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Tid och plats Måndagen den 17 oktober 2011, Brånasalen, 12.30 – 
14.20 

  
Tjänstgörande Per Lindholm (M), ordförande 
Ledamöter Karin Salomonsson (S) vice ordförande 
 Torsten Johansson (C ) 
 Stephan Karlsson (S) 
 Harald Takvam (KD), tjänstg ersättare kl 12.30-13.40 §§  
 132-151 
 Elijah Hamilton (KD) kl 13.40 – 14.20  § 152 
  
  
Ersättare Lars-Åke Svensson (C ) 
 Marie Rosenqvist (S) 
 Hans Hermansson (S) 
  
  
  
  
  
Övriga 
närvarande 

Kenneth Füreder, miljöchef 

 Lisa Johansson, vik hälsoskyddsinspektör §§ 133-134 
 Iris Hjalmarsdottir, miljöinspektör §§ 135-136 
 Kjell Nielsen, kommunarkitekt §§ 137-146 
 Eivor Hardinsson, sekreterare 
  
Justerare Torsten Johansson 
  
Datum för 
justering 

 
2011-10-19     Paragrafer: 132-152 
 
 

Underskrifter Sekreterare Eivor Hardinsson 
   
   
 Ordförande Per Lindholm 
   
   
 Justerare Torsten Johansson 
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Anslag om justering  

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

 
2011-10-17 

Datum då anslaget sätts 
upp 

 
2011-10-20 

Anslaget tas ned:  
2011-11-10 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Miljö- och byggnadskontoret 

 
 
Underskrift 
 Eivor Hardinsson
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Ärendeförteckning 

 
§ 132 Anmälan av delegeringsbeslut  

§ 133 Sänkt tillsynsavgift för Salong Sax och Kam 

§ 134 Anmälan om värmepumpsinstallation inom vattenskyddsområde, Vivhult 1:36 

§ 135 Anmälan om nermontering och förflyttning av ytbehandlingsline, Städet 2, 
Proton Finishing Markaryd AB 

§ 136 Anmälan enligt 21 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, Markaryds Offroad Klubb, Hult 2:4 

§ 137 Nybyggnad fritidshus och garage, Sånna 2:32 

§ 138 Tidsbegränsat lov, Bofinken 18 

§ 139 Nybyggnad växthus, Lyckan 1 

§ 140 Förlängning tidsbegränsat lov för återvinningsstation, Traryd 3:200 

§ 141 Tidsbegränsad ändrad användning, Hyvlaren 2 

§ 142 Mast för datakommunikation, Flugsvampen 1 

§ 143 Nedsättande av planavgift, Ässjan 1 

§ 144 Nedsättande av planavgift, Ulvaryd 1:51 ( f d 2:63) 

§ 145 Nedsättande av planavgift 

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

§ 147 Yttrande över utökande av miljösamverkan till miljö- och byggsamverkan 

§ 148 Uppföljning av 3D:s projektplan 

§ 149 Yttrande över revisionsrapport – Granskning av barnkonventionens efterlevnad 

§ 150 Ekonomisk månadsuppföljning  

§ 151 Analysrapporter över dricksvatten och bassängbadvatten  

§ 152 För kännedom 
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Mbn § 132 

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, byggfelsförsäkring/färdigställandeskydd, slutbesked, kvalitetsansvarig, 
slutbevis, rivningslov och marklov fattade av kommunarkitekt Kjell Nielsen 
DN 222/11 - DN 245/11 
 
Beslut om anmälan, byggfelsförsäkring/färdigställandeskydd, slutbevis och byggstartbesked 
fattade av byggnadsinspektör Laszlo Harmath 
D LH 36/11 - D LH 57/11 
 
Registrering av livsmedelsanläggningar fattade av livsmedelsinspektör Annastina Nilsson 
RAN  9/11   Tommy Mohlins Åkeri AB     Distributionsföretag för frysta och kylda livsmedel 
samt för kolonialvaror 
RAN 10/11   Stiftelsen Lada  -   Kaffeservering 1-2 gånger i månaden 
RAN 11/11   Markaryds församling - Soppluncher samt våffel- servering 
RAN 12/11   Markaryds församling  -   Öppen förskola och baby- café servering av smörgås, 
kaffe, te och saft 
 
Tillstånd att inrätta avloppsanordningar  av typen infiltration fattade av hälsoskyddsinspektör 
Åsa Larsson respektive Lisa Johansson 
VA 12/2011  Gunghult 1:46 
VA 13/2011  Bråna 1:34 
VA 14/2011  Ulvsbäck 1:11 
VA 15/2011  Yttre Gällareböke 2:41 
VA 16/2011  Mjäryd 1:67 
VA 17/2011  Klint 1:41 
VA 18/2011  Hult 2:20  
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Mbn § 132 forts 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-10-06 
Delegationsbeslut 2011-09-06 - 2011-10-04 fattade av kommunarkitekt Kjell Nielsen 
Delegationsbeslut 2011-09-01 - 2011-10-06 fattade av byggnadsinspektör Laszlo Harmath 
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Mbn § 133 

Sänkt tillsynsavgift för Salong Sax och Kam 

Dnr 2011/376.406  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att sänka årsavgiften till 585 kronor för Salong Sax & 
Kam på grund av att verksamheten bara drivs 2 dagar i veckan. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Den 4 oktober 2011 inkom en skrivelse om att Salong Sax och Kam ville ha sänkt årsavgift på 
grund av att verksamheten bara bedrivs 2 dagar i veckan. Verksamhetsutövaren föreslår att 
avgiften sänks till halva beloppet, det vill säga 585 kronor, av en full taxa på 1170 kronor.  
 
