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Ärendeförteckning 

 
§ 1 Anmälan av delegeringsbeslut  

§ 2 Tidsbegränsat lov för upplag, Bulten 2 

§ 3 Containerpanna, Beckasinen 5 

§ 4 Ändrad användning, Ingelsköp 1:5 

§ 5 Byggfelsförsäkring, Ingelsköp 1:5 

§ 6 Samråd för detaljplanen Prästtorp 1:41 m fl 

§ 7 Riktlinjer för uteservering Markaryds kommun 

§ 8 Verksamhetsplan 

§ 9 Preliminär bokslutsprognos 2011 

§ 10 Analysrapporter över dricksvatten och badvatten 

§ 11 För kännedom 
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MBN § 1 

Anmälan av delegeringsbeslut 
Dnr 2012/27.002  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande delegeringsbeslut. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

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, rivningslov, slutbesked, slutbevis, färdigställandeskydd och/eller 
byggfelsförsäkring, kvalitetsansvarig fattade av kommunarkitekt Kjell Nielsen 
DN 286/11 - DN 8/12. 
 
Beslut om slutbesked, anmälan, byggfelsförsäkring/färdigställandeskydd, startbesked, extra 
tekniskt samråd fattade av byggnadsinspektör Laszlo Harmath 
D LH 95/11 - D LH 9/12 
 
Beslut om anmälan samt färdigställandeskydd och/eller byggfelsförsäkring fattat av 
kommunarkitekt Peter Robertsson 
D PR 1/12 - D PR 2/12 
 
Tillsyn av räddningstjänsten enligt lag om skydd mot olyckor 
Dnr 2011000069     Kylhult 1:65 Vandrarhemmet 
Dnr 2011000065     Karlavagnen 1 Karlavagnen 
 
Tillstånd att inrätta avloppsanordningen av typen infiltration 
VA 23/2011    Skafta 1:25 
VA 24/2011    Haghult 4:1 
 
Godkännande av förrättning fattat av miljöchef Kenneth Füreder 
G 11332    Fastighetsreglering berörande Klausön 1:15 och Fagraböke 1:24 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-01-12 
Delegationsbeslut 2011-12-07 - 2012-01-10 fattade av kommunarkitekt Kjell Nielsen 
Delegationsbeslut 2011-12-07 - 2012-01-10 fattade av byggnadsinspektör Laszlo Harmath 



                                                                                                                                                              

 

 

     
 Miljö- och byggnadsnämnden                     2012-01-23   
 

 

 

 

1(19)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 2 

Tidsbegränsat lov för upplag, Bulten 2 
Dnr 2002/68.233  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar förlängning till och med 2016-12-12 för tidsbegränsat 
lov avseende upplag på fastigheten Bulten 2, samt att för lovet skall gälla vad som angivits 
under rubriken "Bakgrund och sammanfattning". 
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

2002-01-28, Mbn § 13, beviljades Jan-Åke Almarsson / Br. Almarssons Åkeri, 
Hannabadsvägen 20, 285 32  Markaryd, tidsbegränsat lov för upplag till och med 2006-12-31 
på fastigheten Bulten 2.Upplaget skulle utgöras av jord- och grusmassor. Mängden kunde 
variera vid olika tillfällen från i princip inget upp till ca 5000m3 och en maxhöjd av ca 4 
meter. Huvuddelen planerades till en yta av 25x40 meter på tomtens södra del samt skulle 
mindre ytor komma att tas i anspråk på andra delar av tomten för grus av olika sorter. 
 
I planhänseende inryms begreppet lager i industri, vilket är tillåtet enligt gällande detaljplan, 
och det aktuella upplaget bedöms kunna betraktas som ett lager. 
 
I lovet upplystes även om att ifall uppläggningen skulle komma att omfatta annat material än 
ren jord och/eller sten så skulle verksamheten anmälas enligt förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 
 
2007-01-22 förlängdes det tidsbegränsade lovet av Miljö- och byggnadsnämnden, Mbn § 11, 
att gälla till och med 2011-12-31. 
Innan lovet gick ut inkom 2011-12-12 ansökan om ytterligare förlängning. 
Förlängning kan ges med högst 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. 
 
Under den tid som det tidsbegränsade lovet har gällt har inga klagomål mot detsamma kommit 
till Miljö- och byggnadskontorets kännedom varför inga skäl bedöms föreligga till att neka en 
ytterligare förlängning på 5 år. 
 
