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Tid och plats Måndagen den 27 juni 2011, Åsasalen, 13.30 - 16.35 
  
Tjänstgörande Per Lindholm (M) ordförande 
Ledamöter Jan-Erik Björkman (S) vice ordförande 
 Torsten Johansson (C) 
 Karin Salomonsson (S) 
 Elijah Hamillton (KD) 
  
  
  
  
  
Ersättare Harald Takvam (KD) 
 Lars-Åke Svensson (C) 
 Stephan Karlsson (S) 
  
  
  
  
  
Övriga 
närvarande 

Kenneth Füreder, miljöchef 

 Iris Hjalmarsdottir, miljöinspektör, §§ 83 - 85 
 Kjell Nielsen, kommunarkitekt, §§ 86 - 92 
 Eivor Hardinsson, sekreterare 
  
  
Justerare Karin Salomonsson 
  
Datum för 
justering 

 
  2011-06-30    Paragrafer: 82-98 
 
 

Underskrifter Sekreterare Eivor Hardinsson 
   
   
 Ordförande Per Lindholm 
   
   
 Justerare Karin Salomonsson 
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Anslag om justering  

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 

 
2011-06-27 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2011-07-01 

Anslaget tas 
ned: 

 
2011-07-22 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Miljö- och byggnadskontoret 

 
 
Underskrift 
 Eivor Hardinsson   
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Ärendeförteckning 

 
§ 82 Anmälan av delegeringsbeslut  

§ 83 Anmälan om tillfällig krossning, SV Emballage                              

§ 84 JO-RO Verken AB 

§ 85 Reducering av  årsavgift, Carlton Contractors AB 

§ 86 Nybyggnad av hyvleri och virkeslager,   Ekeryd 1:19 

§ 87 Tidsbegränsat lov, Strandbacken 1 

§ 88 Nybyggnad plank, Gunghult 1:46 

§ 89 Skylt, Luhrpasset 

§ 90 Strandskyddsdispens, Fagerdala, Sjöaryd m m 

§ 91 Förslag till ny detaljplan för del av Åmot 3:3 

§ 92 Prioritering av detaljplanearbetet 

§ 93 Uppföljning av internkontrollen 

§ 94 Kvalitetsarbetet inom miljö- och byggnadsnämnden 

§ 95 Miljö- och byggnadsnämndens mål för budget 2012 

§ 96 Ekonomisk månadsuppföljning 

§ 97 Analysrapporter över dricksvatten samt bassängbadvatten  

§ 98 För kännedom 
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Mbn § 82 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Dnr 2011/7.002  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande delegeringsbeslut. 
 
Sammanställning 

Miljö- och byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän 
enligt en av miljö- och byggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till miljö- och byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och 
byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- 
och byggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. 
 
Beslut om bygglov, bygganmälan, rivningsanmälan, byggfelsförsäkring/färdigställandeskydd, 
marklov och slutbevis fattade av kommunarkitekt Kjell Nielsen 
DN 103/11 - DN 115/11, DN 117/11 -  164/11 
 
Beslut om slutbevis, anmälan och färdigställandeskydd/byggfelsförsäkring fattade av 
byggnadsinspektör Laszlo Harmath 
D LH 21/11 - D LH 31/11 
 
Tillsyn av räddningstjänsten enligt lagan om skydd mot olyckor och tillsyn enligt lagen om 
explosiv och brandfarlig vara 
Dnr 2011000023 Hantverksgatan 2 Gata-park förrådet 
 
Godkännande av förrättningar fattade av miljöchef Kenneth Füreder 
G1186 Avstyckning från Trälora 2:2 
G06265 Fastighetsreglering berörande Misterhult 3.13, 3:14 och 3:61 
G09391 Fastighetsreglering berörande Markaryd 9:1, Ulvaryd 6:1 och 6:Miljö- och 
byggnadsnämnden tar del av följande delegeringsbeslut 
 
Beslut om att vidta åtgärder enligt miljöbalken fattat av miljöinspektör Iris Hjalmarsdottir 
IH 1/11 Abborren 5 
 
Beslut om registrering av livsmedelsanläggning fattat av livsmedelsinspektör Annastina 
Nilsson 
RAN 7/11 Pizza Corner i Markaryd, pizzeria och grill 
 
Beslut om fastställande av kontrollavgift för 2011 enligt avgiftsförordningen och 
livsmedelslagen fattade av livsmedelsinspektör Annastina Nilsson 
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Mbn § 82 forts 

TAAN 3/2011 Smörrebröds café     
TAAN 4/2011 Pizza Corner             
   
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-06-20 
Delegationsbeslut 2011-05-03 - 2011-06-10 fattade av kommunarkitekt Kjell Nielsen 
Delegationsbeslut 2011-05-03 - 2011-06-15 fattade av byggnadsinspektör Laszlo Harmath 
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Mbn § 83 

Anmälan om tillfällig krossning, SV Emballage 

Dnr 2011/161.427  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 §, och 2 kap 2 - 3 §§ miljöbalken 
(1998:808) att förelägga SV Emballage, org. nr. 570919-1836 om följande villkor på 
fastigheten Kylhult 1:338. 
 
