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MBN § 12 

Anmälan av delegeringsbeslut 
Dnr 2012/27.002  
 

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, rivningsanmälan, färdigställandeskydd och/eller byggfelsförsäkring samt 
slutbesked fattade av kommunarkitekt Kjell Nielsen 
DN 9/12 - DN 15/12 
 
Beslut om anmälan, färdigställandeskydd och/eller byggfelsförsäkring, samt slutbesked fattade 
av kommunarkitekt Peter Robertsson 
D PR 4/12 - D PR 11/12 
 
Godkännande av förrättning fattade av miljöchef Kenneth Füreder  
G 11413   Fastighetsreglering  berörande Hult 2:2, 2:3 och 2:19 
 
Tillsyn av räddningstjänsten enligt lag om skydd mot olyckor  
Dnr 2012000001  Ballhall   Järnvägsgatan 51 
 
Registrering av livsmedelsanläggningar fattade av Annastina Nilsson samt Lars-Bertil 
Pettersson 
RAN 1/12    Lillgården       Kyrkogatan 4D    Matlagning på helger till max 6 personer 
RLBP 2/12  Kamil Bakan  Drottninggatan 7  Gatukök 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-02-03 
Delegationsbeslut 2012-01-13 - 2012-01-24 fattade av kommunarkitekt Kjell Nielsen 
Delegationsbeslut 2012-01-16 - 2012-01-20 fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson  
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MBN § 13 

Anmälan gällande legopressning av wellpapp och mjukplast, Markaryd 
7:80 
Dnr 2011/424.427  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Timsfors Bil och Traktortjänst AB, 
556619-6894, om följande försiktighetsmått att gälla för verksamheten på fastigheten 
Markaryd 7:80. 
 
1. Verksamheten ska bedrivas huvudsakligen i överensstämmelse med vad verksamheten har 
åtagit sig eller i övrigt angivit i anmälan enligt miljöbalken. 
 
2. Den ekvivalenta ljudnivån i dBA får inte överstiga 50 dBA dagtid (kl 07-18), 45 dBA 
kvällar (kl 18-22) samt söndag och helgdag kl 07-18, 40 dBA natt (kl 22-07) och 55 dBA vid 
momentana ljud nattetid (kl 22-07). 
 
3. Om tillsynsmyndigheten kräver det, ska en bullerutredning göras och åtgärder vidtas för att 
begränsa bullerspridning. 
 
4. Brännbart avfall ska förvaras och transporteras bortskilt från annat avfall 14 § (SFS 
2011:927). Bestämmelser om förbud mot deponering av utsorterat brännbart 
avfall och organiskt avfall finns i 9 och 10 §§ förordningen (2001:512) om deponering av 
avfall. 
 
Bilaga: Hur man överklagar 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan 
anmälan enligt miljöbalken bedriva en verksamhet av sådant slag som i bilagan till 
förordningen har beteckningen C.  
 
Timsfors Bil & Traktortjänst AB anmäler om legopressning av wellpapp och mjukplast. 
Anmälan gäller ändring av befintlig verksamhet på fastigheten Markaryd 7:80. Den utökade 
verksamheten innebär balning av wellpapp och mjukplast. Verksamheten innebär bearbetning 
av maximalt 10 000 ton avfall per år. Arbetstiderna är 07.00-16.00. Verksamheten har egen 
transportör av avfallet. Ägaren av fastigheten är Smurfit Kappa. Utökningen av verksamheten 
innebär varken något utsläpp till vatten eller luft och inga kemikalier hanteras. De buller som 
kan förekomma från verksamheten är motorljud från hjullastaren. Energiåtgången beräknas 
vara 5200 liter diesel/år.  
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MBN § 13 forts 
 
Verksamheten är anmälningspliktig enligt punkten 90.110-1.  
 
  
Beslutsunderlag 

Anmälan Timsfors Bil & Traktortjänst AB 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Timsfors Bil & Traktortjänst AB 
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MBN § 14 

Föreläggande om fortsatt utredning på fastigheten Snapphanen 12 
Dnr 2008/214.427  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet för att föra diskussioner med bolaget om 
vilka kompletterande undersökningar/utredningar som behövs. I samband härmed skall en 
tidsplan och en handlingsplan lämnas. Om inte tidsplanen följs kommer ett föreläggande att 
meddelas.          
 