 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Salong Sax och Kam. 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Salong Sax och Kam 
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Mbn § 134 

Anmälan om värmepumpsinstallation inom vattenskyddsområde 
Vivhult 1:36 

Dnr 2011/292.427  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja anmälan på fastigheten Vivhult 1:36 om 
ytjordvärme inom vattenskyddsområdet för Vivljungas vattenverk i Markaryds kommun. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

2011-08-22 inkom ansökan om installation av värmepumpsanläggning (ytjordvärme) på 
fastigheten Vivhult 1:36 Inom den yttre skyddszonen där fastigheten ligger gäller att upplag 
och hantering av ämnen som i huvudsak används för yrkesmässig hantering, med mängder 
utöver vanligt hushållsbehov eller utöver i för jord- och skogsverksamhet normal omfattning 
och som kan medföra risk att skada vattentäkten skall anmälas till Miljö- och 
byggnadsnämnden. Inom hela området får anläggningar för utvinning av värme ur mark, berg, 
grundvatten och ytvatten eller för energilagring ej utföras utan tillstånd av Miljö- och 
byggnadsnämnden. Tillstånd får endast ges till anläggningar i den mån de avser 
värmeförsörjning för enskilda en- och tvåfamiljsfastigheter (07FS 2001:22). Anläggningen 
föreslås bestå av ytjordvärme med kollektor, kollektorlängd 2 x 300 meter. 160 liter thermol 
kommer att användas som frostskyddsvätska i 28 %-ig blandning med vatten. 
  
Grannarna har blivit hörda, inga yttrande har inkommit. Ärendet remitterades till VA-chefen 
som inte har något att erinra mot anmälan. 
  
Fastigheten Vivhult 1:36 ligger i det yttre skyddsområdet och det kortaste avståndet från 
tomtgränsen till vattentäkten är över 200 meter (se bifogad karta). 
 
2007-05-14 togs ett beslut att tillåta installation av värmepump för uttag av ytjordvärme med 
kollektor på fastighet Vivhult 1:38 inom de inre skyddsområdet för Vivljunga vattentäkt. 
Kollektorn var ca 400 meter lång och innehöll 400 liter Brieol Bioetanol som 
frostskyddsvätska i 30% blandning med vatten. 
Fastigheten ligger i ytterkant av det inre skyddsområdet och i närheten av en bäckfåra.  
 

Beslutsunderlag 

2011-09-02 Tjänsteskrivelse 
2011-08-22 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken om följande skyddsområde och skyddsföreskrifter 
för samhällets grundvattentäkt i Vivljunga, Markaryds kommun (07FS 2001:22). 
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Mbn § 134 forts 

 

Beslutet expedieras till: 

Lena Johansson 
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Mbn § 135 

Anmälan om nermontering och förflyttning av ytbehandlingsline, 
Städet 2, Proton Finishing Markaryd AB 

Dnr 2011/375.427  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förändringen ska genomföras enligt anmälan.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Proton Finishing Markaryd AB har tillstånd (1997-10-22) enligt miljöskyddslagen för 
galvanisk ytbehandling på fastigheten Städet 2. Produktionen på Städet 2 har legat i malpåse 
sedan 1 april 2009 och reningsverket togs ur drift 1 maj 2009. Verksamheten kommer inte att 
startas upp igen. 
Anmälan avser att utföra förändring i verksamheten genom nermontering och förflyttning av 
ytbehandlingsline, trumline (Cu/Ni/Sn). Linen är tömd på kemikalier och metaller. Linen 
kommer att förflyttas till Proton Finishing Forsheda AB. 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har beretts möjlighet att yttra sig över anmälan senast den 14 
oktober 2011. Vid dagens datum 2011-10-10 har inget yttrande från Länsstyrelsen inkommit.  
 
 
Beslutsunderlag 

Anmälan inkommen 2011-09-28 
Tjänsteskrivelse 2011-10-10 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Länsstyrelsen i Kronobergs Län 
Proton Finishing Markaryd AB 
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Mbn § 136 

Anmälan enligt 21 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, Markaryds Offroad Klubb, Hult 2:4 

Dnr 2011/238.427  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § och 2 kap 3 § miljöbalken 
(1998:808) att förelägga Markaryds Offroad Klubb om följande försiktighetsmått. 
 
1. Verksamheten skall bedrivas huvudsakligen i överensstämmelse med vad föreningen har 
åtagit sig eller i övrigt angivit i anmälan enligt miljöbalken 
 
2. Buller från verksamheten ska som riktvärde inte överstiga följande ekvivalenta ljudnivåer 
vid bostäder (vid fasad): 
Helgfri måndag – lördag                              kl  07 - 19       60 dBA 
Kväll kl. 19 - 22 samt sön- och helgdagar   kl. 07 - 19       55 dBA 
Nattetid (22 - 07) ska ingen bullrande verksamhet bedrivas av föreningen i området. 
 
3. Om tillsynsmyndigheten finner det motiverat ska en bullerutredning göras. 
 
Bilaga: Hur man överklagar  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds Offroad Klubb anmäler terrängkörning på fastigheten Hult 2:4. Verksamheten är 
anmälningspliktig enligt SNI-kod 92.30 C i bilaga till förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 
 
Verksamheten omfattar körning med fyrhjulsdrivna fordon som maximalt väger 3,5 ton. 
Enligt anmälan kommer körning att ske 2 - 3 gånger per år och att tävling inte är aktuell inom 
fastigheten. Körspår som skiftar något från gång till gång framgår på en karta som bifogades 
anmälan. 
Ingen tvättning eller tankning av fordon kommer att förekomma inom fastigheten. Mekanisk 
reparation av fordon kan förekomma. 
Verktyg för sanering såsom spadar, absorberande material och kärl för att ta hand om 
eventuellt spill. Om något går sönder i ett avgas-system ska förarna avbryta sin körning. 
Förarinformation sker innan varje körning där förarna får information om vem som är 
ansvarig för dagen, vilka körspår är aktuella och var saneringsmaterial finns. 
 
Länsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig över ärendet men något yttrande har inte 
inkommit. 
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Mbn § 136 forts 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-09-15 
Anmälan inkommen 2011-06-28 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Länsstyrelsen i Kronobergs Län 
Markaryds Offroad Klubb 
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Mbn § 137 

Nybyggnad fritidshus och garage, Sånna 2:32 

Dnr 2011/353.234  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden besluta att delegera till kommunarkitekten att bevilja bygglov 
för nybyggnad av fritidshus och garage på fastigheten Sånna 2:32 under förutsättning att inga 
erinringar inkommer under yttrandetiden för berörda sakägare. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för att få bygga ett fritidshus och garage på 
fastigheten Sånna 2:32. Byggnaderna skall ersätta två byggnader vilka förstördes vid brand 
våren 2011. Användningssättet för de nya byggnaderna blir detsamma som för de nedbrunna. 
Fritidshuset  blir i ett plan med en byggnadsarea på 40 m2, garaget blir på 60 m2.    
 
Innan beslut om lov tas skall byggnadsnämnden, enligt Plan- och bygglagen, ge  
sakägare/grannar möjlighet att yttra sig över ansökningen.    
 
Berörda sakägare/grannar har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden är till och med 
fredagen den 21 oktober 2011. Eftersom skrivelse till berörda sakägare sänts ut samma dag 
som tjänsteskrivelse upprättats har eventuella framtida erinringar ej haft möjlighet att 
inkomma. I dagsläget bedöms ej skäl föreligga som talar emot ett beviljande av det sökta 
lovet. 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2011-09-23. 
Tjänsteskrivelse 2011-09-30. 
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Mbn § 138 

Tidsbegränsat lov, Bofinken 18 

Dnr 2011/360.231  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till kommunarkitekten att bevilja 
tidsbegränsat lov för en tid av 5 år för sökt ändrad användning på del av befintlig byggnad på 
fastigheten Bofinken 18. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från Socialförvaltningen, Markaryds kommun, har inkommit ansökan om tidsbegränsat lov 
under 5 år för ändrad användning för del av befintlig byggnad på fastigheten Bofinken 18. 
Den ändrade användningen avser att använda del av befintlig elevhemsbyggnad för boende 
och vård av ensamkommande flyktingbarn. Vård och boende generellt är inte tillåtet enligt 
gällande detaljplan vilken enbart tillåter skoländamål samt elev- och lärarbostäder.  Yta som 
berörs är ca 400 m2.  
 
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 är ej av karaktären "byggs fast". 
 
Berörda sakägare/grannar har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden är till och med 
onsdagen den 19 oktober 2011. Skrivelse till berörda sakägare har sänts ut samtidigt med 
upprättande av denna tjänsteskrivelse varför eventuella framtida erinringar ej har haft 
möjlighet att inkomma. 
 
Den bedömning som görs i dagsläget är att inget talar mot att det sökta tidsbegränsade lovet 
beviljas. 
 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2011-09 27. 
Tjänsteskrivelse 2011-09-29. 
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Mbn § 139 

Nybyggnad växthus, Lyckan 1 

Dnr 2011/350.235  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till kommunarkitekten att bevilja bygglov 
för växthus på fastigheten Lyckan 1, under förutsättning att inga erinringar inkommer under 
yttrandetiden. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för att få bygga ett växthus på sin fastighet 
Lyckan 1. Byggnadsarean för det nya växthuset är under 15 m2, men eftersom det redan finns 
en "friggebod" (max area 15 m2) på fastigheten så krävs bygglov för det nya växthuset. 
Byggnationen kommer att delvis ske på mark som enligt gällande detaljplan ej får bebyggas, 
så kallad "prickmark". Miljö- och byggnadskontoret har bedömt den tilltänkta åtgärden som 
en "mindre avvikelse" och ej stridande mot syftet med gällande plan. 
 
Bygglov får, enligt Plan- och bygglagen, lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelse 
från detaljplan, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen. 
 
Innan beslut om lov tas skall berörda sakägare/grannar ges tillfälle att yttra sig över 
ansökningen.  
 
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden är till och med  tisdagen den 
18 oktober 2011. Skrivelse till berörda sakägare har sänts ut samtidigt med upprättande av 
tjänsteskrivelse varför eventuella framtida erinringar inte haft möjlighet att inkomma. 
 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2011-09-22. 
Tjänsteskrivelse 2011-09-26. 
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Mbn § 140 

Förlängning tidsbegränsat lov för återvinningsstation, Traryd 3:200 

Dnr 2005/55.235  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar delegera till kommunarkitekten att bevilja förlängning 
med 5 år för tidsbegränsat lov för återvinningsstation på fastigheten Traryd 3:200 under 
förutsättning att inga erinringar inkommer under yttrandetiden. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

FTI AB, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Box 17033, 104 62  Stockholm, beviljades 
2007-02-14 tidsbegränsat lov till och med 2011-12-31 för återvinningsstation på fastigheten 
Traryd 3:200.  
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 enbart torg och parkering.    
 
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". 
 
Då förlängning av tidsbegränsade lov är aktuell skall berörda sakägare åter ges möjlighet att 
yttra sig innan beslut i ärendet tas. 
 
