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Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll 2011-09-12

Mbn § 120

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 miljöoch byggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Beslut om bygglov, slutbevis, byggfelsförsäkring/färdigställandeskydd, anmälan och
strandskyddsdispens fattade av kommunarkitekt Kjell Nielsen
DN 190/11 - DN 221/11
Beslut om anmälan samt byggfelsförsäkring/färdigställandeskydd
byggnadsinspektör Laszlo Harmath
D LH 34/11 Installation av braskamin, Merkurius 1
D LH 35/11 Färdigställandeskydd/byggfelsförsäkring, Merkurius 1

fattade

av

Godkännande av förrättningar fattade av miljöchef Kenneth Füreder
G10612 Fastighetsreglering berörande Skararp 1:17 och 2:9
G11239 Fastighetsreglering berörande Klint 2:68 och 2:85
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-09-05
Delegationsbeslut 2011-08-16 - 2011-08-31 fattade av kommunarkitekt Kjell Nielsen
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Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll 2011-09-12

Mbn § 121

Nybyggnad fritidshus, Haghult 4:2
Dnr 2011/271.234

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till kommunarkitekten att bevilja bygglov
för nybyggnad av fritidshus och två komplementbyggnader på fastigheten Haghult 4:2, under
förutsättning att inga erinringar inkommer under kvarvarande yttrandetid.
Bakgrund och sammanfattning
Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för att få bygga ett fritidshus med 2
komplementbyggnader på fastigheten Haghult 4:2. Fritidshuset avses bli i en våning, ha en
taklutning på 14,6o och en byggnadsarea på ca 24 m2. De båda komplementbyggnaderna får
vardera en byggnadsarea, inklusive veranda, på 21m2 (15+6m2).
Innan beslut om lov tas skall byggnadsnämnden, enligt Plan- och bygglagen, ge
grannar/sakägare möjlighet att yttra sig över ansökningen. Yttrandetiden är till och med
måndagen den 12 september 2011. Vid datum för denna tjänsteskrivelses upprättande har inga
erinringar inkommit i ärendet och några andra skäl som skulle tala mot ett bygglov är ej heller
kända.
Ansökan måste göras angående inrättande av enskild avloppsanläggning
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar inkomna 2011-08-02 och 2011-08-18.
Tjänsteskrivelse 2011-09-02.
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Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll 2011-09-12

Mbn § 122

Tillbyggnad enbostadshus, Oshult 1:29
Dnr 2011/272.231

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av befintligt
enbostadshus och nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Oshult 1:29. Vidare att
bevilja strandskyddsdispens, i enlighet med bestämmelserna i 7 kap 13-18 §§ Miljöbalken, för
tillbyggnad och nybyggnad av komplementbyggnad beroende på lokalisering inom
strandskyddsområde på 100 meter för Lokasjön och att som särskilt skäl anföra att planerad
byggnation sker inom redan etablerad och ianspråktagen tomtplats. Av nämnda skäl bedöms
ej strandskyddets syften motverkas och livsvillkoren ej förändras för djur- och växtliv. För
bygglov och strandskyddsdispens skall gälla vad som angivits under rubriken "Bakgrund och
sammanfattning".
Bilaga: Hur man överklagar.
Bakgrund och sammanfattning
Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för att få bygga
till befintligt bostadshus på fastigheten Oshult 1:29 samt även att uppföra en
komplementbyggnad innehållande garage, pannrum och förråd. Det befintliga bostadshuset
har en area av ca 45 m2 och tillbyggnaden får en area av ca 155m2. Komplementbyggnaden
får en area av 100m2. Ytan av fastigheten Oshult 1:29 är 1860 m2.
Tillbyggnaden och komplementbyggnaden ligger inom strandskyddsområde för Lokasjön på
100 meter.
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden var till och med torsdagen
den 1 september 2011.
Erinran har inkommit från en sakägare, vars skrivelse utgör bilaga till beslutet. I skrivelsen
framför klaganden bl.a. kritik över utförandet av ansökningshandlingarna och anser dessa vara
ofullständiga. Påstår att befintligt fritidshus måste rivas och att det i stället rör sig om en helt
ny byggnation. Säger vidare att det inte finns något fungerande avloppssystem samt att det
kommer att röra sig om en förtätning av byggnation inom strandskyddsområde. Anser att
Naturvårdsverket måste beredas möjlighet att bedöma en kompletterad fullständig
bygglovsansökan innan beslut fattas. Som avslutning säger klaganden "Inte heller föreligger
det några särskilda skäl för vederbörande att tvunget bosätta sig på fastigheten".