Bakgrund och sammanfattning 

Den 12 april beslutade Miljö- och byggnadsnämnden förelägga AB Svenska Shell att sanera 
den restförorening av alifater, aromater samt xylen som lämnats kvar och som överstiger de 
platsspecifika värdena. Bolaget överklagade nämndens beslut och yrkade i första hand på att 
länsstyrelsen upphäver de överklagade beslutet och i andra hand att länsstyrelsen ändrar 
beslutet, på så sätt att bolaget föreläggs att lämna in kompletterande utredningar som visar om 
det föreligger risk att petroleumångor kan tränga in i stationsbyggnaden på fastigheten. 
Länsstyrelsen beslutade 2011-11-30 att upphäva miljö- och byggnadsnämndens beslut och 
återförvisa ärendet till kommunen för fortsatt handläggning. Beslutet motiverades med att det 
är oklart vilken spridning den aktuella föroreningen har in under stationsbyggnaden. Det är 
också oklart vilket eventuellt läckage av förorenade ångor eller liknande som sker från 
föroreningen in i byggnaden, man har på grund av detta inte kunnat säkerställa vilken risk 
restföroreningen innebär.   
 

Dagens sammanträde 

Yttrande över tjänsteskrivelsens förslag till beslut har inkommit vari bolaget utgår ifrån att 
föreläggandet inte meddelas utan att miljökontoret istället tar en diskussion om vilka 
kompletterande undersökningar/utredningar som behövs för att säkerställa att den kvarvarande 
föroreningen inte innebär någon risk. 
 
 
Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens beslut 2011-11-30 av överklagat ärende. 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Fröberg & Lundholm Advokatbyrå 
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MBN § 15 

Hantering och användning av fyllnadsmaterial, Oshult 1:27 
Dnr 2011/339.427  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden anser att uttaget av grus på fastigheten Oshult 1:27  är en 
husbehovstäkt och inte en kommersiell verksamhet då massorna används inom markägarens 
fastigheter för egen byggnation. 
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
  
Bakgrund och sammanfattning 

I november 2011 öppnades en husbehovstäkt på fastigheten Oshult 1:27 i Markaryds kommun. 
Det uttagna materialet har använts för att skapa underlag för en byggnation på fastigheten 
Oshult 1:29. Klaganden anser att det är en grustäkt och att det ska ses som kommersiell 
användning. Då samma ägare är delägare i båda fastigheterna klassas det inte som 
kommersiell användning utan som en husbehovstäkt och den därför inte är tillståndspliktig 
enligt Naturvårdsverkets råd (2003:2) till 12 kap. 1 §första stycket MB.  
 
Beslutsunderlag 

Överlämnande av ärende. Grustäkt, Oshult 1:27, 2012-01-24. 
Anmälan om att förflytta fyllnadsmassor, 2011-09-23. 
Betr. Oshult 1:27 och Oshult 1:29 Markaryd. Ansökan om att förflytta fyllnadsmassor, 2011-
09-14.  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Klaganden 
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MBN § 16 

Nybyggnad av maskinhall/stall, Åmot 2:2 
Dnr 2011/428.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av maskinhall/stall på 
fastigheten Åmot 2:2. För lovet gäller vad som angivits under rubriken "Bakgrund och 
sammanfattning". 
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för att på fastigheten Åmot 2:2 få uppföra 
en byggnad innehållande dels maskinhall, dels stall. I maskinhallsdelen skall förvaras traktor 
och mindre lastbil för eget bruk. Stalldelen är avsedd för att ha hästar för hobbyändamål. Till 
närmast belägna bostadshus på annan fastighet är avståndet ca 450 meter. 
 
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden var till och med måndagen 
den 23 januari 2012. Inga erinringar har framförts. 
 
För lovet gäller: 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från 
den dag beslutet vinner laga kraft. 
 
I anspråkstagande av lovet innan detta vunnit laga kraft sker på egen risk. Sökanden uppmanas 
därför att avvakta tiden för överklagande innan byggnationen påbörjas.    
 
Lovet omfattar granskning enligt 9 kapitlet nya Plan- och bygglagen.  
Det fritar ej den sökande från skyldigheter enligt annan lagstiftning. 
 
För beviljat lov gäller handlingar instämplade på Miljö- och byggnadskontoret 2011-11-11. 
 
- Som kontrollansvarig godtas anmäld Heino Johannesson, Box 139, 285 23  Markaryd. 
 
- Byggnadsarbetena får ej påbörjas innan startbesked har utfärdats (enligt 10 kap. 3 §  nya 
Plan- och bygglagen vilken gäller från den 2 maj 2011). 
 