1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med anmälan. 
 
2. Krossning får endast ske vardagar kl. 07:00 - 16:00 
 
3. Krossning ska starta i augusti 2011 och får pågå längst i 6 veckor. 
 
För handläggning av anmälan tas ut timavgift samt avgift för kungörelse i Smålänningen. 
Timavgiften är för närvarande 585 kr och nedlagt tid i ärendet är 3 timmar. Avgiften blir då 
3786,50 kr inklusive kungörelse, faktura skickas separat. 
 
Bilaga: Hur man överklagar  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Den 2 maj 2011 inkom anmälan från SV Emballage om tillfällig krossning på fastigheten 
Kylhult 1:338, Brånavägen 9 i Strömsnäsbruk. Verksamhetsutövaren har marklov för 
terrassering på fastigheten och cirka 15 - 20000 m3 massor kommer att krossas under 4 - 6 
veckor med start i augusti 2011. Närmaste bostad är belägen 150 m i från verksamheten. 
Verksamhetsutövaren har försökt kontakta alla fastighetsägare inom radie på 500 m och 
nästan alla har skrivit på godkännande för den tillfälliga krossningen, de fastighetsägare som 
inte har skrivit på har VU inte fått kontakt med.  
I ett telefonsamtal den 17 maj 2011 med VU diskuterades angivna tider i anmälan respektive 
brevet som berörda fastighetsägare fick ta del av och godkänna. I samtalet godkände VU att 
tiderna i brevet (kl 07:00 - 16:00) skulle gälla eftersom det är dessa tider berörda 
fastighetsägare har godkänd med sin underskrift. Verksamheten kungjordes i Smålänningen 
den 19 maj 2011, inga erinringar har inkommit. 
 
Beslutsunderlag 

Anmälan inkommen 2011-05-02 
Tjänsteskrivelse 2011-06-21 
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Mbn § 83 forts 

 

Beslutet expedieras till: 

SV Emballage 
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Mbn § 84 

JO-RO Verken AB 

Dnr 2011/228.427  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att JO-RO Verken AB inte behöver redovisa en 
skriftlig sammanställning enligt punkt 6 i miljö- och byggnadsnämndens beslut 2004-10-20 § 
150 till miljö- och byggnadsnämnden varje år. Detta eftersom företaget inte längre bedriver en 
anmälningspliktig verksamhet. 
 
Uppgifter om årsförbrukning av organiska lösningsmedel ska dock vara tillgängliga och 
kunna uppvisas för miljö- och byggnadskontoret. 
 
 
Bakgrund och sammanfattning 

JO-RO Verken AB sedan några år tillbaka inte bedrivit anmälningspliktig verksamhet och har 
därför önskemål om att inte behöva skicka in uppgifter om förbrukad mängd organiska 
lösningsmedel i en årsrapport till miljö- och byggnadskontoret. Företaget inkom den 20 juni 
2011 med uppgift om förbrukning av organiska lösningsmedel. Under 2010 användes 72 kg 
lösningsmedel i verksamheten. När verksamheten anmäldes år 2004 uppskattades 
årsförbrukningen av organiska lösningsmedel till cirka 625 kg. 
 
Företaget räknar inte med att årsförbrukningen av organiska lösningsmedel kommer överstiga 
500 kg som är gränsen för anmälningsplikt. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-06-20 
Tillsynsrapport 2011-06-20 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Jo-Ro Verken AB 
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Mbn § 85 

Reducering av årsavgift, Carlton Contractors AB 

Dnr 2011/205.460  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, med hänsyn att verksamheten inte bedrivs i någon 
större omfattning, att reducera miljötillsynsavgiften med 75 %, vilket motsvarar 2,5 
tillsynstimmar. Årsavgiften blir då 1463,- kronor.  
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Olle Månsson, verksamhetsutövare vid Carlton Contractors AB, inkom den 20 maj 2011 
skriftligen med önskan om reducering av årsavgift enligt miljöbalken. Av brevet framkommer 
det att verksamheten är reducerad med 75 % och att ingen sågning förekommer.  
Tillsynsbesök gjordes den 30 maj 2011 med fokus på verksamhetens omfattning samt 
årsavgift för miljötillsyn. Vid besöket framkom det att ingen sågning av virke har förekommit 
under 2010 och 2011 samt att för närvarande finns inga planer på att börja såga virke igen. 
Den verksamhet som kommer bedrivas under året är sortering av virke som står ute och 
flisning av spillvirke samt försäljning av både flis och färdigsågat virke från lager. 
Verksamheten klassas enligt SNI kod 20.3001, "Sågverk eller annan anläggning för 
tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
högst 6 000 kubikmeter per kalenderår", i taxebilaga 2 till miljö- och byggnadsnämndens taxa 
2011. I taxebilagan framgår att SNI kod 20.3001 innebär 10 tillsynstimmar vilket motsvarar 
5850,- kronor. 
  