För lovet skall gälla: 
Vad som angivits i det ursprungliga lovet med beslutsdatum 2002-01-28, Mbn § 13. 
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MBN § 2 forts 

Lovet gäller till och med 2016-12-31. 
Om därefter ytterligare förlängning önskas, skall ansökan härom inkomma till Miljö- och 
byggnadskontoret i god tid före utgången av detta lov. 
 
Avgifter:       Förlängning 500:- 
                      Kungörelse 168:- 
                      -------------------------------------- 
                      Totalt 668:- kronor  
 
Faktura för avgiften kommer att sändas separat. 
 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2011-12-12 samt de ursprungliga ansökningshandlingarna 
inkomna 2002-01-18. 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Br Almarsson Åkeri 
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MBN § 3 

Containerpanna, Beckasinen 5 
Dnr 2011/46.232  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för containerpanna på fastigheten 
Beckasinen 5. För lovet gäller vad som angivits under rubriken "Bakgrund och 
sammanfattning". 
Avgift för bygglov och bygganmälan skall vara 1008:- resp. 1260:- kronor, dvs. tillsammans 
2268:- kronor. 
 
Byggnadsavgift skall tas ut enligt 10 kap. 4 och 8 §§ gamla Plan- och bygglagen. Förseelsen 
kan inte bedömas som ringa men med tanke på omständigheterna och sökandens vilja att på 
bästa sätt försöka rätta till det inträffade misstaget görs bedömningen att det synes skäligt att 
nedsätta byggnadsavgiften till 2x1008=2016:- kronor. Denna skall betalas till Länsstyrelsens 
pg.nr. 35177-5 inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. 
Eftersom ärendet påbörjades före 2011-05-02 skall, enligt 10 kap. 7 och 8 §§ gamla Plan- och 
bygglagen, talan väckas hos Mark- och miljödomstolen beträffande tilläggsavgift eftersom 
förutsättningarna för densamma föreligger (detta skedde tidigare hos Förvaltningsrätten). 
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
Faktura för avgifter kommer att skickas separat 
 
Bakgrund och sammanfattning 

E.ON Värme Sverige AB har inkommit i efterhand med ansökan om bygglov för 
containerpanna på fastigheten Beckasinen 5 i Markaryd. Man säger i medföljande skrivelse att 
man noterat att man ansökt om miljötillstånd men ej om bygglov vid uppställning av 
containerpannan. Man beklagar försumligheten och vill göra vad man kan för att rätta till 
misstaget. Man har också meddelat att misstaget även berott på omorganisationer inom 
företaget då personal kopplad till projektet fått nya arbetsuppgifter. Överlämnandet av 
information har i efterhand visat brister vilket tyvärr lett till att bygglovsansökan "fallit mellan 
stolarna", vilket man beklagar men vill rätta till så gott möjligt 
 
Pannan är avsedd som reservkapacitet för att kunna säkerställa fjärrvärmeleveranser vid 
eventuella haverier/reparationer på befintliga pannor. 
 
Eftersom ansökan inkom 2011-02-22 skall gamla Plan- och bygglagen tillämpas. Enligt dess 
10 kap. 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov. 
Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som 
enligt taxa skulle betalas om lov hade getts till samma åtgärd, dock till minst en tjugondels 
prisbasbelopp. Om överträdelsen är ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre  
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MBN § 3 forts 

belopp eller helt efterges. Då det gäller byggnadsavgiften så skall denna tas ut så snart 
bestämmelsen om lov har åsidosatts. Om det har skett med vett och vilja eller av oaktsamhet 
är i princip utan betydelse. Dock är bedömningen i detta fall att eftersom sökanden på alla sätt  
hjälpt till med att försöka rätta till misstaget synes det skäligt att inte ta ut full byggnadsavgift 
med 4 gånger bygglovsavgiften utan nedsätta densamma till 2 gånger bygglovsavgiften. 
 
