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Ärendeförteckning 

 
§ 28 Anmälan av delegeringsbeslut  
§ 29 Nybyggnad enbostadshus, Norra Århult 3:11 
§ 30 Nybyggnad enbostadshus med strandskyddsdispens, Boda 1:11 
§ 31 Nybyggnad verkstad/carport, Hannabad 2:15 
§ 32 Parkering, Ulvaryd 7:1 
§ 33 Tidsbegränsat lov återvinningsstation, Markaryd 63:1 
§ 34 Tidsbegränsat lov, Sporrsmeden 11 
§ 35 Strandskyddsdispens, Tånneryd 1:7 
§ 36 Strandskyddsdispens för SydVästlänken 
§ 37 Nedsättande av planavgift, Ulvaryd 6:1 
§ 38 Utställning, detaljplan Misterhult 2:18 - sydväst 
§ 39 Antagande av detaljplan för del av Åmot 3:3 
§ 40 Planprogram, Skararp vindkraftpark 
§ 41 Uppföljning av internkontrollplan för 2011 
§ 42 Internkontrollplan för 2012 
§ 43 Uppföljning av tillsynsplan för 2011 
§ 44 Tillsynsplan 2012 
§ 45 Ekonomisk månadsuppföljning 
§ 46 Analysrapporter över dricksvatten  
§ 47 För kännedom 
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MBN § 28 

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, anmälan, rivningsanmälan, färdigställandeskydd och/eller 
byggfelsförsäkring, strandskyddsdispens samt slutbesked fattade av kommunarkitekt Kjell 
Nielsen 
DN 16/12 - DN 40/12. 
 
Beslut om anmälan, färdigställandeskydd och/eller byggfelsförsäkring, slutbesked, samt 
bygglov fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson 
D PR 14/12 - D PR 19/12, D PR 22/12, D PR 24/12 - D PR 31/12, D PR 33/12 - D PR 37/12, 
D PR 39/12-D PR 41/12. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-02-29 
Delegationsbeslut 2012-02-03 - 2012-02-29 fattade av kommunarkitekt Kjell Nielsen 
Delegationsbeslut 2012-02-03 - 2012-03-01 fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson 
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MBN § 29 

Nybyggnad enbostadshus, Norra Århult 3:11 
Dnr 2012/77.231  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till kommunarkitekten av bevilja bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Norra Århult 3:11, samt att fatta beslut om 
byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd under förutsättning att inga erinringar inkommer 
under yttrandetiden och att hälsoskyddsinspektören bedömer att vatten/avloppsfrågan kan 
lösas på ett tillfredsställande sätt. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för att få uppföra ett nytt enbostadshus på 
fastigheten Norra Århult 3:11.  
Det nya huset får en byggnadsarea på 183 m2 samt blir i ett plan med takvinkel 34º. 
 
Strandskyddsdispens beviljades för byggnation på platsen av Miljö- och byggnadsnämnden 
2011-08-22. Länsstyrelsen fastställde dispensen till att vinna laga kraft genom beslut 2011-09-
01 att inte överklaga Miljö- och byggnadsnämndens givna dispens.  
 
I sin dispensansökan angav sökanden att det på fastigheten redan fanns ett äldre bostadshus 
och att det nya avsågs uppföras intill det äldre och i en liknande stil. Vidare framfördes att 
uppförandet av det planerade nya bostadshuset skulle möjliggöra en permanent bosättning på 
skogsfastigheten och därmed en mer aktiv skötsel. Som skäl för dispens angavs i ansökan bl.a. 
att området redan var taget i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften.   
 
Innan beslut om bygglov tas skall byggnadsnämnden i fall som ovan, enligt Plan- och 
bygglagen, ge grannar/sakägare möjlighet att yttra sig över ansökningen.    
 
Berörda grannar/sakägare har beretts möjlighet att inkomma med eventuella erinringar mot 
byggnadsföretaget. Yttrandetiden är till och med torsdagen den 15 mars 2012.  
 