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden är till och med måndagen den 
17 oktober 2011. Utskick till berörda sakägare sker samma dag som upprättande av 
tjänsteskrivelse varför eventuella framtida erinringar ej haft möjlighet att inkomma. 
 

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2011-09-13. 
Tjänsteskrivelse 2011-09-26. 
 
 
 



 
 

  

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2011-10-17 

 

 

 

 

 

 16Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Mbn § 141 

Tidsbegränsad ändrad användning, Hyvlaren 2 

Dnr 2011/349.232  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till kommunarkitekten att bevilja 
tidsbegränsat lov på 5 år för ändrad användning till bilservice på fastigheten Hyvlaren 2 under 
förutsättning att inga erinringar inkommer under yttrandetiden. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Ansökan har inkommit om tidsbegränsat lov för ändrad användning avseende bilservice i strid 
mot gällande detaljplan för en tid av 5 år. Den ändrade användningen gäller att få bedriva 
bilservice i form av att sälja och montera däck på bilar samt att få polera bilar. Verksamheten 
avses ske i del av befintlig byggnad på fastigheten Hyvlaren 2. Aktuell yta är ca 170m2. 
Bilservice är inte tillåtet enligt gällande detaljplan vilken enbart tillåter handel och 
småindustri, i vilket bilservice inte innefattas enligt gällande regelverk för detaljplaner. 
 
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd i strid mot gällande plan enligt ovan får, enligt Plan- och 
bygglagen, ges under förutsättning att berörda sakägare/grannar 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/grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden var till och med 
fredagen den 14 oktober 2011. Skrivelse till berörda sakägare har sänts ut samma datum som 
denna tjänsteskrivelse har upprättats. 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2011-09-21. 
Tjänsteskrivelse 2011-09-26. 
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Mbn § 142 

Mast för datakommunikation, Flugsvampen 1 

Dnr 2011/140.239  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för uppförande av mast för 
datakommunikation på fastigheten Flugsvampen 1 eftersom inga sakliga skäl som talar emot 
har framkommit och eftersom lovet efter lämplighetsbedömning inte bedöms strida mot 2 kap 
gamla Plan- och bygglagen samt uppfyller de krav som kan ställas enligt 8 kap 11 § samma 
lag. För lovet skall gälla vad som angivits under rubriken "Bakgrund och sammanfattning". 
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från NIBE AB, Box 14, 285 21  Markaryd, har inkommit ansökan om bygglov för 
uppförande av en mast för datakommunikation på fastigheten Flugsvampen 1.  
Masten avses bli ca 20 meter hög, av fackverkskonstruktion. Datakommunikationen kommer 
att ske via radiolänksystem.  
 
Innan beslut om bygglov tas skall byggnadsnämnden, enligt Plan- och bygglagen, ge 
sakägare/grannar möjlighet att yttra sig över ansökningen.  
 
Berörda sakägare/granne har beretts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden var till och med 
tisdagen den 7 juni 2011. Erinringar inkom från 21 berörda sakägare, dels i två skrivelser 
undertecknade vardera av två sakägare dels i form av namnlista undertecknad av övriga. 
I namnlistan gavs inget skäl till varför man motsätter sig masten utan där hade enbart skrivits 
"nej tack till datatrafikmast!". Då det gäller de två skrivelserna så motsatte man sig i den ena 
byggnation vid den plats som sökts och föreslog i stället grusplan/naturområde invid 
lackeringsverkstaden eller norrut på NIBE:s tomt t.ex. vid mitten av byggnaden. I den andra 
skrivelsen motsatte man sig masten på grund av elektromagnetisk strålning och menade att 
denna skulle ha ett negativt inflytande på hälsa och välbefinnande för de närboende samt att 
vid en sådan byggnation man inte tar hänsyn till planbestämmelserna i gällande detaljplan i 
vilka står angivet att området får användas "för industriändamål av sådan beskaffenhet att 
närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad". 
 
NIBE AB har getts möjlighet till bemötande av inkomna erinringar. I skrivelse inkommen 
2011-08-11 framför man att "uteffekten på den aktuella radiolänken är 100mW vilket är exakt 
samma uteffekt som på en bredbandsrouter som de flesta har i hemmet". Vidare omtalar man 
att den aktuella länken är en så kallad punkt till punkt förbindelse mellan sina 
produktionsenheter vilket inte medför den signalspridning som råder vid t.ex. rundstrålande  
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Mbn § 142 forts 

 
master såsom telefoni/radiomaster etc. samt har även bifogat datablad från tillverkaren med 
uppgifter om signalspridning.  
Ytterligare hänvisar man till Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida där följande står att läsa om 
trådlösa nätverk:  
"det finns inga kända hälsorisker kopplade till exponering från trådlösa datornätverk. Både 
routern och datorns nätverkskort sänder radiovågor. Dessa är av ungefär samma typ och 
styrka. 0,1 watt, som används vid mobiltelefoni. Jämfört med mobiltelefon blir dock 
exponeringen betydligt lägre för användaren. Det beror dels på att datorn och routern 
huvudsakligen sänder radiovågor när data överförs, dels på att apparaterna till skillnad från 
mobiltelefoner inte hålls direkt mot kroppen. Radiovågors styrka minskar mycket snabbt med 
avståndet till sändaren. När routern är i stand-by läge skickas bara data för att meddela datorer 
att nätverket är tillgängligt. Det medför endast försumbar exponering till personer som vistas i 
rummet". 
 