Enligt 10 kap. 7 § gamla Plan- och bygglagen skall även tilläggsavgift tas ut på talan av 
Byggnadsnämnden. Tidigare väcktes talan i allmän Förvaltningsdomstol, numera sker det i 
Mark- och miljödomstolen. Då det gäller tilläggsavgiften kan noteras Lagrådets uttalande i 
hithörande frågor i samband med granskningen av PBL-förslaget. Lagrådet anförde därvid 
följande (prop. 1985/86:1 bil. s. 311): Av förarbetena till påföljdslagen framgår att, när fråga 
uppstår om att göra anmälan till åklagaren om uttagande av tilläggsavgift, Byggnadsnämnden 
inte får göra någon egen bedömning av möjligheten till eftergift av avgiften. Finner alltså 
Byggnadsnämnden att förutsättningar föreligger att ta ut tilläggsavgift på grund av 
bestämmelserna i 7 § första och andra stycket har nämnden en obligatorisk 
anmälningsskyldighet. 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över upprättad tjänsteskrivelse och har via mail 
instämplat 2012-01-13 meddelat att man ej önskar yttra sig med anledning av densamma. 
 
För lovet skall gälla: 
- 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. 
- Som kvalitetsansvarig godtas anmäld Göran Dahl, Byggingenjör Göran Dahl AB, V. 
Storgatan 18, 330 17 Rydaholm. 
- 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. 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2011-02-22 
Skrivelse från E.ON inkommen 2011-06-21 
Tjänsteskrivelse 2012-01-12 
 
Beslutet expedieras till: 

E.on Värme Sverige AB 
Kvalitetsansvarig 
Mark- och Miljödomstolen 
Länsstyrelsen i Kronobergs Län 
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MBN § 4 

Ändrad användning, Ingelsköp 1:5 
Dnr 2010/490.234  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar lov i efterhand för ändrad användning av ladugård till 
fritidshus på fastigheten Ingelsköp 1:5. För lovet gäller vad som angivits under rubriken 
"Bakgrund och sammanfattning". Avgift för lov skall vara 2520:- kronor. 
 
Byggnadsavgift skall tas ut enligt 10 kap. 4 och 8 §§ gamla Plan- och bygglagen. Förseelsen 
kan inte bedömas som ringa eftersom ombyggnadsarbetena till fritidsbostad är långt 
framskridna. Men med tanke på omständigheterna och sökandes vilja att på bästa sätt försöka 
rätta till det inträffade misstaget görs bedömningen att det synes skäligt att nedsätta 
byggnadsavgiften till 2x2520=5040:- kronor. Denna skall betalas till Länsstyrelsens pg.nr. 
35177-5 inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. 
Eftersom ärendet påbörjades före 2011-05-02 skall, enligt 10 kap. 7 och 8 §§ gamla Plan- och 
bygglagen, talan väckas hos Mark- och miljödomstolen beträffande tilläggsavgift eftersom 
förutsättningarna för densamma föreligger (detta skedde tidigare hos Förvaltningsrätten). 
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
Faktura för avgiften kommer att skickas separat. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

2010-08-23 inkom förfrågan från ägare till grannfastighet betr. om ägarna till Ingelsköp 1:5 
erhållit bygglov för att bygga om ladugård till fritidshus. 
Några handlingar härför kunde inte hittas i kommunens arkiv varför ägarna till Ingelsköp 5 
tillskrevs med bifogande av grannens skrivelse. 
Efter möte på plats med fastighetsägarna 2010-10-14 omtalade dessa att de inte trott att 
bygglov krävdes men att de ville hjälpa till så gott de kunde med att rätta till misstaget i 
efterhand.  
2010-10-20 inkom därför skrivelse med ansökan om bygglov i efterhand för ändrad 
användning. 
2010-11-29 inkom ansökan om dispens från kravet på byggfelsförsäkring vilket inträder så 
snart det rör sig om "riskbyggnation", vilket är aktuellt i detta fall eftersom ändring/installation 
av vatten/avloppssystem gjorts. Denna ansökan om dispens behandlas i separat ärende. 
 
Berörda sakägare gavs möjlighet att yttra sig i ärendet från slutet av januari till och med den 
21 februari 2011. 
2011-02-09 inkom skrivelse från samma ägare till grannfastighet som tidigare framfört fråga 
om bygglov fanns för den aktuella ändrade användningen/ombyggnaden. Man framförde där 
att man inte hade något emot ombyggnationen om huset förblev i gammal stil och att det  
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MBN § 4 forts 

 
planterades en häck mellan deras hus och den ombyggda byggnaden. Vidare uttrycktes oro för 
deras fastighet skulle minska i värde då ett "nytt fritidshus" etableras så nära inpå deras eget  
hus. Vidare förutsatte man att ägarna till Ingelsköp 1:5 skulle anordna egen sophämtning 
eftersom man redan delade sin sophämtning med två andra familjer. 
 