Strandskyddsdispens är beviljad och ej överklagad av Länsstyrelsen och några skäl som talar 
emot beviljande av bygglov bedöms ej finnas i dagsläget. 
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MBN § 29 forts 

 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2012-02-20. 
Tjänsteskrivelse 2012-02-22. 
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MBN § 30 

Nybyggnad enbostadshus med strandskyddsdispens, Boda 1:11 
Dnr 2012/65.231  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till kommunarkitekten att bevilja strandskyddsdispens 
och bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Boda 1:11 under förutsättning att 
inga erinringar inkommer under kvarvarande yttrandetid. För strandskyddsdispensen skall 
avgiften nedsättas till 1500:- kronor. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för att få uppföra ett nytt enbostadshus på 
fastigheten Boda 1:11. Avsikten är att riva befintligt bostadshus och på samma plats bygga ett 
nytt. Det nu befintliga bostadshuset har bedömts vara i så dåligt skick att det inte ansetts 
rimligt att renovera detsamma.  
Det nya huset får en byggnadsarea på 142m2 samt blir i ett och ett halvt plan.   
Innan beslut om lov tas skall byggnadsnämnden i fall som ovan, enligt Plan- och bygglagen, 
ge grannar/sakägare möjlighet att yttra sig över ansökningen.    
Berörda grannar/sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden var till och med 
måndagen den 5 mars 2012. Inga erinringar har framförts i ärendet. 
 
Platsen för byggnation är belägen inom 100 meters strandskyddsområde för befintlig mindre, 
ej namngiven damm. Som särskilt skäl för strandskyddsdispens har angivits att byggnation 
avses ske på redan etablerad tomtplats. 
 
Då den nya byggnaden byggs på samma plats som nu befintlig, får den bedömas uppföras på 
sedan länge etablerad tomtplats. Den bedöms därmed inte förändra livsvillkor för växter och 
djur och ej minska allmänhetens tillträde till strandområdet och därmed ej motverka 
strandskyddets syften. 
 
Enligt den av Kommunfullmäktige antagna taxan, som gäller från och med 2011-07-01, skall 
avgift för strandskyddsdispens vara 5280:- kronor. Före nämnda datum var avgiften 750:- 
kronor. 
Bedömningen är att det ej synes relevant att ta ut full avgift då det ju inte rör sig om en 
"egentlig prövning" av skäl för beviljande av strandskyddsdispens i fall som detta då ny 
byggnad ersätter befintlig på samma plats och inom sedan länge etablerad tomtplats. Förslag 
är därför att sätta avgiften i fall som detta till 1500:- kronor. 
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MBN § 30 forts 

Dagens sammanträde 

Elijah Hamilton (KD) yrkar att strandskyddsdispens inte behöver beviljas i detta fall eftersom 
dispens redan har givits tidigare då ny byggnad ersätter den befintliga och därmed behöver 
inte heller någon avgift tas ut för detta.  
 
Karin Salomonsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  
 
Ordföranden ställer proposition på tjänsteskrivelsens förslag och på Elijah Hamiltons yrkande  
och finner att miljö- och byggnadsnämnden har beslutat enligt tjänsteskrivelsens förslag till 
beslut. 
 

 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2012-02-06. 
Tjänsteskrivelse 2012-02-20. 
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MBN § 31 

Nybyggnad verkstad/carport, Hannabad 2:15 
Dnr 2012/11.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till kommunarkitekten att bevilja lov för nybyggnad 
av verkstad/carport på fastigheten Hannabad 2:15. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för att på fastigheten Hannabad 2:15 få 
uppföra en kombinerad verkstad/carport. Verkstadsdelen avses bli 48 m2, carporten 80 m2, 
dvs. tillsammans 128 m2. 
Verkstadsdelen avses dels användas för service och reparation av hobbyfordon, dels användas 
för legoarbeten i form av reparationsarbeten som vanligen utförs i mekanisk verkstad, t.ex. 
montering, svarvning, svetsning etc. 
Berörda sakägare/grannar har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden var till och med 
fredagen den 3 februari 2012. Erinran inkom från berörd sakägare, ägare till Hannabad 4:52. 
Nämnda fastighet är belägen ca 600 meter från Hannabad 2:15 vid väg som leder till 
Hannabad 2:15 och vidare. I erinran skriver klaganden att man inget har att erinra så länge den 
aktuella byggnaden uppfyller de miljö- och säkerhetskrav som kan ställas för den verksamhet 
man ämnar bedriva där. Vad man anser vara mer beaktansvärt är om aktuell verksamhet 
kommer att innebära mer trafik, vilket man anser vara ett problem redan tidigare på grund av 
att vägen är smal, har dålig sikt och "vissas oförmåga att anpassa hastigheten".  
 