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-06-08 
Tillsynsrapport 2011-05-31 
Begäran om sänkning av avgift, inkommen 2011-05-20 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Carlton Contractors AB 
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Mbn § 86 

Nybyggnad hyvleri och virkeslager, Ekeryd 1:19 

Dnr 2011/108.232  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av hyvleri och 
virkeslager på fastigheten Ekeryd 1:19 eftersom sakliga skäl ej bedöms föreligga att neka 
bygglov enligt de krav som kan ställas enligt 2 och 3 kap. gamla Plan- och bygglagen. För 
lovet skall gälla vad som angivits under rubriken "Bakgrund och sammanfattning". 
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Ansökan har inkommit om bygglov för att få utöka sågverksverksamheten på fastigheten 
Ekeryd 1:19 genom att uppföra ett nytt hyvleri och ett nytt virkeslager. Hyvleriet får en 
byggnadsarea på 564 kvm och en taknockshöjd på 9 meter. Virkeslagret får en byggnadsarea 
på 1500 kvm och en taknockshöjd på 10,5 meter. 
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden var till och med tisdagen den 
17 maj 2011. Skrivelse har inkommit från en berörd sakägare som är orolig för buller från den 
utökade verksamheten samt klagar även på störande ljud från en befintlig transportör. 
Sökanden har meddelat att önskan ej finns att bemöta inkommen skrivelse. 
 
Vad gäller oro för eventuellt buller från de nya byggnationerna så finns fastställda normer för 
hur mycket buller som får finnas vid bostad från kringliggande verksamheter. Verksamheter 
måste uppfylla dessa krav. Om närboende senare skulle uppleva störande ljud får detta 
anmälas till Miljöförvaltningen som då kan kräva att verksamhetsutövaren ska göra mätningar 
som visar om tillåtna värden överskrides och i så fall förelägga företaget att vidta åtgärder. 
Det går inte att i förväg förutsätta att otillåtet buller kommer att finnas och på sådan grund ge 
avslag på bygglovsansökan. 
Ljudalstring från befintliga byggnader behandlas ej i detta bygglovsärende utan får anmälas 
till Miljöförvaltningen som får handlägga detta. 
 
Efter att klagandens skrivelse inkommit diskuterades med sökanden per telefon de påstådda 
olägenheterna från transportör i befintlig byggnad. Sökanden omtalade att transportören 
funnits sedan 70-talet och att någon information tidigare inte erhållits från klaganden eller 
någon annan om de störande ljuden från transportören, om bara så hade skett skulle sökanden 
ha försökt att vidta åtgärder för att få bort olägenheten, vilket även är avsikten att försöka göra 
nu. 
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Mbn § 86 forts 
 
För verksamheter finns fastställda gränsvärden för ljudemissioner vilka verksamhetsutövarna 
är skyldiga att följa. Miljö- och byggnadskontoret kan därmed inte finna att underlag 
föreligger för avslag på bygglovsansökan. 
Befintliga byggnader kommer att utgöra en barriär mellan nytt sågverk/virkeslager och 
klagandens fastighet vilket även beaktas i ärendet. 
 
För lovet skall gälla: 
-   Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år 
efter  beslutsdatum. 
-   Lovet omfattar granskning enligt gamla PBL 8 kapitlet (yttre förhållanden och användning 
enligt lag 1995-07-01). Det fritar ej den sökande från skyldigheter enligt annan lagstiftning. 
-   För beviljat lov gäller handlingar instämplade på Miljö- och byggnadskontoret 2011-04-07. 
-   Byggsamråd bedöms ej erforderligt men hålles om så  önskas.     
- Byggnadsarbetena får ej påbörjas innan skyddsombud (alt. regionskyddsombud), 
skyddskommitté eller organisation som företräder arbetstagarna har fått tillfälle att yttra sig. 
Yttrandet skall inlämnas till Miljö- och byggnadskontoret. 
 -   Som kvalitetsansvarig godtas anmäld  Heino Johannesson, Heino Johannesson AB, Box 
139, 285 23  Markaryd.     
-   Byggherren föreläggs följa kontrollplan vilken bifogas som bilaga till detta beslut. Förelagd 
kontrollplan innehåller ett minimum av erforderliga kontrollpunkter. Byggherren eller dennes 
kvalitetsansvarige kan föreslå ytterligare kontrollpunkter om så önskas. Som bilagor bifogas 
också vissa i kontrollplanen begärda sakkunnigintyg för egenkontroll. 
-  När av godtagen kvalitetsansvarig underskriven kontrollplan och vederbörligen 
underskrivna sakkunnigintyg inlämnats till Miljö- och byggnadsnämnden kan  slutbevis 
utfärdas.     
- Byggherren eller dennes kvalitetsansvarige skall skriftligen meddela till Miljö- och  
byggnadskontoret när arbetena påbörjas och när de har avslutats. 
- När arbetena avslutats skall snarast inlämnas eventuella relationshandlingar samt 
arkivvärdiga ritningar (kopior gjorda på plastfilm). 
 