- Miljö- och byggnadskontoret kommer att kalla till tekniskt samråd. Vid detta kommer att 
redovisas kommunens minimikrav på kontrollplan. Denna kommer att innehålla ett mini- 
mum av erforderliga kontrollpunkter. Byggherren eller dennes kontrollansvarige kan föreslå 
ytterligare kontrollpunkter om så önskas. Vidare kommer att redovisas minimikrav vad avser i  
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MBN § 16 forts 

 
kontrollplanen begärda sakkunnigintyg för "förstärkt egenkontroll. 
Efter eventuella begärda kompletteringar kommer beslut om kontrollplan att fattas och 
därefter kan startbesked utfärdas. 
 
- När av godtagen kontrollansvarig underskriven förelagd kontrollplan och vederbörligen  
underskrivna krävda sakkunnigintyg inlämnats till miljö- och byggnadskontoret samt efter det 
att slutsamråd har hållits kan slutbesked utfärdas. Miljö- och byggnadskontoret kommer att 
kalla till slutsamråd och utfärda slutbesked. Därefter får byggnaden tas i bruk. 
 
- När arbetena avslutats skall snarast inlämnas eventuella  relationshandlingar samt 
arkivvärdiga ritningar (kopior gjorda på plastfilm). 
 
Avgift:    
Lovavgift 4570:- 
Avgift för kommande startbesked 5752:- 
Hörande av sakägare 1540:- 
Kungörelse   168:- 
----------------------------------------------- --------------------------------------- 
Totalt                                                       12030:-  kronor  
 
Faktura för avgiften kommer att sändas separat.   
 
 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2011-11-11 
Tjänsteskrivelse 2012-01-24  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Kontrollansvarig 
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MBN § 17 

Tidsbegränsat lov, Markaryd 34:1 
Dnr 2001/616.232  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar förlängning av tidsbegränsat lov till och med 2016-12-
31 för ändrad användning av ekonomibyggnad, på fastigheten Markaryd 34:1, att användas till 
dagisverksamhet för social psykiatri. För lovet gäller vad som angivits under rubriken 
"Bakgrund och sammanfattning". 
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden, Markaryds kommun, beviljades 2002-01-28 tidsbegränsat lov till och med 
2006-12-31 för ändrad användning av befintlig ekonomibyggnad på fastigheten Markaryd 
34:1 att användas till dagisverksamhet för social psykiatri. Den aktuella ekonomibyggnaden är 
uppförd på mark som i gällande detaljplan är betecknad som parkmark samt ligger den i 
omedelbar närhet av den gamla kvarnbyggnaden vid "Södergård". Det tidsbegränsade lovet 
bedömdes bli i strid mot gällande detaljplan. 
 
Lovet förlängdes till att gälla till och med 2011-12-31. Ytterligare ansökan om förlängning har 
inkommit och förslås bli på5 år. 
 
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. Dock 
kan förlängning ske med högst 5 år i taget. 
 
Bygglov för tidsbegränsat lov 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 bedöms ej vara av nämnda karaktär. 
Vid förlängning av tidsbegränsade lov måste berörda sakägare/grannar först ges möjlighet att 
yttra sig i ärendet innan det kan behandlas i Miljö- och byggnadsnämnden. Så har skett och 
yttrandetiden var till och med fredagen den 27 januari 2012. Inga erinringar har framförts. 
 
Eftersom inga erinringar har framförts under yttrandetiden och inga klagomål på den aktuella 
verksamheten kommit till Miljö- och byggnadskontorets kännedom under den tid 
verksamheten har bedrivits, så bedöms inga skäl föreligga som talar emot en förlängning av 
det tidsbegränsade lovet med ytterligare 5 år, dvs. till och med 2016-12-31. Därefter kan 
förlängning ske som längst till den 1 januari 2018, varefter krävs en detaljplaneändring för att 
kunna bevilja permanent lov. 
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MBN § 17 forts 

 
För lovet skall gälla: 
-  Lovet gäller till och med 2016-12-31. 
-  Vad som angivits i det ursprungliga lovet med beslutsdatum 2002-01-28. 
- Därefter kan förlängning beviljas som längst till den 1 januari 2018, varefter krävs 
detaljplaneändring för att kunna bevilja permanent lov. 
- Om förlängning till den 1 januari 2018 önskas skall ansökan om förlängning inlämnas till 
Miljö- och byggnadskontoret i god tid före utgången av detta lov. 
 