Sökande har getts möjlighet till yttrande betr. inkommen skrivelse och har i brev inkommet 
2011-09-27 meddelat att man ej önskar bemöta inkommen skrivelse. 
 
Vad gäller utförande av ombyggnationen finns inga bestämmelser för Ingelsköp 1:5 om att 
den måste utföras i viss stil och anläggandet av häck är inget som behandlas i bygglovsärendet 
och är inget som går att sätta som villkor för beviljande av aktuellt lov. Det är vidare ca 23 
meter mellan de båda aktuella byggnaderna samt är den ombyggda ladugården belägen med än 
4,5 meter från tomtgräns enligt karta uttagen från "Cartesia-SolenX" SWEREF 99 1330, 
varför grannemedgivande ej kan bedömas vara erforderligt. Även om avståndet varit mindre är 
den bedömning som skall göras om en förväntad åtgärd kan bedömas innebära olägenhet 
enligt Plan- och bygglagen för granntomt. Med avståndet 23 meter mellan byggnaderna är 
bedömningen att olägenhet ej föreligger. Förväntade minskade fastighetsvärden har i rättsfall 
visat sig ej kunnat läggas till grund för avslag på bygglovsansökningar som den här aktuella. 
Man är ej heller garanterad en statisk omgivning då man köper en fastighet på landet. 
Sophämtningsfrågan behandlas ej i bygglovsärendet. 
Med hänvisning till vad ovan anförts är bedömningen att grund ej finns för avslag på aktuell 
lovansökan och att lov därför skall beviljas. 
 
Eftersom ansökan inkom 2010-10-20 skall gamla Plan- och bygglagen tillämpas. Enligt dess 
10 kap. 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov. 
Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som 
enligt taxa skulle betalas om lov hade getts till samma åtgärd, dock till minst en tjugondels 
prisbasbelopp. Om överträdelsen är ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre 
belopp eller helt efterges. Då det gäller byggnadsavgiften så skall denna tas ut så snart 
bestämmelsen om lov har åsidosatts. Om det har skett med vett och vilja eller av oaktsamhet 
är i princip utan betydelse. Dock är bedömningen i detta fall att eftersom sökanden på alla sätt 
hjälpt till med att försöka rätta till misstaget synes det skäligt att inte ta ut full byggnadsavgift 
med 4 gånger bygglovsavgiften utan nedsätta densamma till 2 gånger bygglovsavgiften. 
 
Enligt 10 kap. 7 § gamla Plan- och bygglagen skall även tilläggsavgift tas ut på talan av 
Byggnadsnämnden. Tidigare väcktes talan i allmän Förvaltningsdomstol, numera sker det i 
Mark- och miljödomstolen. Då det gäller tilläggsavgiften kan noteras Lagrådets uttalande i 
hithörande frågor i samband med granskningen av förslaget till den gamla Plan- och 
bygglagen. Lagrådet anförde därvid följande (prop.1985/86:1 bil. s. 311): Av förarbetena till 
påföljdslagen framgår att, när fråga uppstår om att göra anmälan till åklagaren om uttagande 
av tilläggsavgift, Byggnadsnämnden inte får göra någon egen bedömning av möjligheten till  
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MBN § 4 forts 

 
eftergift av avgiften. Finner alltså Byggnadsnämnden att förutsättningar föreligger att ta ut 
tilläggsavgiften på grund av bestämmelserna i 7 § första och andra stycket har nämnden en 
obligatorisk anmälningsskyldighet. 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig beträffande upprättad tjänsteskrivelse och har via 
mail 2012-01-17 meddelat att önskan är att ej yttra sig. 
 
För lovet skall gälla: 
-Lovet omfattar granskning enligt 8 kap. gamla Plan- och bygglagen (yttre förhållanden och 
användning enligt lag 1995-07-01) 
-Det fritar ej den sökande från skyldigheter enligt annan lagstiftning. 
 
 
  
 
Beslutsunderlag 

Skrivelser från klagande inkomna 2010-08-23 och 2011-02-09. 
Ansökningshandlingar inkomna 2010-10-20 
Skrivelser från sökande inkomna 2010-11-29 och 2011-09-27. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökandena 
Klagandena 
Länsstyrelsen 
Mark- och Miljödomstolen 
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MBN § 5 

Byggfelsförsäkring, Ingelsköp 1:5 
Dnr 2010/490.234  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden kräver att byggfelsförsäkring måste finnas enligt 1a och 1b §§ 
lagen om byggfelsförsäkring, eftersom det rör sig om riskbyggnation beroende på 
ändring/installation av VA-installation, och att därmed någon dispens ej kan beviljas från 
kravet på byggfelsförsäkring. 
Avgift för beslutet skall vara 75:- kronor. 
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
Faktura på avgiften kommer att skickas separat. 
 