Avgift för bygglov och bygganmälan tillsammans skall vara  32760:- kronor. 
  
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2011-04-07. 
Tjänsteskrivelse 2011-06-15 
 
 



 
 

  

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2011-06-27 

 

 

 

 

 

 12Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Mbn § 86 forts 

 

Beslutet expedieras till: 

Ekeryds Trävaruaffär AB 
Klaganden
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Mbn § 87 

Tidsbegränsat lov, Strandbacken 1 

Dnr 2001/451.232  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja förlängning av tidsbegränsat lov till och 
med 2016-08-31 för ändrad användning för del av befintligt garage från garageändamål till 
lokaler för friskvårdsverksamhet samt att för lovet skall gälla vad som har angivits under 
rubriken "Bakgrund och sammanfattning" . 
 
Bakgrund och sammanfattning 

2001-09-24 beviljades sökanden tillfälligt lov till och med 2006-08-31 för ändrad användning 
av del av befintligt garage från garageändamål till lokaler för friskvårdsverksamhet. Detta 
strider mot gällande detaljplan som enbart tillåter bostadsändamål..   
2006-03-28 beviljades en förlängning av det tidsbegränsade lovet till och med 2011-08-31. 
Nu har inkommit ansökan om ytterligare förlängning, vilket högst kan ges med 5 år per gång.  
Tidigare kunde tidsbegränsade lov förlängas till en sammanlagd längd av högst 20 år. I och 
med lagändring 1 januari 2008 minskades denna tid till högst 10 år från nämnda datum. Detta 
innebär att längsta tid som aktuellt lov kan förlängas blir till den 1 januari 2018, därefter krävs 
ändring av gällande detaljplan. Dock kan, som nämnts, förlängning ske med högst 5 år i taget.  
 
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd i strid mot gällande plan enligt ovan får, enligt Plan- och 
bygglagen, ges under förutsättning att berörda grannar/sakägare ej har sakliga erinringar 
däremot. En förutsättning är att den aktuella åtgärden ej "byggs fast". Den aktuella ändrade 
användningen bedöms ej vara av nämnda karaktär. 
 
Vid förlängning av tidsbegränsade lov måste berörda sakägare/grannar först ges möjlighet att 
yttra sig i ärendet innan det kan behandlas i Miljö- och byggnadsnämnden. berörda 
sakägare/grannar har getts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har framförts. 
 
Eftersom inga erinringar har framförts under yttrandetiden och inga klagomål på den aktuella 
verksamheten har kommit till Miljö- och byggnadskontorets kännedom under den tid 
verksamheten har bedrivits så bedöms inga skäl föreligga som talar emot en förlängning av 
det tidsbegränsade lovet med ytterligare 5 år, dvs. till och med 2016-08-31. 
Därefter kan som tidigare nämnts förlängning ske till som längst den 1 januari 2018, varefter 
krävs en detaljplaneändring för att kunna bevilja ett permanent lov. 
 
För lovet skall gälla: 
-   Vad som angivits i det ursprungliga lovet med beslutsdatum  2001-09-24. 
-   Lovet gäller till och med 2016-08-31. 
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Mbn § 87 forts 

-  Därefter kan förlängning beviljas som längst till den 1 januari 2018, varefter krävs 
detaljplaneändring för att kunna bevilja permanent lov. 
 
Avgift för förlängningen skall vara 560:- kronor. 
 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2011-05-03 samt de ursprungliga ansökningshandlingarna. 
Tjänsteskrivelse 2011-06-13. 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Berörda grannar 
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Mbn § 88 

Nybyggnad plank, Gunghult 1:46 

Dnr 2011/125.235  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för plank på fastigheten Gunghult 
1:46 utmed och ca 1 meter från tomtgräns till fastigheten Gunghult 1:32 och med den 
sträckning och utformning som angetts i ansökan samt att för lovet skall gälla vad som angetts 
under rubriken "Bakgrund och sammanfattning" i vilken även angivits de skäl som legat till 
grund för beslutet. 
 