Avgift  
Förlängning 1346:- 
Hörande av sakägare 1540:- 
Kungörelse   168:- 
-------------------------------------------------------------------- 
Totalt 3054:- kronor 
 
Faktura för avgiften kommer att sändas separat. 
 
 
  
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2011-11-15 
Tjänsteskrivelse 2012-02-01 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Socialnämnden 
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MBN § 18 

Nybyggnad fritidshus, Misterhult 2:32 
Dnr 2012/2.234  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till kommunarkitekten att bevilja bygglov för 
nybyggnad av fritidshus och garage på fastigheten Misterhult 2:32, samt även att fatta beslut 
om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus med 
tillhörande garage på fastigheten Misterhult 2:32. Fritidshuset får en byggnadsarea på 120 m2, 
blir i ett plan samt med en takvinkel på 23o. Även garaget får en takvinkel på 23o samt får en 
byggnadsarea på 93 m2. 
 
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden var till och med måndagen 
den 6 februari 2012. Inga erinringar har framförts mot byggnadsföretaget.  
 
Byggnationen bedöms ej strida mot naturresursbestämmelserna i Miljöbalken och i dagsläget 
bedöms ej heller finnas några andra skäl som skulle tala mot att bygglov beviljas. 
Miljökontoret har gjort bedömningen att avloppsfrågan går att lösa på ett acceptabelt sätt.  
 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2011-12-29 
Tjänsteskrivelse 2012-02-02 
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MBN § 19 

Strandskyddsdispens för ny transformatorbyggnad, Klausön 1:9 
Dnr 2011/454.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till kommunarkitekten att, samtidigt med beviljande 
av bygglov, även bevilja strandskyddsdispens för uppförande av transformatorbyggnad på 
fastigheten Klausön 1:9. 
 
Avgift för strandskyddsdispensen skall, enligt fastställd taxa, vara 5136:- kronor.  
  
Elijah Hamilton reserverar sig mot beslutet om avgift för strandskyddsdispensen. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från E.ON Elnät Sverige AB har inkommit ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för 
uppförande av en transformatorbyggnad på fastigheten Klausön 1:9. Byggnaden har måtten 
1,456x2,310 meter och en nockhöjd på 2,016 meter. 
 
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden var till och med fredagen den 
3 februari 2012. Inga erinringar har inkommit. 
 
Placeringen av transformatorbyggnaden är belägen inom 100 meters strandskyddsområde från 
mindre, på ekonomiska kartan ej namngivet, vattendrag som rinner till Vännesjön. I ansökan 
har som skäl för önskad strandskyddsdispens angivits allmänt angeläget ändamål. 
 
Den planerade transformatorbyggnaden bedöms genom sitt läge och funktion inte minska eller 
påverka det område utefter strandlinjen som idag är allemansrättsligt tillgängligt. Den bedöms 
inte heller förändra livsvillkoren för djur och växter och bedöms därmed ej heller motverka 
strandskyddets syften. Med hänvisning till vad som ovan framförts bedöms tillräckliga skäl 
föreligga för beviljande av strandskyddsdispens.  
  
Dagens sammanträde 

Elijah Hamilton yrkar att avgiften för strandskyddsdispensen sänks medan övriga bifaller 
tjänsteskrivelsens förslag då avgiften för strandskyddsdispensen uttas enligt fastställd taxa. 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2011-12-08 
Tjänsteskrivelse 2012-02-02  
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MBN § 20 

Nybyggnad mobiltelefonimast, Amerikanaren 16 
Dnr 2011/411.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till kommunarkitekten att bevilja bygglov för aktuell 
mobiltelefonimast med motivering att av klaganden påtalade olägenheter inte kan bedömas så 
allvarliga att enskilda intressen skulle överväga över allmänna och att lov därvid skulle kunna 
nekas med hänvisning till 2 kap. 1, 6 och 9 §§ nya PBL. Nämndens bedömning är vidare, med 
hänvisning till nämnda avsnitt i PBL, att betydande olägenheter i form av estetiska störningar, 
störningar för friluftslivet eller förvanskning av naturvärden och stads/landskapsbild ej blir 
följden av att masten uppförs i sådan grad att de kan utgöra grund för avslag på ansökan. 
Vidare har tidigare rättsfall givit vid handen att förväntade värdeminskningar av fastigheter ej 
kan utgöra grund för avslag samt med hänvisning till myndigheters bedömningar föreligger 
inte heller hälsorisker på grund av mobiltelefonimaster. Nämndens bedömning är även att 
byggnationen uppfyller de krav på byggnadsverk m.m. som kan ställas med utgångspunkt från 
8 kap. nya PBL. 
Planavgift skall enligt fastställd taxa bli 23232:- kronor.  
Nämnden bedömer att detta är orimligt högt, varför planavgiften delas med 3 och då blir 
avgiften 7744:- kronor. 
 