Harald Takvam (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Sökande har i separat ärende sökt och beviljats lov i efterhand för ändrad användning av 
ladugård till fritidsbostad. Lovet har beviljats enligt bestämmelser i gamla Plan- och 
bygglagen eftersom ansökan inkom före 2011-05-02. I skrivelse inkommen till Miljö- och 
byggnadskontoret 2010-11-29 har sökande ansökt om dispens från kravet om 
byggfelsförsäkring. 
Till grund anges att försäkringsbolagen AB Bostadsgaranti och GAR-BO har kontaktats vilka 
gett besked att kommuner ofta kan ge dispens då det gäller "fritidshus av enklare standard med 
lågt skyddsvärde". 
 
Vid kontakt med jurist på Sveriges Kommuner och Landsting, vid tidigare ärende rörande 
byggfelsförsäkring, har följande framkommit då det gäller tillämpningen av lagen om 
byggfelsförsäkring: 
Enligt 1a§ skall byggfelsförsäkring finnas när ett småhus uppförs samt om det finns behov av 
sådan försäkring då ett småhus byggs till eller är föremål för en åtgärd som avses i 9 kap. 2§ 
första stycket 3-5 gamla PBL. I dessa punkter uppräknas bl.a. åtgärder rörande bärande 
konstruktion och VA-installation. Ändring/installation av VA-installation är aktuellt i detta 
fall, vilket bedöms som riskbyggnation och vid sådan skall byggfelsförsäkring finnas även vid 
ändrad användning/ombyggnad. 
Enligt 1b§ sägs "Om ett småhus inte skall användas för permanent bruk, får nämnden trots 
bestämmelserna i 1a§ första stycket 1 besluta att någon byggfelsförsäkring inte behövs. Vid 
behovsprövningen skall byggnadsnämnden särskilt beakta de beräknade kostnaderna för 
åtgärden och försäkringen samt riskerna för allvarliga fel och skador".  
Enligt förarbetena till lagen om byggfelsförsäkring, prop. 2003/04:45, skall nämnden vid 
prövning i det enskilda fallet särskilt beakta bl.a. risken för allvarliga fel och skador (ex. i  
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MBN § 5 forts 

samband med VA-arbeten). Nämnden skall göra "en samlad bedömning av omständigheterna i 
det enskilda ärendet men att vissa faktorer skall tilläggas särskild vikt". 
 
I aktuellt fall är bedömningen att byggfelsförsäkring skall finnas eftersom VA-
installation/ändring bedöms som riskbyggnation. Denna bedömning delas av jurist på Sveriges  
Kommuner och Landsting, dock eftersom det är fråga om fritidshus finns enligt 1b§ utrymme 
för bedömningar för Miljö- och byggnadsnämnden. Om nämnden gör bedömning att det i 
enskilda fallet går att avstå från krav på byggfelsförsäkring skall, enligt nämnda jurist, 
nämnden då vara medveten om att den i rättstvist skulle kunna komma att betraktas som 
oaktsam, vilket skulle kunna leda till skadeståndsskyldighet. Rättsläget för hur oaktsamhet 
skulle bedömas är oklart.   
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig beträffande upprättad tjänsteskrivelse och har via 
mail 2012-01-17 meddelat att önskan är att ej yttra sig. 
 
Dagens sammanträde 

Harald Takvam (KD) yrkar att kravet på byggfelsförsäkring utgår medan övriga bifaller 
tjänsteskrivelsens förslag då någon dispens från kravet på byggfelsförsäkring inte kan beviljas.  
 
Harald Takvam reserverar sig mot beslutet. 
 