Bilaga: hur man överklagar. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för att få uppföra ett plank i tomtgräns till 
grannfastigheten Gunghult 1:32. Planket avses bli ca 62 meter långt och och 2 meter högt 
samt sträcka sig från befintlig verksamhetsbyggnad med restaurang/festlokaler till tillfartsväg 
till grannfastigheten Gunghult 1:32. Det avses uppföras av stående träpanel samt, då det gäller 
en liten del invid nämnda tillfartsväg, av natursten. 
Sökanden har i ansökan omtalat att medgivande till att uppföra planket i tomtgräns inte har 
gått att erhålla från berörd granne: "Av inkomna skrivelser till Miljö- och byggnadsnämnden i 
annat ärende på vår fastighet framgår att vår granne ej medger plank i tomtgräns". Med 
anledning därav har Miljö- och byggnadskontoret tillskrivit berörd granne och efterfrågat 
vilka skäl som ligger till grund för att man ej vill medge aktuellt plank i tomtgräns. 
Berörd granne har i skrivelse inkommen till Miljö- och byggnadskontoret 2011-05-26 
framfört sina skäl. Av skrivelsen framgår att man anser sig komma att bli störda av den 
uteservering som sökanden har fått bygglov till och vilket beslut klaganden har överklagat. 
Man menar att då verksamhet skall komma att bedrivas även utomhus kommer detta att störa 
på ett oacceptabelt sätt och med anledning därav vill man ha planket 4,5 meter från 
tomtgränsen samt menar "Att sökanden anser sig behöva utrymmet för sin verksamhet kan 
tyvärr inte vi ta hänsyn till". 
Sökanden har getts möjlighet till bemötande av inkommen skrivelse men har vid besök på 
Miljö- och byggnadskontoret 2011-06-16 meddelat att önskan är att ej bemöta. Vidare 
meddelades att man har för avsikt att placera det aktuella planket ca 1 meter in på den egna 
fastigheten. 
 
Först kan konstateras att verksamhet i form uteserveringar är något som ofta förekommer i 
samband med restauranger. Ibland  anordnas de  med bord, stolar och parasoller och  i sådant 
fall krävs inget bygglov. Från klagandes bostadshus till planerat plank är avståndet ca 80 till 
110 meter beroende på till vilken del av planket man mäter. 
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Mbn § 88 forts 

Vidare får det aktuella planket bedömas kunna reducera de av grannen upplevda störningarna, 
både ljudmässigt och gästers intrång på klagandens fastighet. För ljudemissioner finns  
riktvärden och om klaganden upplever att dessa överskrides skall anmälan göras till 
Miljöförvaltningen som har att ta ställning till om åtgärder måste vidtas. 
 
I fall då granne ej vill medge byggnation närmre tomtgräns än 4,5 meter skall den aktuella 
åtgärden prövas mot 1 och 2 §§ 3 kap. i detta fall gamla Plan- och bygglagen och det aktuella 
planket bedöms inte strida mot de krav som kan ställas utifrån nämnda paragrafer. I 
prövningen skall beaktas bl.a. om åtgärden kan medföra olägenheter för omgivningen. De 
klagomål som klaganden framfört betr. olägenheter är riktade, enligt vad som kan utläsas av 
klagandens skrivelse mot verksamhet i form av uteservering, inte mot planket i sig: 
"Anledningen till att vi vill ha planket 4,5 meter från tomtgränsen, som eventuellt lagen säger, 
är att denna nya utbyggnad är en störande verksamhet". "Nya utbyggnad" åsyftar här det 
skärmtak för uteservering för vilket lov har beviljats. 
 
Det aktuella planket bedöms kunna verka reducerande på de störningar klaganden upplever. 
Vidare bedöms det ej strida mot krav enligt 1 och 2 §§ 3 kap. Plan- och bygglagen. Därmed 
bedöms ej sakliga skäl föreligga till avslag på bygglovsansökan. 
 
För lovet skall gälla: 
-  Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år efter  
beslutsdatum. 
-  Lovet omfattar granskning enligt gamla PBL 8 kapitlet (yttre förhållanden och användning 
enligt lag 1995-07-01). Det fritar ej den sökande från skyldigheter enligt annan lagstiftning. 
-  För beviljat lov gäller handlingar instämplade på Miljö- och byggnadskontoret 2011-04-15. 
- Byggherren skall skriftligen meddela till Miljö- och byggnadskontoret när arbetena har 
avslutats.      
-  När arbetena avslutats skall snarast inlämnas eventuella relationshandlingar. 
-  Sökanden har det fulla ansvaret för att staketet uppfyller alla aktuella krav enligt gällande 
byggnads- och konstruktionslagstiftning. 
     
Avgift för lovet skall vara 280:- kronor 
Faktura för avgiften kommer att sändas separat. 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2011-04-15. 
Tjänsteskrivelse 2011-06-16. 
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Mbn § 88 forts 

 
Beslutet expedieras till: 

Klaganden 
Sökanden
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Mbn § 89 

Skylt, Luhrpasset 

Dnr 2011/212.237  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ej bevilja bygglov för skylt på fastigheten Skafta 
1:47 emedan den ej kan bedömas uppfylla krav på skyltar som bestäms av 2 kap. 6, 8 och 9 §§ 
samt 8 kap. 3 § nya Plan- och bygglagen. För beslutet skall gälla vad som angivits under 
rubriken "Bakgrund och sammanfattning". 
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från Kf Göta, Box 1224, 351 12 Växjö, har inkommit ansökan om bygglov för skylt i 3-
vägskorsning i Luhrpasset. Det avser korsning för väg mot Hinneryd/Vivljunga och väg 
mellan Strömsnäsbruk och Traryd. Fastighet som är berörd är Skafta 1:47. I ärende med 
diarienummer 2011/218.237 har både Polismyndighet och Trafikverket avstyrkt placering av 
skylt  med samma placering som i detta ärende. Motivering har varit att det är olämpligt ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. 
 