De sakägare som framfört erinringar tillskrevs med brev 2011-08-22 från Miljö- och 
byggnadskontoret varvid hela NIBE AB:s bemötande bifogades. De klagande sakägarna gavs 
tid till senast måndagen den 19 september 2011 att inkomma med eventuellt yttrande med 
anledning av bemötandet. Vid denna tjänsteskrivelses upprättande 2011-10-05 har inga 
klagande sakägare inkommit med något yttrande. 
 
Vid en samlad bedömning med utgångspunkt från Strålsäkerhetsmyndighetens 
ställningstagande betr. trådlösa nätverk samt placering på tomten blir slutsatsen att inga 
sakliga skäl föreligger som kan motivera ett avslag på den aktuella bygglovsansökan. 
 
Ansökan inkom före 2 maj 2011 varför gamla Plan- och bygglagen tillämpas samt innan 1 juli 
2011 varför även gamla bygglovstaxan tillämpas. 
 
För lovet skall gälla: 
- Inlämnad situationsplan är något oklar vad gäller mastens placering i förhållande till 
tomtgräns, varför tydliggörs, efter telefonsamtal med sökanden/Johan Frick (IT Manger), att 
masten ej får stå närmre tomtgräns än 10 meter för att ej vara placerad på mark som enligt 
gällande detaljplan ej får bebyggas.  
-  Som kvalitetsansvarig godtas anmäld Gered Rundqvist, Box 248, 374 24  Karlshamn.  
-  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 under- 
skrivna krävda sakkunnigintyg inlämnats till Miljö- och byggnadskontoret kan slutbevis 
utfärdas. 
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Mbn § 142 forts 

 
- 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). 
 
 
Avgifter:      Bygglov                 1680:- 
                     Bygganmälan                 1680:- 
                     ----------------------------------------------- 
                     Summa                           3360:-  
                     Porto (sakägare)               585:- 
                     Kungörelse                     1344:- 
                     --------------------------------------------- 
                     Totalt                              5289:- kronor  
 
 
Faktura för avgiften kommer att sändas separat. 
 
  
                              
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2011-04-27. 
Erinringar inkomna 2011-06-07 och 2011-06-08. 
Bemötande av NIBE AB inkommet 2011-08-11. 
Tjänsteskrivelse 2011-10-05.  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Berörda sakägare som  lämnat erinringar 
Nibe AB 
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Mbn § 143 

Nedsättande av planavgift, Ässjan 1 

Dnr 2011/338.232  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att nedsätta planavgiften till en tredjedel av 51360:- 
kronor, dvs. till 17120:- kronor i ärende rörande till/påbyggnad av befintliga kontorsmoduler 
på fastigheten Ässjan 1. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

2011-09-19 beviljades NIBE AB bygglov för till/påbyggnad med 2:a våning på befintliga 
tillfälliga, prefabricerade kontorsmoduler. Giltigheten är till och med 2015-09-15, samma som 
för befintliga kontorsmoduler i en våning, och är ej i strid mot gällande detaljplan.  
Bygglovsavgiften blev 27260:- kronor och planavgiften 51360:- kronor i enlighet med den 
taxa som av Kommunfullmäktige antogs att gälla från och med 2011-07-01. Tillsammans 
skulle då avgiften bli 78620:- kronor. 
Planavgiften bedöms bli orimligt hög i förhållande till bygglovsavgiften. Undantag utgör 
planavgiften för enbostadshus som är fast oberoende av area, 3081:- vid nybyggnad, 1540:- 
vid tillbyggnad.  
 
Efter skälighetsbedömning är förslaget att dela planavgiften med 3 och därigenom fastställa 
planavgiften till 17120:- kronor, vilket skulle ge en kostnad av 44380:- kronor för 
bygglovsavgift och planavgift tillsammans i stället för 78620:- kronor. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-10-03. 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Nibe AB 
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Mbn § 144 

Nedsättande av planavgift, Ulvaryd 1:51 (f d 2:63) 

Dnr 2011/257.232  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att nedsätta planavgiften till en tredjedel av 66768:- 
kronor, dvs. till 22256:- kronor i ärende rörande tillbyggnad av kontor på fastigheten Ulvaryd  
1:51( f d 2:63) beviljat 2011-09-13. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

På delegation (Mbn 2011-08-16 § 108) beviljades 2011-09-13 Konecranes Lifttrucks AB 
bygglov för tillbyggnad av kontor. Bygglovsavgiften blev 32554:- kronor och planavgiften 
66768:- kronor i enlighet med den taxa som av Kommunfullmäktige antogs att gälla från och 
med 2011-07-01. Tillsammans skulle då avgiften bli 99312:- kronor. 
 
Planavgiften bedöms att bli orimligt hög i förhållande till bygglovsavgiften. Undantag utgör 
planavgiften för enbostadshus som är fast oberoende av area, 3081:- vid nybyggnad, 1540:-  
vd tillbyggnad. Efter skälighetsbedömning är förslaget att dela planavgiften med 3 och 
därigenom fastställa planavgiften till 22256:- kronor, vilket skulle ge en kostnad av 54810:- 
kronor för bygglovsavgift och planavgift tillsammans i stället för 99312:- kronor. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-10-03. 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Jan-Erik Svensson/mibab 
Konecranes Lifttrucks AB 
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Mbn § 145 