Sökanden har i skrivelse meddelat att önskan är att ej bemöta inkommen erinran. 
 
Ökad trafik på väg likaväl som hastighetsanpassning är inget som behandlas i själva 
bygglovsärendet. Vad gäller eventuell breddning av väg är detta en fråga för aktuell 
vägsamfällighet samt är hastighetsanpassning en ordningsfråga som handlägges av 
polismyndigheten. Vad gäller mängd trafik kan denna, precis som på andra vägar, både öka 
och minska, någon garanti för statiskhet i detta hänseende finns ej.  
Bedömningen är att det ej kan betraktas föreligga skäl som talar emot beviljande av det sökta 
lovet.  
 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2012-01-05, 2012-01-16 och 2012-01-18. 
Tjänsteskrivelse 2012-02-20. 
Erinransskrivelse inkommen 2012-02-06. 
Skrivelse från sökanden att önskan är att ej bemöta erinran, inkommen 2012-02-08. 
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MBN § 32 

Parkering, Ulvaryd 7:1 
Dnr 2012/96.233  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår bygglovsansökan samt strandskyddsdispensen för 
anläggande av parkering på del av fastigheten Ulvaryd 7:1 med hänvisning till att där saknas 
toalett och sopkärl med tanke på den nedskräpning som förekommer. Ny bygglovsansökan för 
toalettbyggnad bör inlämnas för vidare handläggning. 
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
 
Elijah Hamilton reserverar sig mot beslutet att kräva toalett i detta skede. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från Markaryds kommun, kommunstyrelsen, har inkommit ansökan om bygglov för att på del 
av fastigheten Ulvaryd 7:1 få uppföra en parkering. Förhoppningen är att denna skall kunna 
lösa problemen med den nedskräpning som sker vid den oorganiserade parkering av 
lastbilar/långtradare som idag är frekvent förekommande på fastigheten Ulvaryd 2:65 på andra 
sidan Ulvarydsvägen. 
 
2012-02-14, hölls ett informationsmöte till vilket närmast boende berörda sakägare var 
inbjudna. Från sakägare framfördes åsikter att parkering på andra sidan vägen mot 
Emmaljunga vore att föredra samt att man var rädd för att parkeringen skulle orsaka utökade 
översvämningar av Grytån. 
 
Vad gäller parkering så föredrar Trafikverket av trafiksäkerhetsskäl parkering enligt 
kommunens ansökan. Man anser bl.a. att en parkering på andra sidan vägen mot Emmaljunga 
skulle orsaka en alltför stor trafikalstring i rondellen vid Handelsvägen/E.ON:s 
transformatorstation, vilken inte skulle vara försvarbar ur trafiksäkerhetssynpunkt.   
 
Vidare då det gäller översvämningar av Grytån så innebär inte ett anläggande av parkering på 
aktuell yta att större regnmängder tillförs Grytån än vad fallet är i dagsläget. Däremot finns 
möjliga lösningar för att minska hastiga förlopp. En sådan lösning kan vara att då den genom 
området gående bäcken kulverteras i samband med denna anordna en infiltrering under 
parkeringsplatsen. Detta skulle kunna mildra effekterna vid hastig och omfattande nederbörd.   
 
Ett anläggande av parkeringsplats på aktuell del av Ulvaryd 7:1 skulle även kräva 
strandskyddsdispens eftersom området är beläget inom 100 meter strandskyddsområde för 
Grytån. 
Av nämnda orsak har Länsekologen gjort en inventering och naturvärdering av aktuell del av  
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MBN § 32 forts 

Ulvaryd 7:1. Länsekologens sammanfattar utredningen enligt följande: "Planeringen för det 
aktuella området bedöms ha liten betydelse för strandskyddets syften om en landremsa längs 
med Grytån får förbli naturmark, såsom föreslagits i skisser för områdets användning". 
 
Innan beslut om lov tas skall byggnadsnämnden, enligt Plan- och bygglagen, ge  
sakägare/grannar  möjlighet att yttra sig över ansökningen.    
 
Berörda sakägare/grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden är till och med 
torsdagen den 22 mars 2012. 
 