Justerandes sign.
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Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll 2011-09-12

Mbn § 122 forts
Hela fastigheten Oshult 1:29 bedöms utgöra etablerad tomtplats för det befintliga
bostadshuset. Detta innebär att fastigheten redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften. Fastigheten når inte fram till strandlinjen och det
finns fritt område mellan tomtgräns och strandlinje. Komplementbyggnaden blir belägen ca 7
meter från det tillbyggda bostadshuset och ca 37 meter från strandlinjen och längre ifrån
densamma än bostadshuset
Vad gäller klagandens erinringar kan konstateras
- Miljö- och byggnadskontoret har inte haft några svårigheter att bedöma inlämnade
ansökningshandlingar.
- Miljö- och byggnadsnämnden är den instans som beslutar om strandskyddsdispens, vilken
sedan kan överklagas av länsstyrelsen.
- Ytterväggar i befintlig byggnad finns kvar där öppning ej är för tillbyggnad. Att ändra
innerväggar i befintlig byggnad vid tillbyggnad är ej förbjudet.
- Hälsoskyddsinspektören har besiktigat platsen och gjort bedömningen att avloppsfrågan är
möjlig att lösa på ett tillfredsställande sätt. På fastigheten finns idag en tvåkammarbrunn som
är igenslammad och därför ej fungerar. Detta önskar sökanden ändra genom att i stället
installera trekammarbrunn med infiltration så att dagens lagkrav uppfylles.
- Det rör sig om en tillbyggnad , inte en nybyggnation. Att göra en stor tillbyggnad är inte
förbjudet.
- Det rör sig vidare om en redan etablerad bostadstomt, ingen nyetablering.
- Det är inte bygglovspliktigt eller på annat sätt tillståndspliktigt att bosätta sig permanent i
ett fritidshus.
- Vad gäller den avslutande meningen i klagandens skrivelse kan bara konstateras att det är
ett subjektivt tyckande som saknar relevans i ärendet.
Sökanden har beretts möjlighet till bemötande av klagandens skrivelse och har skriftligen
2011-09-01 meddelat att önskan är att ej bemöta.
Eftersom tillbyggnad och nybyggnad av garage sker inom vad som betraktas vara etablerad
tomtplats bedöms de ej motverka strandskyddets syften eller förändra livsvillkoren för djur
och växter. Med hänvisning härtill bedöms tillräckliga särskilda skäl föreligga för att bevilja
strandskyddsdispens.
För lovet skall gälla:
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från
den dag beslutet vann laga kraft.
Lovet omfattar granskning enligt 9 kap. nya Plan- och bygglagen. Det fritar ej den sökande
från skyldigheter enligt annan lagstiftning.

Justerandes sign.
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Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll 2011-09-12