Nedsättande av planavgift 

Dnr 2010/343.041  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att planavgiften, framräknad enligt antagen Plan- och 
bygglovstaxa, generellt skall delas med tre för att få en rimlig nivå på densamma i förhållande 
till bygglovsavgiften samt att detta inte skall gälla för enbostadshus. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Planavgift räknas ut enligt formeln mPBBxOFxPFx0,6. Den första faktorn mPBB är ett 
"milliprisbasbelopp", en tusendels prisbasbelopp, för närvarande 42,8. OF är objektsfaktorn 
som beror av byggnationens storlek. PF är planfaktor och 0,6 är en faktor som kommunen har 
valt med hänsyn till kommunens storlek. 
Planfaktorn är 220 vid nybyggnad och 100 vid tillbyggnad och ändring för byggnader 
generellt förutom enbostadshus, vilka har en fast planavgift oberoende av area (3081:- vid 
,nybyggnad 1540:- vid tillbyggnad). Planavgiften har dock, förutom för enbostadshus, visat 
sig bli avsevärd, vilket nyligen har framgått i två fall som separat har tagits upp i Miljö- och 
byggnadsnämnden. I dessa har bygglovsavgift blivit 32554: och 27260:- samt har 
planavgiften blivit 66768:- respektive 51360:- kronor. Detta har bedömts bli orimligt mycket i 
förhållande till avgiften för bygglov. 
 
Bedömningen är att det vore rimligt att föra in i taxan att planavgiften, framräknad enligt 
antagen och gällande taxa, förutom för enbostadshus skall delas med tre för att generellt få en 
rimlig nivå på densamma.  
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-10-03 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Miljö- och Byggnadskontoret 
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Mbn § 146 

Förslag till ny detaljplan för del av Åmot 3:3 

Dnr 2008/421.214  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ställa ut det 2011-09-22 reviderade planförslaget till 
ny detaljplan för del av Åmot 3:3 i enlighet med 5 kap. 23 § gamla Plan- och bygglagen 
eftersom planarbetet påbörjades före den 2 maj 2011. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Planförslagets syfte är att tillskapa nytt område för bilservice, industri, handel, kontor och 
lager. Användningsområdet bilservice innefattar ej bensinstation. Bakgrund är att kommunen 
i dagsläget bedömer sig inte ha tillräckligt med planlagda områden, för de aktuella 
användningsområdena, för att ha en god framförhållning inför framtiden. 
Samrådsförfarandet började med ett samråd kring ett upprättat planprogram under 
januari/februari 2011. Efter hänsynstagande till där framförda synpunkter har ett 
detaljplaneförslag utarbetats, vilket nu har varit utsänt för samråd till berörda sakägare och 
myndigheter under tiden augusti/september 2011. 
Efter nämnda samråd har vissa revideringar gjorts på grund av framförda synpunkter från 
Länsstyrelse och Trafikverket m.fl. Revideringarna har bl.a. gällt planbestämmelser och 
utfartsförbud. 
 
Beslutsunderlag 

Planhandlingar upprättade den 27 april 2009, reviderade den 14 juni 2011 och den 22 
september 2011. 
Tjänsteskrivelse 2011-09-22. 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Berörda sakägare och myndigheter 
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Mbn § 147 

Yttrande över utökande av miljösamverkan till miljö- och 
byggsamverkan 

Dnr 2011/371.106  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avsätta medel för deltagande i Miljö- och 
byggsamverkan som redovisats i skrivelsen från Regionförbundet södra Småland. Nämnden 
anser att det är viktigt att små kommuner med ett fåtal handläggare, inom ämnesområdena, 
kan samverka tillsammans med andra kommuner. Det ger möjlighet till bättre 
resursutnyttjande och möjlighet till en mer likartad tillsyn.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Inom miljöområdet har samverkan, Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge, funnits sedan 2003. 
Miljösamverkan är ett samverkansorgan, inom miljö- och hälsoskyddsområdet, mellan 
samtliga kommuner i Kronobergs och Blekinge län, Regionförbundet södra Småland, Region 
Blekinge samt Länsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge.  
Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har till uppgift att medverka till en hållbar utveckling i 
de båda regionerna, effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet samt ge stöd både till 
myndighetsutövning och till mer informativa och förebyggande insatser. Samverkan ska 
medföra bättre resursutnyttjande och ge möjlighet till en mera likartad tillsyn. Samverkan ska 
bidra till erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, kompetensförsörjning, förnyelse, dialog 
och en kunskapsbank med goda exempel och modeller. Genom samverkan kan kommunerna 
ta del av andra organisationers erfarenheter och kunskaper. Miljösamverkan Kronoberg-
Blekinge ska bidra till att skapa nätverk för fördjupat samarbete mellan förvaltningarna och 
näringslivet. 
Miljösamverkan finansieras idag av samtliga kommuner i Kronoberg och Blekinge, 
Regionförbundet södra Småland, Region Blekinge samt de båda Länsstyrelserna i Kronoberg 
och Blekinge. Årsbudgeten är ca 360 000 kr, vilket motsvarar lönekostnaderna för en 
halvtidstjänst. 
 
Idag samordnar en projektledare Miljösamverkans arbete på 50 %. Varje kommunal 
miljöförvaltning (eller motsvarande) och Region Blekinge erlägger en fast årlig avgift som är 
lika för alla (22 000 kr per år). Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Länsstyrelsen i Blekinge 
län ger ett årligt bidrag efter beslut av länsstyrelserna året före bidragsåret (50 000 kr för 
2011). Regionförbundet södra Småland står för interna administrativa kostnader, IT samt 
lokalkostnad.  
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De flesta miljöförvaltningar är idag sammanslagna miljö- och byggförvaltningar (eller 
motsvarande). Samverkan, motsvarande miljösamverkan, inom byggsidan har efterfrågats och 
har blivit extra tydlig i och med ikraftträdandet av nya plan- och bygglagen. Handläggare och 
förvaltningschefer ser behov av samverkan även inom byggområdet för att tillvarata 
erfarenheter och kompetens över kommun och länsgränser. Även här kan samverkan leda till 
bättre resursutnyttjande samt samsyn och normer för byggarbetet i regionen.  
För att utöka Miljösamverkan till att omfatta även byggsidan krävs minst en heltidstjänst för 
projektledaren, vilket skulle innebär en högre kostnad för samtliga parter. Regionförbundet 
föreslår (se bifogat förslag) att avgiften för de förvaltningar som är sammanslagna miljö- och 
byggförvaltningar (eller motsvarande) höjs till 50 000 kr per år. I de fall där miljö och 
byggfrågor är skilda åt, delar de båda förvaltningarna på kostnaden det vill säga 25 000 kr 
vardera.  Region Blekinge betalar motsvarande en förvaltning det vill säga 25 000 kr. 
Länsstyrelserna dubblar sitt bidrag (till 100 000 kr) för att omfatta även byggsamverkan. 
Regionförbundet södra Småland står för interna administrativa kostnader, IT samt 
lokalkostnad.  
 
