifaxen
Protiokonazol

Steg 1, 2* och 2***
Steg 1, 2* och 2***

Steg 1 = Risken för att produkten med denna användning ska kunna ge upphov
till halter över 0,1 µg/l i vattentäkten är försumbar.
Steg 2*= Uppskattad medelkoncentration i grundvatten efter utspädning (µg/l):
< 0,001
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Steg 2**= Uppskattad medelkoncentration i grundvatten efter utspädning (µg/l):
< 0,002
Steg 2***= Modermaterial och hydrologisk klass bedöms inte utgöra någon risk
för utlakning till grundvatten
0,1 µg/l = 1 g verksamt ämne i 10 miljoner liter vatten.
Tekniska utskottet har i yttrande den 17 december 2014 lämnat synpunkter om
förbud mot spridning inom inre zon.
VA-avdelningen har i e-post daterat den 13 mars 2019 meddelat att de inte har
några synpunkter på tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom yttre
vattenskyddszon. Detta under förutsättning att sökande har god kännedom om
var gränsen går för inre vattenskyddszon så att ingen spridning eller annan
hantering sker inom denna zon.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att ge tillstånd att
sprida kemiska bekämpningsmedel inom Hamneda vattenskyddsområde på
fastigheterna Hamneda 1:20 och 2:5 inom angivna skiften enligt ansökan.
Yrkanden
Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S), Jorge Rodriguez (S),
Christina Bertilfelt (S), Bengt Carlsson (KD), Torgny Elmén (SD) och Pär
Augustsson (SD) yrkar att tillstånd inte ska ges till spridning av
växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde.
Kent Danielsson (C) yrkar att tillstånd ska ges till spridning av växtskyddsmedel
inom vattenskyddsområde.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev enligt Caroline
Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S), Jorge Rodriguez (S), Christina
Bertilfelt (S), Bengt Carlsson (KD), Torgny Elmén (SD) och Pär Augustsson
(SD) yrkande.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen anser att verksamhetsutövaren ska få tillstånd att sprida
växtskyddsmedel och att tillståndet ska gälla fram till den 31 december 2023.
Förvaltningen grundar sin bedömning på simuleringar i MACRO-DB steg 1 och
2 som finns med i ansökan. Enligt simuleringsresultaten är risken för att halter
över 0,1 mikrogram per liter når vattentäkten försumbar.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
6 av 12 ansökta och godkända bekämpningsmedel innehåller substanser som
klassas som prioriterade riskminskningsämnen (PRIO-ämnen).
Kemikalieinspektionen anser inte att detta ska ligga till grund för förbud mot
användning, men att riskerna med substansen kräver särskild uppmärksamhet.
Enligt substitutionsprincipen i 2 kapitlet 4 § miljöbalken ska den som använder
en kemisk produkt välja den produkt som kan antas vara minst farlig för
människors hälsa eller miljön. Även enligt principerna för integrerat växtskydd i
2 kapitlet förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, ska den metod eller det
medel som är minst skadligt förmänniskors hälsa eller miljön användas.
Motivering
När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när
sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk
är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas, enligt
miljöbalken (1998:808) 2 kapitlet 1 §. Detta gäller även den som har bedrivit
verksamhet som kan anas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön, enligt miljöbalken 2 kapitlet 3 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
undvika att använda sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som
kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas
med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga.
Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats
med en kemisk produkt eller bioteknisk organism, enligt miljöbalken 2 kapitlet
4 §.
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för
vattenförsörjning ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar, enligt
miljöbalken 3 kapitlet 8 §.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.
Enligt samma föreskrift 6 kapitlet 1 § framgår att det är förbjudet att utan
särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som
betecknas som vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.
Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot
användning utan tillstånd enligt första stycket inom hela vattenskyddsområdet.
Skyddet av grundvattnet är en bärande del i miljökvalitetsmålen ”grundvatten av
god kvalitet” och kräver att långtgående hänsyn tas för att minimera riskerna för
förorening av grundvattnet. Syftet med Naturvårdsverkets föreskrifter för skydd
av vattentäkt är att säkerställa att vattentäktens vatten efter normalt
reningsförfarande utan risk ska kunna användas för dricksvattenförsörjning.
Hamneda vattenskyddsområde är ett väsentligt samhällsintresse och tillgodoser
ett behov av dricksvatten som inte kan tillfredsställas genom att annan mark tas i
anspråk. Samhället saknar reservvattentäkt och är därmed beroende av att åsen
och dess närhet skyddas mot förorening.
Upplysningar
Beslut om avgift för nedlagd handläggningstid kommer ske i ett separat beslut.
Skickas till
Verksamhetsutövare med mottagningsbevis och information om hur man
överklagar.
Tekniska förvaltningen
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