Mbn § 122 forts
För beviljat lov gäller handlingar instämplade på Miljö- och byggnadskontoret 2011-08-02.
- Som kontrollansvarig godtas anmäld Dan Adolfsson, Oshult 3018, 285 91 Markaryd.
- Tekniskt samråd och slutsamråd bedöms ej erforderligt.
- Byggnadsarbetena får ej påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
färdigställandeskydd har inlämnats till miljö- och byggnadskontoret.
- Byggherren föreläggs följa kontrollplan vilken bifogas som bilaga till detta beslut. Förelagd
kontrollplan innehåller ett minimum av erforderliga kontrollpunkter. Byggherren eller dennes
kontrollansvarige kan föreslå ytterligare kontrollpunkter om så önskas. Som bilagor bifogas
också vissa i kontrollplanen begärda sakkunnigintyg för egenkontroll.
- När av godtagen kontrollansvarig underskriven kontrollplan och vederbörligen
underskrivna sakkunnigintyg inlämnats till Miljö- och byggnadsnämnden kan slutbesked
utfärdas och ärendet därmed avslutas.
- 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).
För strandskyddsdispensen skall gälla:
Dispensen beviljas i enlighet med bestämmelserna i 7 kap 13-18 §§ Miljöbalken. Den fritar ej
den sökande från skyldigheter enligt annan lagstiftning.
För beviljad dispens gäller handlingar instämplade på Miljö- och byggnadskontoret 2011-0802. Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att länsstyrelsen tagit
del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överklagande innan
byggnadsföretaget påbörjas.
Avgifter: bygglov tillbyggnad bostadshus
9244:bygglov nybyggnad komplementbyggnad
3287:hörande av sakägare
1540:kungörelse
168;strandskyddsdispens
5136:-----------------------------------------------------------------------Totalt
19375:Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar inkomna 2011-08-02
Tjänsteskrivelse 2011-09-02
Hälsoskyddsinspektörens tjänsteskrivelse 2011-09-02
Klagandens skrivelse inkommen 2011-08-30
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Mbn § 122 forts
Beslutet expedieras till:

Sökanden
Berörda Sakägare
Klaganden

Justerandes sign.
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Protokoll 2011-09-12

Mbn § 123

Tidsbegränsat lov, Södra Århult 1:83
Dnr 2001/328.232

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja förlängning till och med 2016-08-31 av
tidsbegränsat lov för lagertält av plast på fastigheten Södra Århult 1:83 samt att för lovet skall
gälla vad som angivits under rubriken "Bakgrund och sammanfattning".
Bilaga: Hur man överklagar.
Bakgrund och sammanfattning
2001-10-15 beviljades H-Tryck AB, Skulptörvägen 6, Markaryd, tillfälligt lov till och med
2006-08-31 för lagertält av plast på tomten Södra Århult 1:83.
2006-06-26 beviljades en förlängning av det tidsbegränsade lovet till och med 2011-08-31.
Nu har inkommit ansökan om förlängning av det tidsbegränsade lovet. Förlängning kan högst
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. Dock kan,
som nämnts, förlängning ske med högst 5 år i taget.
Vid förlängning av tidsbegränsade lov måste berörda grannar/sakägare först ges möjlighet att
åter yttra sig i ärendet innan det kan behandlas i Miljö- och byggnadsnämnden. Denna
möjlighet har erbjudits och yttrandetiden var till och med fredagen den 19 augusti 2011. Inga
erinringar har framförts i ärendet.
Under den tid det tidsbegränsade lovet har gällt har inget framkommit som talar emot en
förlängning.
För lovet skall gälla:
- Lovet gäller till 2016-01-01.
- Lovet omfattar granskning enligt 9 kapitlet nya Plan- och bygglagen. Det fritar ej den
sökande från skyldigheter enligt annan lagstiftning.
- Vad som angivits i det ursprungliga lovet med beslutsdatum 2001-10-15.
- Som information upplyses om att efter lagändring kan numera tidsbegränsade bygglov
enbart förlängas till en sammanlagd period på högst 10 år. Någon ytterligare förlängning kan
ej beviljas såvida nuvarande lagstiftning ej ändras.

Justerandes sign.
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Protokoll 2011-09-12

Mbn § 123 forts
Avgift: lovavgift, förlängning
1602:hörande sakägare
1540:kungörelse
168:-----------------------------------------------------------------------Totalt
3310:- kronor

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar inkomna 2011-06-10 samt de ursprungliga ansökningshandlingarna.
Tjänsteskrivelse 2011-09-02.
Beslutet expedieras till:

Berörda Sakägare
H-Tryck AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

11

Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll 2011-09-12

Mbn § 124

Återvinningsstation, Hinneryd 4:1
Dnr 2006/494.235

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja förlängning av tidsbegränsat lov för
återvinningsstation på fastigheten Hinneryd 4:1 till och med 2016-08-31 samt att för lovet
skall gälla vad som angivits under rubriken "Bakgrund och sammanfattning".
Bilaga: hur man överklagar.
Bakgrund och sammanfattning
FTI AB, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Box 17033, 104 62 Stockholm, beviljades
2006-09-18 tidsbegränsat lov till och med 2011-08-31 för återvinningsstation på fastigheten
Hinneryd 4:1. 2006-11-14 beviljades ändring av nämnda lov avseende något ändrad placering
av återvinningsstationens containrar. Giltigheten blev fortsatt till och med 2011-08-31.
Nu har inkommit ansökan om förlängning som föreslås bli 5 år eftersom det ej går att förlänga
mer än 5 år åt gången. Tidsbegränsade lov kan enligt nuvarande lagstiftning förlängas till en
sammanlagd tid av högst 10 år. Om lov önskas därefter krävs först en detaljplaneändring.
Enligt gällande detaljplan tillåts på platsen bostäder, handel, ej störande småindustri och
hantverk samt kontor.
Lov för tidsbegränsad åtgärd i strid mot gällande plan 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
är ej av karaktären "byggs fast".
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden var till och med måndagen
den 22 augusti 2011. Inga erinringar har framförts.
Under den tid återvinningsstationen funnits har inget framkommit som skulle kunna motivera
ett avslag på aktuell ansökan.
För lovet skall gälla:
Vad som angivits i det ursprungliga lovet med beslutsdatum 2006-09-18 ( Mbn § 159) samt i
ändring av beviljat lov med beslutsdatum 2006-11-14 (DN 310/06).
Avgift: förlängning av lov
500:hörande av sakägare
1540:kungörelse av beslut
168:---------------------------------------------------------------------Totalt
2208:- kronor
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Mbn § 124 forts
Faktura för avgiften kommer att sändas separat.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar inkomna 2011-06-08.
Tjänsteskrivelse 2011-09-01.
Beslutet expedieras till:

Fti, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Berörda Sakägare

Justerandes sign.
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Mbn § 125

Detaljplan för del av Kylhult 1.202 m fl
Dnr 2011/27.214

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna och anta förslaget till ny detaljplan för
del av Kylhult 1:202 m.fl. i enlighet med 5 kap. 29 § gamla Plan- och bygglagen, eftersom
planarbetet påbörjades medan denna ännu gällde.
Bakgrund och sammanfattning
Förslagets syfte är att skapa ökat utrymme och ny utfart för område avsett för Kvarnaholms
reningsverk. Bakgrund är en etappvis pågående renovering/ombyggnad av Kvarnaholms
reningsverk. Vid förstudien till ombyggnaden framkom behov av en ny infart för att minska
störningarna, från transporter till och från reningsverket, för närboende.
Samråd med enkelt planförfarande har hållits under maj/juni 2011. Några erinringar har ej
framförts mot planförslaget. Revideringar har enbart skett genom införande av erforderliga uområden för allmänna underjordiska ledningar, planbestämmelse för område kring befintlig
transformatorstation samt erforderlig vändplats för kvarvarande del av Vallvägen.
Planförslaget
har
ej
bedömts
ha
betydande
miljöpåverkan
och
någon
miljökonsekvensutredning har därför ej varit aktuell.
Beslutsunderlag
Förslag till ny detaljplan för del av Kylhult 1:202 m.fl., upprättat den 25 februari 2011 och
reviderat den 5 september 2011.
Beslutet expedieras till:

Länsstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

14

Miljö- och byggnadsnämnden
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Mbn § 126