Detta skulle medföra möjlighet till en heltidstjänst för Miljö- och byggsamverkan.  
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-10-05 
Skrivelse från Regionförbundet södra Småland. Förfrågan ang utökande av miljösamverkan 
till miljö- och byggsamverkan 2011-09-12 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Regionförbundet Södra Småland 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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Mbn § 148 

Uppföljning av 3D:s projektplan 

Dnr 2009/593.012  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta och överlämna miljöchefens upprättade 
uppföljning av projektplanen under 8 månader 2011. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2008-06-10 att genomföra utvecklingsprojektet Demokrati, 
Dialog och Delaktighet (3D). Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-25 att projektet ska 
drivas med tydligare direktiv från 3D:s styrgrupp. Förslag har tagits fram om vilka aktiviteter 
som ska genomföras, vem/vilka som ansvarar för att aktiviteterna genomförs och hur 
uppföljningarna ska ske. En slutlig uppföljning ska ske för tiden fram till och med 2011-08-
31. 
 
Miljöchefen har tagit fram ett förslag till uppföljning av projektplan för 3D under ovanstående 
tid. 
 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-09-19 
Förslag till uppföljning av 3D under 8 månader 2011. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Styrgruppen för 3d 
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Mbn § 149 

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av barnkonventionens 
efterlevnad 

Dnr 2010/238.019  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge följande yttrande: 
Minst ett delmål för verksamheten utifrån kommunfullmäktiges mål, att alla verksamheter ska 
genomsyras av ett barnperspektiv, ska arbetas in i 2013 års budget. Utbildning i 
barnkonventionen ska erbjudas politiker och tjänstemän under år 2012. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden ges möjlighet att yttra sig över ovanstående revisionsrapport 
senast den 15 november 2011. 
 
Av revisionsrapporten framgår bl a att: 
Sverige ratificerade 1990 FN:s konvention om barnets rättigheter - barnkonventionen. 
Innehållet i barnkonventionens artiklar har sedan dess införlivats i flera lagar som styr 
kommunal verksamhet. 
 
Riksdagen antog år 1998 en nationell strategi för att förverkliga konventionen. I den fastslås 
att kommuner och landsting bör bygga upp system för att bevaka att barns och ungdomars 
intressen finns med i beslutsprocessen. Det framgår även att de bör erbjuda sin personal 
fortbildning om barnkonventionen. Barnkonventionen är inte enbart relevant inom 
traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. 
Barn och unga berörs även av beslut i frågor gällande exempelvis trafik, stadsplanering och 
miljö. 
 
Syftet är att ganska kommunstyrelsens samt samtliga nämnders arbete med att genomföra 
barnkonventionen. Följande granskningsfrågor kommer bl a att behandlas: 
* Vad för mål och styrdokument finns det i kommunen för att implementera 
barnkonventionen? 
*  Hur säkras det att barns och ungdomars intressen finns med i beslutsprocessen? 
*  Används barnkonsekvensanalyser? 
*  Har kommunen erbjudit personalen fortbildning om barn- konventionen? 
*  Hur följs de olika nämndernas arbete med barnkonventionen upp? 
*  Används metoder som barnbilagor till budgeten eller barnbokslut 
 
Kommunfullmäktige antog den 31 mars år 2011 ett program för barn- och ungdomsfrågor. De 
mål som särskilt anges röra barn och ungdomar i Markaryds kommun är: 
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Mbn § 149 forts 
 
-  Kommunfullmäktige - Markaryds kommun är en demokratisk kommun, vilket anges bestå 
av att kommunledningen och nämnderna aktivt initierar medborgardialog. All                 
verksamhet ska genomsyras av ett barnperspektiv och att ungdomars delaktighet ökar 
- Kommunstyrelsen -  minst en lekplats årligen ska upprustas i kommunen samt att från år 
2010 ska minst ett av kommunledningens dialogmöten riktas till ungdomar 
- Socialnämnden -  alla barn, kvinnor och män som söker stöd eller hjälp för våld i nära 
relationer eller uppmärksammas på annat sätt av socialnämndens personal ska erbjudas hjälp 
efter   behov 
- Utbildnings- och kulturnämnden - en ökad måluppfyllelse hos eleverna i enlighet med 
utbildningsplanens mål för utveckling och lärande. Att 50 procent av en årskull i Markaryds 
kommun ska välja den egna gymnasieskolan i kommunen samt att samtliga förskolor och 
skolor certifieras för grön flagg alternativt hållbar utveckling. Ett ungdomsråd inrättas. 
 
Kommunen har sedan september år 2010 ett ungdomsinskott. Ungdomsinskottet i dess 
nuvarande form fastställdes i februari år 2011. Ungdomsinskottet ska ta ställning till olika 
förslag som kommer från skolan, elever, allmänhet eller politiska organ och är remissinstans i 
frågor av generell karaktär.  
 