Med bl.a. Länsekologens inventering/värdering som grund bedöms anläggande av 
parkeringsplats på aktuell plats ej strida mot naturresursbestämmelserna i Miljöbalken. I 
dagsläget bedöms ej heller några andra skäl föreligga som skulle tala mot att bygglov beviljas.  
Vidare bedöms strandskyddsdispens kunna beviljas, även här med utgångspunkt från 
Länsekologens inventering/värdering. Bedömningen blir att allmänhetens tillträde till 
strandområdet samt förhållandena för växter och djur inte förändras så att strandskyddets 
syften motverkas.  
 
Dagens sammanträde 

Harald Takvam (KD) med instämmande av Karin Salomonsson (S) och Torsten Johansson (C) 
yrkar att man ska kräva toalett och sopkärl där i samband med anläggandet av lastbilsparke-
ringen med tanke på nedskräpningen. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2012-03-01. 
Skrivelse av t.f. Gatuchef, inkommen 2012-03-01. 
Skrivelse av Näringslivschefen, inkommen 2012-03-01. 
Inventering och naturvärdering av Länsekologen, inkommen 2012-02-23. 
Tjänsteskrivelse 2012-03-01. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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MBN § 33 

Tidsbegränsat lov återvinningsstation, Markaryd 63:1 
Dnr 2007/399.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till kommunarkitekten att bevilja förlängning med 5 
år av tidsbegränsat lov för återvinningsstation på fastigheten Markaryd 63:1, under 
förutsättning att inga erinringar inkommer under kvarvarande yttrandetid. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

FTI AB, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Box 17033, 104 62  Stockholm, beviljades 
2007-09-17 tidsbegränsat lov till och med 2012-06-22 för återvinningsstation på fastigheten 
Markaryd 63:1. Nu har inkommit ansökan om förlängning med ytterligare 5 år, räknat från och 
med 2012-06-23. 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 verksamhet för "allmänt ändamål", vilket i 
planhänseende innebär verksamheter som har stat, kyrka, kommun eller landsting som 
huvudman. Permanent lov som alternativt har sökts kan därför ej ges. Enbart tidsbegränsat lov 
är möjligt.        
 
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 grannar/sakägare har getts möjlighet att inkomma med eventuella erinringar. 
Yttrandetiden var till och med torsdagen den 8 mars 2012. 
 
Inga erinringar har inkommit. Några skäl som skulle tala mot en förlängning av det aktuella 
lovet är för närvarande inte kända av miljö- och byggnadskontoret. 
 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2012-02-08. 
Tjänsteskrivelse 2012-02-22. 
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MBN § 34 

Tidsbegränsat lov, Sporrsmeden 11 
Dnr 2012/44.232  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till kommunarkitekten att bevilja tidsbegränsat lov 
under 5 år för ändrad användning, i strid mot gällande detaljplan, till vårdverksamhet i form av 
massage m.m. i del av befintlig byggnad på fastigheten Sporrsmeden 11, under förutsättning 
att inga erinringar inkommer under kvarvarande yttrandetid. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från Markaryds Industribyggnads AB har inkommit ansökan om tidsbegränsat lov under 5 år 
för ändrad användning i strid mot gällande detaljplan. Den ändrade användningen gäller att få 
bedriva vårdverksamhet i form av massage m.m. i lokaler i befintlig byggnad på fastigheten 
Sporrsmeden 11 i Strömsnäsbruk.  
Detta är i strid mot gällande plan som enbart tillåter småindustri, hantverk och skoländamål.   
 
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". 
 
Tidsbegränsade lov i strid mot gällande detaljplan kan förlängas till en sammanlagd tid av 
högst 10 år.   
 
Berörda sakägare/grannar har beretts möjlighet till yttrande. Yttrandetiden var till och med 
måndagen den 27 februari 2012. Inga erinringar har framförts. 
 

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2012-01-27. 
Tjänsteskrivelse 2012-02-20. 
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MBN § 35 

Strandskyddsdispens, Tånneryd 1:7 
Dnr 2012/53.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar strandskyddsdispens, enligt 7 kap. 13-18 §§ 
Miljöbalken, för nybyggnation av komplementbyggnad innehållande garage och hobbyrum på 
fastigheten Tånneryd 1:7. Platsen är belägen inom 100 meter strandskyddsområde för 
Tånnerydsdammen och bedöms ej strida mot strandskyddets syften då det rör sig om 
ersättningsbyggnad inom sedan länge etablerad tomtplats. Avgift för dispensen sätts ned till 
1500:- kronor. 
För dispensen gäller vad som angivits under rubriken "Bakgrund och sammanfattning".  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av 
ny komplementbyggnad innehållande  garage och hobbyrum.  
Den nya byggnaden får en byggnadsarea av 105 m2. Den avses ersätta och byggas på samma 
plats som en befintlig förrådsbyggnad/lada med en byggnadsarea på ca 120 m2. Den befintliga 
byggnaden bedöms av sökanden vara i sådant skick att en renovering ej vore försvarbar och 
rivningsanmälan har inlämnats 2012-01-30 samt bekräftats 2012-02-07. 
Som skäl för ansökan om strandskyddsdispens har angivits "redan i anspråkstagen tomtplats". 
 