Möjligheten till bygglov för skyltar regleras i nya Plan- och bygglagen i 2 kap. 6, 8 och 9 §§ 
samt 8 kap. 3 §. I dessa lagrum sägs bl.a. att vid ärenden om bygglov för skyltar skall dessa 
placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till skydd mot trafikolyckor så att det ej 
medför fara för människors hälsa och säkerhet. Eftersom både Polismyndighet och 
Trafikverket, som måste bedömas ha expertkunskap inom området, har avstyrkt placering av 
skylt på aktuell plats bedöms inte förutsättningar föreligga att bevilja bygglov för densamma. 
Avgift för avslag 560:- kronor. 
Faktura för avgift kommer att sändas separat. 
 
 
Dagens sammanträde 
Nämnden har tagit del av yttrande från Kf Göta över upprättad tjänsteskrivelse inkommen 
2011-06-23. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2011-06-13. 
Tjänsteskrivelse 2011-06-20. 
 

Beslutet expedieras till: 

Kf  Göta
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Mbn § 90 

Strandskyddsdispens, Fagerdala, Sjöaryd m m 

Dnr 2011/201.233  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för kabelschakt enligt 
bilaga för grävningar inom 100 meter strandskyddsområde för Vänneån, Vekabäcken, Flacka 
sjö samt ett antal berörda ej namngivna vattendrag/vatten enligt topografiska kartan. 
Grävningarna bedöms ej strida mot strandskyddets syften.  
För dispensen skall gälla vad som angivits under rubriken "Bakgrund och sammanfattning". 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från E.ON Elnät Sverige AB har inkommit ansökan om strandskyddsdispens för schakt för 
nybyggnad av starkströmsnätet. Schakten är 0,5 till 0,9 meter breda och 0,7 meter djupa 
maximalt. Ett antal mindre vattendrag/vatten berörs som omfattas av 100 meter strandskydd. 
De enda namngivna enligt topografiska kartan är Vänneån, Vekabäcken och Flacke sjö. 
Ledningsdragningar framgår av karta. 
Som skäl till ansökan anges att ledningsdragningarna tillgodoser ett allmänt angeläget 
ändamål för att förbättra elnätet. 
 
Kabeldragningarna bedöms angelägna för en infrastrukturmässigt fullgod funktion på elnätet 
och tillgodoser ett angeläget allmänt ändamål. De bedöms ej strida mot strandskyddets syften 
eller minska det allemansrättsliga området eller avhålla eller hindra allmänheten från att 
beträda de områden som omfattas av strandskydd. Nämnda skäl tillsammans bedöms utgöra 
tillräckliga skäl för beviljande av strandskyddsdispens för de aktuella grävningarna. 
 
För dispensen skall gälla: 
- Dispensen fritar ej den sökande från skyldigheter enligt annan lagstiftning, t.ex. 
Fornminneslagen. 
-  Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet om strandskyddsdispens inom 3 veckor från det 
att Länsstyrelsen tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överklagande 
innan grävningsarbetena påbörjas. 
-  Avgift för dispensen skall vara 750:- kronor. 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2011-05-27. 
Tjänsteskrivelse 2011-06-20. 
 
Beslutet expedieras till: 

E.on Es 
Länsstyrelsen 
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Mbn § 91 

Förslag till ny detaljplan för del av Åmot 3:3 

Dnr 2008/421.214  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ny detaljplan för del av Åmot 3:3 innebär 
betydande miljöpåverkan och att sända ut det reviderade planförslaget för samråd så snart 
plankarta är klar och markägareförteckning erhållits från Lantmäterimyndigheten. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Planens syfte är att möjliggöra etablering av bilservice, industri, handel, kontor och lager på 
del av fastigheten Åmot 3:3, som är belägen utmed väg 117, mellan Timsforsrondellen och 
Markaryds kyrka. Område är delat i en västlig och en östlig del på ca 7 respektive 11 h, 
belägna på var sin sida om vägen mot Tannsjö.  
Programsamråd hölls under januari-februari 2009. Då hade förslaget inte stöd i den tidigare 
översiktsplanen. I nu gällande översiktsplan är området däremot avsatt som framtida 
utbyggnadsområde för industri och handel. 
 