Avgift:  
Lov 14600:- 
hörande sakägare   3168:- 
planavgift (nedsatt)   7744:- 
kungörelse     168:-  
---------------------------------------------------------------------- 
Totalt  25680:- kronor 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden inkom 2011-10-18 ansökan om bygglov för uppförande av en 33 meter hög 
mobiltelefonimast med teknikskåp på fastigheten Amerikanaren 16. 
Orsak till masten är önskan att förbättra täckningen för Markaryds kommuns mobiltelefoni, 
främst med avseende på äldreomsorg och äldrevård, vilken idag inte fungerar 
tillfredsställande. 
Berörda sakägare gavs i brev daterat 2011-10-26 möjlighet att inkomma med eventuella 
erinringar mot byggnadsföretaget. Yttrandetiden var till och med fredagen den 18 november 
2011. Ca 50 kringboende fastighetsägare tillskrevs med brev samt kungjordes ärendet i 
tidningen Smålänningen fredagen den 28 oktober 2011. 
 
Kommunens fastighetsenhet har 2011-11-11 tecknat markupplåtelseavtal med sökanden för  
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MBN § 20 forts 

 
den aktuella masten. Avtalet avser tid till 2012-07-31 och förlängs med 12 månader åt gången 
såvida uppsägning inte sker senast 6 månader före arrendetidens slut. Förlängning kan ske 
högst 6 gånger i samband med avtal om operatörstjänster för telefoni. 
MBN § 20 forts 
 
Erinran inkom via mail 2011-11-18 från de två ägarna till en berörd fastighet, Amerikanaren 
15. I erinran framför de klagande att man inte bedömer placeringen av masten som en optimal 
lösning, speciellt inte med hänsyn till naturen, motionsspåret och friluftslivet i området. 
Snarare anser man masten vara en förfulning och anser inte att Strömsnäsbruk med sin vackra 
natur behöver ytterligare en mobiltelefonimast i detta område, eftersom det redan finns en 
mast i området som ägs och drivs av samma operatör. Vidare säger man sig ha haft kontakt 
med sökanden och fått besked att det finns andra tekniska lösningar som gör att mast inte 
behövs. Ytterligare påpekas att man inte skrivit något om strålningsproblematiken, men att 
man kanske borde göra detta. Slutligen säger man att måste det vara en mast så anser man det 
vore bättre längre upp i skogen, eller en mindre mast på skolans byggnader och Eklidens tak.  
 
Sökanden gavs i brev daterat 2011-11-23 möjlighet att bemöta inkommen erinran samt 
upplystes om att vidare handläggning av ärendet ej skulle komma att ske innan skriftligt 
bemötande inkommit, eller skriftligt meddelande att man ej önskade bemöta. 
 
2011-12-01 inkom bemötande från sökanden. I detta framhölls att basstationen byggs efter 
kravställning från Markaryds kommun och har till syfte att tillgodose att Markaryds kommuns 
behov av kommunikation för skola, äldreboende och hemtjänst skall fungera. 
Plats och utformning av basstationen har styrts av flera faktorer som exempelvis god 
radiomiljö, där närhet, till de verksamheter där täckning behövs, är kritisk. Eftersom befintlig 
basstation inte ger fullgod täckning i området och kraven från slutkund på tillgänglighet till 
telefoni och mobilt bredband ökar, skulle den aktuella basstationens utformning vara till nytta 
även för boende i området. 
Slutligen vidhåller sökanden att aktuell placering och utformning är den bäst lämpade för att 
uppnå syftet, det vill säga sörja för att äldrevård, med boende och hemtjänst, samt 
skolverksamhet fungerar i Strömsnäsbruk. 
 
I skrivelse daterad 2011-12-07 gavs klagande tid till och med måndagen den 23 januari 2012 
att inkomma med eventuellt yttrande över inkommet bemötande av deras erinransskrivelse. 
Något yttrande har inte inkommit. 
 