Detaljplan för vindkraftspark Alandsköp
Dnr 2009/130.214
Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att sända ut reviderat planförslag för vindkraftpark
Alandsköp för samråd.
Bakgrund och sammanfattning
E.ON Vind Sverige AB önskar uppföra en vindkraftpark vid Alandsköp och har beviljats
plantillstånd för upprättande av detaljplan för området i enlighet med Markaryds kommuns
vindkraftpolicy. Ett planprogram har tidigare upprättats och om detta har hållits samråd under
hösten 2010.
Till Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2011-08-22 hade sökanden upprättat ett
förslag till detaljplan om vilket man önskade beslut om att få påbörja samråd. Vid
sammanträdet beslutade nämnden att sända ut det upprättade planförslaget för samråd,
innebärande högre verk än 150 meter, efter revidering av planhandlingarna på så sätt att
överensstämmelse skulle föreligga mellan planförslag och senaste ändring av ansökan
eftersom de senast gjorda buller- och skuggberäkningarna utgick bla. från minde höjd på
vindkraftverken. Vidare var krav att det i planförslaget skulle införas planbestämmelse om att
verken skall vara försedda med radarstyrd hinderbelysning. Innan samråd skulle kunna
påbörjas måste dessutom Miljö- och byggnadsnämnden godkänna ett reviderat planförslag.
Sökanden har nu inkommit med ett nytt planförslag med revideringar i enlighet med Miljöoch byggnadsnämndens beslut. Önskan är nu att nämnden skall fatta beslut om att sända ut
det reviderade planförslaget för samråd.
Beslutsunderlag
Reviderat planförslag upprättat 2011-08-29
Denna tjänsteskrivelse upprättad 2011-09-02
Beslutet expedieras till:

E.on Vind Sverige AB
Berörda sakägare

Justerandes sign.
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Mbn § 127

Planprogram för Nåthults vindkraftspark
Dnr 2008/218.214

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att sända ut upprättat planprogram för Nåthults
vindkraftpark för samråd samt att det dessförinnan skall föras in i programmet om samverkan
med Arise Windpower. Innan detaljplanesamrådet måste vissa uppgifter i
programhandlingarna justeras rörande bl a hinderbelysning och närhet till naturområde
Ramshult i naturvårdsprogrammet för Kronobergs län.
Bakgrund och sammanfattning
Slitevind AB har inlämnat en tillståndsansökan enligt Miljöbalken till Länsstyrelsen om att få
bygga en vindkraftsanläggning på del av fastigheten Nåthult. Man planerar att bygga en grupp
med 5 vindkraftverk inom området. Verken avses ha en totalhöjd av högst 186 meter.
Eftersom Markaryds kommun kräver detaljplan för vindkraftetableringar har Slitevind AB
ansökt om plantillstånd och erhållit sådant av Markaryds kommun. Man har även begärt och
erhållit en förlängning av plantillståndet som gäller till och med 2012-06-30. Slitevind AB har
nu upprättat ett planprogram om vilket man önskar beslut om att få hålla samråd. Detta skall
sedan följas av samråd om ett detaljplaneförslag med normalt planförfarande, vilket innebär
att allmänheten då åter får möjlighet att yttra sig.
I beslutet om förlängning av plantillståndet finns angivet att kommunens vindkraftspolicy
skall följas. I denna står bla. "Höjderna på verken skall hållas under den nivå där blinkande
högintensiv hinderbelysning krävs (för närvarande ca 150 meters totalhöjd)". En möjlig
tolkning av detta skulle kunna vara att nämnda villkor i policyn är relaterat till
hinderbelysningens utformning snarare än till höjden på vindkraftverken. Nu finns av
Transportstyrelsen godkända radarsystem som kan styra hinderbelysningen på så sätt att
belysningen bara tänds när flygplan är i närheten av anläggningen. Den nya
hinderbelysningen använder så kallad ledbelysning vilken bedöms vara mindre störande än de
tidigare använda konventionella lamporna.
Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde har inkommit skrivelse om samverkan med Arise Windpower.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar i form av "Planprogram för Nåthults vindkraftpark" upprättat den 10 juni
2011.
Denna tjänsteskrivelse upprättad 2011-09-02.
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Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll 2011-09-12

Mbn § 127 forts
Beslutet expedieras till:

Slitevind AB
Berörda Sakägare
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Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll 2011-09-12

Mbn § 128

Ekonomisk månadsuppföljning
Dnr 2011/101.042

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten.
Bakgrund och sammanfattning
För de åtta första månaderna 2011 visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet ett
överskott på 75 kkr i förhållande till budgeterat. Av överskottet avser 67 kkr lägre kostnader
och 8 kkr högre intäkter än budgeterat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-09-02
Ekonomisk rapport för 8 månader 2011.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