Utbildning i barnkonventionen har genomförts år 2008 för chefer på alla nivåer. 
 
Vid granskning av miljö- och byggnadsnämnden framkommer att några specifika dokument 
för hur barnkonventionen ska införlivas i nämndens verksamhet har inte upprättats. Det 
preciseras dessutom inte närmare hur nämnden ska arbeta med kommunfullmäktiges mål om 
att alla verksamhet ska genomsyras av ett barnperspektiv och nämnden har inte utvecklat mål 
avseende detta. 
Nämnden arbetar med tjänster till kommunmedlemmar. Nämnden fokuserar inte specifikt på 
barn i en viss åldersgrupp. De insatser som nämnden genomfört som främst riktar sig mot 
barn är en genomgång av säkerhet vid lekplatser samt gratis vattenprov (för dem som har barn 
under 1år, testas den lokala brunnens vattenkvalitet gratis).  
 
Nämnden har även tillsyn för lokaler där barn vistas och ansvarar för detaljplaneläggning t ex 
var man förlägger skolor samt mätning av buller och luftföroreningar. Nämnden mäter även 
radon och kvalitetsgranskar vattnet i sjöar och badhus. Tillsynen av livsmedelshantering i 
förskolor och skolor är ytterligare ett av nämndens ansvarsområden. Nämnden uppges 
redovisa antal barnprover som tagits under året. 
Samarbete med andra nämnder sker exempelvis vid detaljplaneläggningar, då yttrande begärs 
från utbildnings- och kulturnämnden samt socialnämnden. Planer för samråd annonseras i 
tidningen och skickas till utbildnings- och kulturnämnden på remiss då det berör barn och 
ungdomar. De brukar dock inte sättas upp i skolor. Ungdomsinskottet har även informerat 
nämnden om barnkonventionen år 2011. 
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Mbn § 149 forts 
 
Revisionsrapporten visar på att nämnden inte har några egna delmål för verksamheten utifrån 
kommunfullmäktiges mål om att barnkonventionen ska implementeras i kommunen. Detta 
hade med fördel kunnat utvecklas. Vi kan även konstatera att nämnden inte tagit del av 
handlingsprogrammet, vilket är en brist. Vi anser det även vara en brist att inte ett besluts 
konsekvenser analyseras och dokumenteras på ett systematiskt sätt. Det är även flera år sedan  
en längre tids utbildning i barnkonventionen ägde rum. Förutom Utbildnings- och 
kulturnämnden skulle även ungdomsinskottet med fördel kunna vara remissinstans i de fall 
nämndens beslut rör barn och ungdomar. 
 
 
Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras varvid bestämdes att minst ett delmål för verksamheten ska arbetas in i 
2013 års budget och att utbildning i barnkonventionen ska erbjudas politiker och tjänstemän 
under år 2012. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-10-07 
Revisionsrapport-Granskning av barnkonventionens efterlevnad 2011-09-13 
 
Beslutet expedieras till: 

Revisorerna 
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Mbn § 150 

Ekonomisk månadsuppföljning 

Dnr 2011/101.042  
 
Beslut 

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

För de nio första månaderna 2011 visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet ett 
överskott på 181 kkr i förhållande till budgeterat. Av överskottet avser 113 kkr lägre 
kostnader och 68 kkr högre intäkter än budgeterat.  
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-10-03. 
Ekonomisk rapport för 9 månader 2011. 
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Mbn § 151 

Analysrapporter över dricksvatten och 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 
2011-08-30                                          Typ        Resultat 
Hylte vv, Gerdmans                             MB          T 
Östergatans vv, utg drv                     MB            T 
Östergatans vv, nät                         FK/MB    T/T 
Grönö vv, nät Shell                        FK/MB    T/T 
 
2011-09-13 
Grönö vv, råvatten                              MB         EB 
Hylte vv, utg drv                                      FK/MB T/T 
Grönö vv, utg drv                                    FK/MB  T/T 
Hylte vv, råvatten ink                              FK/MB  EB 
Vivljunga vv, råvatten                      FK            EB 
Vivljunga vv, råvatten                            FK           EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 1                   FK                EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 1                     FK                EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 2                    FK                EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 2                    FK                EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 3                    FK                EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 3                   FK                EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 4                    FK                EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 4                   FK                EB 
 
2011-09-27 
Hylte vv, Råstorp affär                        MB                T 
 
Enskilda brunnar 
2011-09-13 
Åmot                                                    FK/MB      T/TA 
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Mbn § 151 forts 

 
Bassängbadvatten 
2011-08-30 
Hannabadet, simbassäng                    MB               IRI 
Hannabadet, leklandskap                       MB            IRI 
Hannabadet, bubbelpool                     MB              IRI 
Hannabadet, rehab                             MB             IRI 
 
2011-09-27 
Hannabadet, leklandskap                   MB               IRI 
Hannabadet, simbassäng                    MB             IRI 
Hannabadet, rehab                                 MB              IRI 
Hannabadet, bubbelpool                     MB                IRI 
 
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 2011-10-06 
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Mbn § 152 

För kännedom 

Dnr 2011/8.400  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar. 
 
Sammanställning 

Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
2011-10-03 
- Mark- och miljödomstolens dom angående föreläggandet om försiktighetsmått för 
skytteverksamheten på fastigheten Bråthult 3:1. 
 
Kommunstyrelsen 
2011-09-13  
- Riktlinjer för rökfri arbetstid. 
- Uppvaktning av anställda efter 25 års anställning i Markaryds kommun. 
 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-10-05 
 
 
 
 