Vid beaktande av planbestämmelser i gällande detaljplan kan konstateras att mastplaceringen 
ligger inom område avsatt för "bostäder och vård". Eftersom en av huvudanledningarna för 
masten är att förbättra för bl.a. äldreboende inom planområdet  kan masten i sig inte sägas 
strida mot syftet för gällande detaljplan. Utgångspunkt för denna bedömning är hur 
överensstämmelse med plans syfte har tolkats i tidigare vägledande rättsfall. 
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MBN § 20 forts 
 
Att beakta i ärendet är vidare att det mellan klagandens bostadshus och planerad mast är ett 
avstånd på ca 105 meter med skog emellan. Efter kungörelse samt ca 50 direkt med brev 
tillskrivna sakägare har enbart ägare till en fastighet framfört erinran. 
 
Då det gäller, vad som framförts i erinran, hänsyn till natur, motionsspår och friluftsliv, 
förfulning, strålningsrisker, närhet till bostadshus samt även i andra fall värdeminskning för  
fastigheter så har dessa aspekter behandlats i ett flertal rättsfall. Någon enhetlig rättspraxis kan 
inte sägas föreligga, dock har i de flesta relevanta rättsfall getts möjlighet bygga de planerade 
masterna. Som exempel kan nämnas M 2003/3881/F/P, RÅ 1999 not.217, 
M2001/3751/Hs/P,M 2003/2375/F/P och RÅ2010 ref.62. 
 
Det bör dock poängteras att det finns rättsfall med helt motsatt utgång, då Regeringsrätten har 
upphävt beviljat bygglov för uppförande av mast med motivering att man fann "att placeringen 
av ifrågavarande fackverkskonstruktion så nära bostadshus skulle innebära betydande 
olägenhet för omgivningen och att hinder mot bygglov därför förelåg enligt bestämmelserna i 
3 kap. PBL (numera 2 kap. i nya PBL), M 2003/1671/F/P. 
 
Slutsats är att bedömning måste göras i det enskilda fallet. En avvägning skall då göras mellan 
allmänna och enskilda intressen med utgångspunkt från 2 kap. nya Plan- och bygglagen samt 
från krav på byggnadsverk m.m. enligt 8 kap. nya Plan- och bygglagen. 
 
Som nämnts har de flesta redovisade rättsfall lett till att master fått uppföras. I ärenden som 
avgjorts i Regeringsrätten har mobilmaster tillåtits både 30, 49 och 55 meter från bostadshus, 
RÅ 2010 ref. 62.  
Då det har gällt befarad risk för ohälsa har Regeringsrätten i rättsfall inhämtat yttrande från 
Boverket som i sin tur hört bl.a. Statens strålskyddsinstitut, Post- och telestyrelsen, 
Socialstyrelsen, Arbetarskyddsstyrelsen och Elsäkerhetsverket. Detta har inte lett till några 
belägg för att påvisa att mobiltelefonimaster skulle kunna orsaka ohälsa. 
 
Intressant kan vara vad Boverket yttrat i det tidigare nämnda ärendet M 2003/2375/F/P. 
Invändningarna från de klagande gällde huvudsakligen rädsla för strålning, risk för 
nedfallande is, estetiska störningar på grund av mastens närhet till bostäderna (enligt några av 
de klagande ca 40 meter från mastfot till fastighetsgräns) samt värdeminskning. I sitt yttrande 
anförde Boverket bl.a. följande: 
De krav på radiotäckning som staten ställt på operatörerna, men också deras kommersiella 
intressen, innebär att ett stort antal nya telemaster och torn måste uppföras. Täckningskraven 
och i viss mån tekniska begränsningar i näten innebär vidare att masterna i många fall måste 
placeras nära, och ibland mycket nära, bl.a. nya bostäder. Det nya systemet kommer alltså att 
innebära påtagliga inslag i den byggda miljön och i naturmiljön. Om 3G-systemet över huvud 
taget skall kunna byggas ut enligt licensvillkoren blir det oundvikligt att masterna många 
gånger måste placeras mycket nära bostadsbebyggelse och mycket närmare än vad som varit 
fallet vid utbyggnad av tidigare mobila mobiltelefonisystem. Många människor kommer 
därför att få sin närmiljö påverkad av stora tunga stålkonstruktioner, som hittills varit  
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MBN § 20 forts 
 