Efter programsamrådet togs beslut i Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-18 att sända ut det 
då framarbetade planförslaget för samråd så snart plankarta och miljökonsekvensbeskrivning 
var klara. På grund av oklarheter bl a betr. massor, naturminne m.m. har detta dröjt. Vidare 
har nya intressenter framkommit och det är med anledning därav som planförslaget har 
reviderats på så sätt att användningsområdet bilservice har lagts till tillåtna 
användningsområden.  Vidare har även ett område kring befintligt naturminne avsatts om 
naturområde efter önskemål i av Länsekologen gjord översiktlig naturinventering. Eftersom 
tillåtna användningsområden på detta sätt väsentligt har ändrats har bedömningen gjorts att ett 
nytt beslut om samråd bör tas. 
 
Plankarta är under utarbetande. 
 

Beslutsunderlag 

Programhandlingar upprättade den 26 september 2008 samt planhandlingar upprättade den 27 
april 2009 och reviderade den 14 juni 2011. 
Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2011. 
 
Beslutet expedieras till: 

Berörda sakägare och myndigheter 
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Mbn § 92 

Prioritering av detaljplanearbetet 

Dnr 2011/210.210  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till prioritering av 
detaljplanearbetet. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

För närvarande pågår arbete med 13 detaljplaner. Sedan förra prioriteringen har 2 planer 
(Anders Anderssons väg och Falken 14 o 15) vunnit laga kraft samt 6 samrådsbeslut har 
tagits. 
 
Förslag ligger om följande prioritering av detaljplanearbetet för de kommande sex månaderna. 
1. Åmot 3:3, N Tovhult, del av Kylhult 1:202 och Skafta 1:13 
2. Klint 2:68, Skafta 1:36 och Misterhult 2:18-sv 
3. Alandsköp vindkraftverk, Intäppeområdet, Andsjödal 
4. Prästtorp, S Kylhult, Linnean.  
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-06-09 
Förslag till prioritering av detaljplanearbetet 
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Mbn § 93 

Uppföljning av internkontrollen 

Dnr 2011/12.003  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av uppföljningen. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i januari månad 2011 om internkontrollplan där tre 
punkter ska kontrolleras. För de fem första månaderna rapporterar förvaltningschefen i 
skrivelse att de tre punkterna har kontrollerats och att kontrollen utfallit utan anmärkning. 
Plan- och bygglovsintäkterna har rapporterats månatligen, tillsynsfrekvensen har följts upp för 
de fyra första månaderna och det beslut som ändrades av högre instans har analyserats. 
Beslutet rörde en granntvist om samfälld väg och byggnation av plank där länsstyrelsen ansåg 
att vi borde kommunicerat ärendet ytterligare en gång innan beslut varför ärendet 
återförvisades till nämnden.  
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-06-10 
Förvaltningschefens rapport om internkontroll 
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Mbn § 94 

Kvalitetsarbetet inom miljö- och byggnadsnämnden 

Dnr 2011/49.100  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av kvalitetsarbetet. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fastställt en kvalitetsplan och till den har kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat om vissa åtgärder. 
 
Det kommunövergripande kvalitetsarbetet syftar till att göra det möjligt att på en 
kommunövergripande nivå få kunskap om kvalitetsnivån inom samtliga av kommunens 
verksamhetsområden. Kvalitetssystemet ska medföra att kvaliteten höjs inom de områden som 
inte håller tillräckligt hög kvalitet samt att uppmuntra till kvalitetshöjningar även inom de 
områden som redan har en god kvalitet. 
 
Med detta dokument som bakgrund kan beskrivas hur kvalitetsarbetet ska bedrivas inom 
miljö- och byggnadsnämnden under 2011. 
 
Styrdokument i kvalitetsarbetet är i första hand: 
- Plan för det kommunövergripande kvalitetsarbetet inom Markaryds kommun 2010 
-  Inriktning på det kommunövergripande kvalitetsarbetet (ks au-beslut § 14, 2011-02-14) med 
tidsintervall för när utvärderingar ska göras. 
 
Kvalitetsarbetet kan delas upp i tre nivåer: 
- Kommunövergripande 
- Förvaltningsövergripande 
- Verksamhetsövergripande 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-06-09 
Kvalitetsarbetet inom miljö- och byggnadsnämnden. 
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Mbn § 95 

Miljö- och byggnadsnämndens mål för budget 2012 

Dnr 2011/227.041  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden diskuterar förslag till mål som ska arbetas in i budgeten för 
2012. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

I planeringsdirektiven för 2012-2014 finns kommunfullmäktiges mål och riktlinjer som är 
politiska direktiv som anger verksamheternas långsiktiga inriktning utöver vad som stadgas i 
lag och förordning samt utgör en grund för prioritering. De övergripande målen är i huvudsak 
av övergripande karaktär och följer inte nämnds- eller verksamhetsorganisationen. Detta 
innebär att varje nämnd ska redovisa sitt bidrag till att nå kommunfullmäktiges mål. 
 
Varje nämnd ska årligen fastställa en nämndsplan som utgör grunddokument för nämndens 
ansvarsområde. I nämndsplanen ingår de av nämnden fastställda tjänstegarantierna. 
Nämndens mål ska vara tydliga och mätbara samt ange vad nämnden ska uppfylla utifrån de 
övergripande fullmäktigemålen samt när det ska ske. 
 