 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar avseende lov för ändrad användning inkomna 2010-11-29. 
Ansökan om dispens från kravet på byggfelsförsäkring inkommen 2010-11-29. 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökandena 
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Samråd för detaljplanen Prästtorp 1:41 m fl 
Dnr 2011/447.214  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden sänder ut förslaget till ny detaljplan för Prästtorp 1:41 m fl för 
samråd med enkelt planförfarande enligt 5 kap 7 och 18 §§ nya plan- och bygglagen då 
förslaget är av ringa allmänt intresse och ej innebär betydande miljöpåverkan. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Marken mellan Västergatan och järnvägsspåret vid Prästtorp är idag till största delen planlagd 
för bostadsändamål vilket är olämpligt med hänsyn till närheten till befintligt järnvägsspår. 
Planförslaget innebär att den planlagda marken för bostadsändamål som ännu ej har bebyggts 
omvandlas till naturmark. Denna naturmark kommer fortsättningsvis att istället tjäna som en 
grön buffert mellan spårområdet och de bostäder som finns väster om planområdet och 
Västergatan.  
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-12-12 
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 
Plankarta 
Illustrationsplan   
 
 
Beslutet expedieras till: 

Berörda Sakägare 
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MBN § 7 

Riktlinjer för uteservering Markaryds kommun 
Dnr 2012/5.517  
 

Beslut 

Förslaget till riktlinjer för uteserveringar i Markaryds kommun lämnas utan erinran. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds kommun har tagit fram ett förslag till riktlinjer för uteserveringar (dnr 2012/5.517) 
i syfte att underlätta och uppmuntra etableringen av uteserveringar i kommunen. 
 
 
Beslutsunderlag 

Riktlinjer för uteservering - Markaryds kommun 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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"Verksamhetsplan" 
Dnr 2011/227.041  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar upprättat förslag till "verksamhetsplan". 
 

Bakgrund och sammanfattning 

I planeringsdirektiven för 2012-2014 uppges att varje nämnd ska årligen fastställa en 
Nämndsplan som utgör grunddokument för nämndens ansvarsområde i förhållande till 
kommunfullmäktiges övergripande mål och riktlinjer. 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. 
Nämndsplanen fungerar i sin tur som uppdrag till organisationen (förvaltningschefen), som 
efter nämndens hörande fastställer en Verksamhetsplan i vilken beskrivs hur målen ska uppnås 
och vem som ska utföra uppdraget. 
 
 
Beslutsunderlag 

Planeringsdirektiv 2012-2014 
Tjänsteskrivelse 2012-01-13 
Förslag till "Verksamhetsplan" 
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MBN § 9 

Preliminär bokslutsprognos 2011 
Dnr 2011/101.042  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

För 2011 visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet preliminärt ett underskott på 131 
kkr i förhållande till budgeterat. Av underskottet avser 111 kkr lägre kostnader och 242 kkr 
lägre intäkter än budgeterat.  
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-01-13 
Ekonomisk rapport för 12 månader 2011  
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Analysrapporter över dricksvatten och badvatten 
Dnr 2012/25.470  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger med godkännande rapporterna till handlingarna. 
 

Sammanställning 

Dricksvatten 
2011-11-22                                             Typ              Resultat                      
Hylte vv, Timsfors p.st               FK/MB EB/EB 
 
2011-12-06 
Hylte vv, utg drv                            FK/MB   T/T 
Grönö vv, utg drv                           FK/MB     T/T 
Grönö vv, nät Shell                            FK/MB      EB/EB 
Hylte vv, råvatten ink                    FK     EB 
 
2011-12-20 
Östergatans vv, nät                                  FK/MB    TA/T 
Östergatans vv, utg drv                          MB         T 
Hylte vv, Gerdmans                             MB          EB 
 
Enskilda brunnar 
2011-11-22 
Hinneryd                                      FK/MB TA/T 
Hannabad                                                  FK/MB    TA/T  
 
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 2012-01-12 
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För kännedom 
Dnr 2012/22.400  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar. 
 

Sammanställning 

Kronobergs Luftvårdsförbund 
2011-12-14 
- Förfrågan om förslag till fortsatt samordnat program för övervakning av luftkvalitet i länets 
tätorter. 
 
Länsstyrelsen 
2011-12-28 
- Återkallande av naturvårdsförvaltningen av länets naturreservat, naturminnen samt djur- och 
växtskyddsområden. 
 
2012-01-05 
- Överklagande från grannar om beviljat bygglov för uthyrningsstuga på fastigheten Gunghult 
1:46. 
2012-01-02 
- Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2011-12-12 angående tidsbegränsat 
lov för ändrad användning på fastigheten Industrien 2. 
 
2011-12-06 
Ungdomsinskottets sammanträde 2011-12-06 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-01-12 
 
 
 