förhållandevis främmande element i den bebyggda miljön och framförallt i bostadsområden. 
Det är självklart att dessa konstruktioner av många människor kommer att uppfattas som 
olägenheter". 
Vidare kan det vara intressant att se vad Regeringsrätten yttrat i det även tidigare nämnda 
rättsfallet RÅ 2010 ref. 62, som gäller en 48 meter hög fackverksmast som placerats 49 meter 
från närmaste bostadsbyggnad: 
"Utbyggnaden av infrastrukturen för trådlös kommunikation är av starkt allmänintresse. Det är 
oundvikligt att en mast för mobiltelefoni på grund av sin höjd i många fall blir synlig från flera 
håll och ibland måste placeras i nära anslutning till bostadsbebyggelse. Även om en 
anläggning av aktuellt slag kan upplevas som en olägenhet, så måste därför enskilda räkna 
med att de kan tvingas tåla ett förhållandevis stort intrång i sin närmiljö. Det gäller särskilt, om 
anläggningen är nödvändig för att uppnå det avsedda allmännyttiga ändamålet, och om det är 
svårt att finna en alternativ och för alla enskilda lämpligare placering". - "Det står i och för sig 
klart att masten står nära den angränsande fastighetens bostadshus. Vid den avvägning som då 
måste göras mot enskilda intressen kan emellertid avståndet till masten från en fastighets 
huvudbyggnad inte ensamt få avgöra om masten likväl skall tillåtas. Även om masten upplevs 
som påträngande, finner Regeringsrätten att allmänintresset - och den generella svårigheten att 
finna för ändamålet lämpliga platser som inte i stället stör någon annan - gör att klaganden får 
tåla den olägenhet som masten innebär. Mastens placering och utformning medför alltså inte 
sådana olägenheter för omgivningen att den inte ska tillåtas. Inte heller i övrigt har det kommit 
fram några omständigheter som innebär att anläggningen inte uppfyller kraven i PBL. 
Överklagandena ska därför avslås". 
 
Den bedömning som kan göras är att nämnden måste välja mellan två vägar. Därvid skall 
också framhållas att det faktum att flertal rättsfall pekar i riktning att bygglov i slutänden ej 
kan nekas innebär inte att ett avslag på bygglovsansökan inte skulle kunna hålla vid en 
rättsprövning i högre instanser, se därvid det tidigare nämnda rättsfallet M 2003/1671/F/P. 
 
Den ena vägen blir då att avslå bygglovsansökan med motivering att mastens storlek och 
fackverkskonstruktion skulle innebära så betydande olägenheter för omgivningen att de 
enskilda intressena överväger över de allmänna och att hinder mot bygglov därigenom 
föreligger enligt bestämmelserna i 2 kap. 1 och 9 §§ nya PBL. Vidare även genom att 
utformning och placering inte är sådana att det är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, naturvärdena på platsen samt en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § nya 
PBL. 
 
Den andra vägen blir att bevilja bygglov med motivering att påtalade olägenheter, vad gäller 
estetiska störningar, förvanskning av naturvärden, anpassning till stads/landskapsbild eller 
friluftsliv inte kan bedömas så allvarliga att enskilda intressen skulle överväga över allmänna 
och att lov därvid skulle kunna nekas med hänvisning till 2 kap. 1, 6 och 9 §§ nya PBL. 
Byggnationen bedöms även uppfylla de krav på byggnadsverk m.m. som kan ställas med 
utgångspunkt från 8 kap. nya PBL. Med hänvisning till myndigheters bedömningar föreligger 
inte heller hälsorisker och med hänvisning till tidigare vägledande rättsfall kan inte heller  
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MBN § 20 forts 
 
förväntade minskade fastighetsvärden utgöra grund för nekande av bygglov.   
 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2011-10-18 
Erinran inkommen 2011-11-18 
Bemötande inkommet 2011-12-01 
Tjänsteskrivelse 2012-01-25  
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

3g Infrastructure Service AB (3gis) 
Klaganden 
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Samråd för ny detaljplan för Klint 2:68 m fl 
Dnr 2008/545.214  
 

Beslut 

Att förslaget till ny detaljplan för Klint 2:68 m.fl. innebär betydande miljöpåverkan och att 
sända ut detsamma för samråd. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Planens syfte är att tillskapa nytt område för industri, handel, kontor och lager i form av en 
fortsättning söderut på befintligt industriområde (detaljplan för skata 1:42 m.fl). Området är 
beläget öster om E4 i södra delen av "Luhrpasset" i Strömsnäsbruk. Det gränsar i öster mot 
väg som ansluter till Gränsvägen och i söder mot väg som leder västerut mot Röckla. 
Planområdet har en yta av ca 3,5 ha. All mark inom planområdet ägs av Markaryds kommun. 
Planförslaget har stöd i gällande översiktsplan och programsamråd har därför ej bedömts 
erforderligt. 
 