Kommunfullmäktige har antagit 10 mål som nämnden ska ta fram verksamhetsmål till. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-06-20 
Planeringsdirektiv för 2012-2014 
Kommunstyrelsens mål för 2012 
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Mbn § 96 

Ekonomisk månadsuppföljning 

Dnr 2011/101.042  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

För de fem första månaderna 2011 visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet ett 
underskott på 78 kkr i förhållande till budgeterat. Av underskottet avser 28 kkr lägre 
kostnader och 106 kkr lägre intäkter än budgeterat. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-06-10 
Ekonomisk rapport för 5 månader 2011 
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Mbn § 97 

Analysrapporter över dricksvatten samt bassängbadvatten 

Dnr 2011/9.470  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med godkännande lägga rapporterna till handlingarna. 
 
Sammanställning 

Föreligger rapporter över följande vattenprover tagna inom kommunen. 
 
Dricksvatten 
2011-04-26                                                     Typ            Resultat 
Hylte vv, utg Drv                                             FK             T 
Hylte vv, råvatten ink                                      MB            EB 
Grönö vv, råvatten                                           MB            EB 
Östergatans vv, Mrds Pizzabutik                    FK/MB     TA/T      
Östergatans vv, AsiaCorner                             FK/MB     T/T 
Östergatans vv                                                FK/MB     T/T     
 
2011-05-10 
Hylte vv, Gerdmans                                        MB              T 
 
2011-05-24 
Hylte vv, råvattenbrunn 1                               FK               EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 2                               FK               EB 
Hylte vv, råvattenbrunn  3                              FK               EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 4                               FK               EB 
Vivljunga vv, råvatten                                     FK               EB 
Hylte vv, utg Drv                                             FK/MB       EB/T 
Grönö vv, utg Drv                                           FK /MB      T/T 
Vivljunga vv, råvatten                                     FK               EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 1                              FK               EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 2                              FK               EB 
Hylte vv, råvattenbrunn  3                             FK               EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 4                              FK               EB 
Hylte vv, råvatten ink                                     FK/MB       EBEB 
Grönö vv, råvatten                                         MB              EB 
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 Mbn § 97 forts 
 
2011-06-07 
Östergatans vv                                              FK                T 
Östergatans vv, utg Drv                               MB               T 
Vivljunga vv, råvatten                                   MB               EB 
Hylte vv, Råstorp Affär                                  FK/MB        T/T 
Östergatans vv, nät                                      MB               EB 
Östergatans vv, nät                                       MB               EB 
Grönö vv,nät Shell                                         FK/MB        EB/T 
 
Enskilda brunnar 
2011-04-26 
Bråthult                                                          MB               T 
 
2011-05-10            
Örnafälla                                                        MB               OT 
Ulvaryd                                                          MB               OT 
Boda                                                              MB               
 
2011-05-23 
Ripe                                                               FK/MB        T/T 
 
2011-05-24 
Tuthult                                                           FK/MB         T/T 
 
2011-06-07 
Södra Århult                                                   MB               T     
Södra Århult                                                    FK                TA 
 
Bassängbadvatten 
2011-05-10 
Hannabadet, rehab                                        MB               IRI 
Hannabadet, bubbelpool                                MB               IRI 
Hannabadet, leklandskap                              MB               IRI 
Hannabadet, simbassäng                               MB               IRI 
 
2011-06-07 
Hannabadet, simbassäng                              MB               IRI 
Hannabadet, leklandskap                              MB               IRI 
Hannabadet, bubbelpool                               MB               IRI 
Hannabadet, rehab                                        MB               IRI 
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Mbn § 97 forts 
 
Lagans vattenråd, recipientkontrollen i Lagan 2010 
 
 
BP  =    Barnprov 
MB  =   Mikrobiologisk 
FK   =   Fysikalisk kemisk 
UR  =   Understiger riktvärden 
ÖR  =   Överstiger riktvärden 
IRI  =    Inom rekommenderade intervaller 
T    =    Tjänligt 
TA  =    Tjänligt med anmärkning 
OT  =    Otjänligt 
EB  =    Ej bedömt 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-06-15 
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Mbn § 98 

För kännedom 

Dnr 2011/8.400  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar. 
 
Sammanställning 

Miljö- och byggnadskontoret 
2011-05-11 
- Lagakraftbevis för detaljplanen för del av kvarteren Falken 14 och 15 
Kommunstyrelsen 
2011-05-26 
- Ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda 
Kommunfullmäktige 
2011-06-03 
- Antagande av den nya plan- och bygglovstaxan 2011 
2011-06-07 
- Överklagande från grannar av miljö- och byggnadsnämndens beslut § 73 om tillbyggnad av 
JA Ranch. 
  
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-06-15 
 
 
 
 