18

Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll 2011-09-12

Mbn § 129

Bokslutsprognos
Dnr 2011/101.042

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta det upprättade förslaget till bokslutsprognos
där verksamheten beräknas ge ett underskott på 400 kkr i förhållande till budgeterat för
helåret 2011. Av underskottet utgör 300 kkr lägre bygglovsintäkter och 100 kkr högre
personalkostnader på grund av hög personalomsättning med dubbelbemanning under viss
inskolningsperiod.
Bakgrund och sammanfattning
Kommunen tar fram två fördjupade bokslutsprognoser under året, en efter fyra månader och
den andra efter åtta månader. Nämnden ska analysera budgetutfallet för de åtta första
månaderna och göra en prognos för resten av året. Utöver den ekonomiska uppföljningen ska
nämnden även redovisa en verksamhetsuppföljning som förutom nyckeltal ska innehålla
redovisning av synpunkter, utfallet av tjänstegarantierna samt måluppfyllelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-09-02
Bokslutsprognos 2, 2011-09-02
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Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll 2011-09-12

Mbn § 130

Analysrapporter
strandbadvatten

över

dricksvatten,

bassängbadvatten

samt

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
2011-08-16
Grönö vv, råvatten
Grönö vv, utg drv
Vivljunga vv, utg drv
Hylte vv, råvatten ink
Hylte vv, utg drv
Vivljunga vv, råvatten

Typ
MB
MB
MB
FK/MB
FK/MB
MB

Resultat
EB
T
T
EB/EB
T/T
EB

Enskilda brunnar
2011-08-02
Ekhult

FK/MB

T/OT

2011-08-16
Mjäryd
Skiphult
Boda

FK/MB
FK/MB
FK

TA/T
T/TA
T

Bassängbadvatten
2011-07-05
Hannabadet, bubbelpool
Hannabadet, lekland
Hannabadet, rehab
Hannabadet, simbassäng
Strömsnäsbruk

MB
MB
MB
MB
MB

IRI
IRI
IRI
IRI
IRI

Strandbadvatten
2011-06-21
Köphultssjön östra
Getesjön

MB
MB

OT
TA
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Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll 2011-09-12

Mbn § 130 forts
Lokasjön
Köphultssjön norra
Hannabadssjön
Lokasjön
Köphultssjön östra
Köphultssjön norra
Hinnerydssjön
Hannabadssjön
Vännesjön
Tvättsjön
Tovhultsbadet
Risasjön
Klintbadet
Hultasjön
Hinnerydssjön
Exen
Byasjön

MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

TA
TA
TA
TA
OT
TA
T
TA
T
T
T
T
T
T
T
T
T

2011-07-05
Lokasjön
Klintbadet
Hultasjön
Getesjön
Exen
Byasjön
Hannabadssjön
Hinnerydssjön
Köphultssjön norra
Köphultssjön östra
Risasjön
Tovhultsbadet
Tvättsjön
Vännesjön

MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

TA
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

2011-07-19
Exen
Getesjön
Hinnerydssjön
Hultasjön
Köphultssjön norra
Köphultssjön östra

MB
MB
MB
MB
MB
MB

T
TA
T
T
T
T
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Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll 2011-09-12

Mbn § 130 forts
Vännesjön
Hannabadssjön
Byasjön
Tovhultsbadet
Tvättsjön
Risasjön
Lokasjön
Klintbadet

BP =
MB =
FK =
UR =
ÖR =
IRI =
T =
TA =
OT =
EB =

MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

T
T
T
T
T
T
T
T

Barnprov
Mikrobiologisk
Fysikalisk kemisk
Understiger riktvärden
Överstiger riktvärden
Inom rekommenderade intervaller
Tjänligt
Tjänligt med anmärkning
Otjänligt
Ej bedömt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-09-01
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Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll 2011-09-12

Mbn § 131

För kännedom
Dnr 2011/8.400

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar.
Sammanställning
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2011-06-27 § 96
- Omprövning av plantillstånd för etablering av vindkraft.
Ungt inflytande i Markaryds kommun
2011-08-24
- Ett framtida Markaryd för unga.
- Spridning av Barnkonventionen.
Kommunledningskontoret
2011-08-31
- Lagakraftbevis för detaljplanen Orion och Sirius med lagakraftdatum 2011-06-22.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-08-31
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