Beslutsunderlag 

Plankarta 
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 
Miljökonsekvensbeskrivning 
 
 



                                                                                                                                                              

 

  PROTOKOLL 

     
 Miljö- och byggnadsnämnden                     2012-02-13   
 

 

 

1(26)

1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 22 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 2011 
Dnr 2012/63.012  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Förvaltningschefen tar årligen fram en sammanställning av miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhet från föregående år. 
Av rapporten framgår bl a att åtta beslut har överklagats under året varav fem bygglovs- och 
tre avgiftsärenden där länsstyrelsen avgjort fyra ärenden och samtliga till nämndens fördel. 
Inom miljötillsynen gjordes 69 tillsynsbesök och inom livsmedelskontrollen 138 
kontrollbesök. Under 2011 vann fyra detaljplaner laga kraft. Totalt har 781 delegationsbeslut 
tagits under året. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-02-06 
Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 2011 
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MBN § 23 

Begäran om fortsatt timanställning 
Dnr 2012/64.023  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden begär hos kommunstyrelsens arbetsutskott att få fortsätta 
timanställa kommunarkitekt Kjell Nielsen 1-2 dagar/vecka i upp till sex månader. Detta för att 
kunna genomföra successionen inom förvaltningen på ett ordnat och bra sätt med tanke på 
personalsituationen vid byggnadskontoret. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Det har blivit en lite ansträngd personalsituation vid byggnadskontoret då 
byggnadsinspektören sade upp sig och tjänsten beräknas tillsättas under mars till maj dock 
snarast möjligt. Arkitekten Peter Robertsson började sin anställning 1 november 2011 och 
kommunarkitekten Kjell Nielsen har anställning till och med mars månads utgång. För att 
kunna upprätthålla en god service till allmänhet och företag i bygglovsärenden begär miljö- 
och byggnadsnämnden att fortsatt få anställa kommunarkitekt Kjell Nielsen 1-2 dagar/vecka  i 
upp till 6 månader.  
  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-02-06 
  
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Ekonomisk månadsuppföljning 
Dnr 2011/101.042  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

För den första månaden visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet på ett underskott på 
66 kkr i förhållande till budgeterat. Av underskottet avser 117 kkr lägre kostnader och 183 kkr 
lägre intäkter än budgeterat. 
 
År 2011 visades ett underskott på 55 kkr varav 134 kkr i lägre kostnader och 189 kkr i lägre 
intäkter för januari månad. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-02-02 
Ekonomisk rapport 1 månad 2012 
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Bokslutskommentarer 2011 
Dnr 2011/101.042  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar upprättat förslag till bokslutskommentarer. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunens årsredovisning håller på att sammanställas och nämnderna bidrar med 
kommentarer till utfallet både vad gäller budgeten men även verksamheten. Nämndens 
driftsunderskott uppgår till 148 kkr varav 94 kkr i lägre kostnader och 242 kkr i lägre intäkter 
än budgeterat. De lägre kostnaderna beror främst på att två personer gick ner till 80 % 
tjänstgöring under viss tid och att vissa tjänster inte var besatta alla tolv månader under året. 
De lägre intäkterna beror på lägre bygglovsintäkter än budgeterat. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-02-02 
Bokslutskommentarer 2011 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Ekonomikontoret 
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Analysrapporter över dricksvatten 
Dnr 2012/25.470  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger med godkännande rapporterna till handlingarna. 
 

Sammanställning 

Enskilda brunnar 
2012-01-17                                         Typ            Resultat 
Södra Århult 4:6, nr 2                          FK/MB    OT/OT 
 
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 2012-02-03 
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MBN § 27 

För kännedom 
Dnr 2012/22.400  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar. 
 

Sammanställning 

Länsstyrelsen 
2012-01-23 
- Avslår överklagandet om bygglov för tillbyggnad av hotell/restaurangbyggnad på fastigheten 
Gunghult 1:46. 
 
Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
2012-02-03 
- E.ON Värme Sverige AB förpliktas att betala tilläggsavgift om 33 000 kronor till staten. 
 
Ungdomsinskottet 
2012-01-10 
- Protokoll från sammanträde 2012-01-10. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-02-03 
 
 
 