Då den nya byggnaden byggs på samma plats som befintlig får den bedömas uppföras på 
redan, sedan länge etablerad tomtplats. Den blir belägen 25 meter från strandkant och 17 meter 
från bostadshuset. Den kommer något närmre strandkant än bostadshuset, men det finns 
befintlig komplementbyggnad som ligger närmre strandlinjen än den planerade, ca 14 meter. 
Samma befintliga komplementbyggnad är belägen ca 25 meter från bostadshuset.  
Den nya byggnaden är visserligen mer än 15 meter från bostadshuset och även närmre 
strandlinje än detsamma, men den bedöms enligt vad som angivits ovan ligga inom redan i 
anspråkstagen tomtplats och särskilda skäl bedöms därmed föreligga för att bevilja 
strandskyddsdispens. Genom att den nya byggnaden avses uppföras på samma plats som 
befintlig bedöms den inte förändra livsvillkor för växter och djur och ej minska allmänhetens 
tillträde till strandområdet och därmed ej motverka strandskyddets syften. 
 
Enligt den av Kommunfullmäktige antagna taxan som gäller från och med 2011-07-01 skall 
avgift för beviljande av strandskyddsdispens vara 5280:- kronor. Före nämnda datum var 
avgiften 750:- kronor. 
Bedömningen är att det ej synes relevant att ta ut full avgift då det ju inte rör sig om en 
"egentlig prövning" av skäl för beviljande av strandskyddsdispens i fall som detta då ny 
byggnad ersätter befintlig på samma plats och inom sedan länge etablerad tomtplats. Förslag 
är därför att sätta avgiften för strandskyddsdispens i fall som detta till 1500:- kronor.  
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MBN § 35 forts 

 
För dispensen gäller: 
- Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 2 år 
eller inte har avslutats inom 5 år från den dag beslutet vinner laga kraft. 
- Dispensen fritar ej den sökande från skyldigheter enligt annan lagstiftning (t.ex. bygglov). 
- För beviljad dispens gäller handlingar instämplade på Miljö- och byggnadskontoret 2012-01-
30. 
- Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att Länsstyrelsen tagit 
del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överklagande innan 
byggnadsföretaget påbörjas. 
 
Dagens sammanträde 
 
Elijah Hamilton (KD) yrkar att ingen avgift för strandskyddsdispens ska utgå medan övriga 
bifaller tjänsteskrivelsens förslag att avgift ska utgå med 1500:- kronor. 
  
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2012-01-30. 
Tjänsteskrivelse 2012-02-20. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen
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MBN § 36 

Strandskyddsdispens för SydVästlänken 
Dnr 2012/46.233  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 § Miljöbalken för 
anläggande av markkabel inom 100 meter strandskyddsområde för Lagan, Påddebäcken, 
Grytån, Skaftabäcken samt ett antal berörda, ej namngivna vattendrag/vatten enligt 
topografiska kartan. De särskilda skäl som behandlats under rubriken "Bakgrund och 
sammanfattning" har bedömts tillräckliga och som en följd därav bedöms den tilltänkta 
åtgärden ej strida mot strandskyddets syften. I övrigt gäller för dispensen vad som angivits 
under rubriken "Bakgrund och sammanfattning". 
Avgift för strandskyddsdispensen skall vara:  5280:- kronor 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från Svenska Kraftnät, Box 1200, 172 24  Sundbyberg, har inkommit ansökan om 
strandskyddsdispens för anläggande av markkabel för den s.k. SydVästlänken. 
 
Sydvästlänken innebär den största utbyggnaden av stamnätet för el på mer än 20 år. Den 
kommer att medföra en kraftig förstärkning av överföringsnätet och blir en väsentlig del av 
infrastrukturen för el i Sverige och Norden. 
 
Anläggandet av markkabeln innebär att ett arbetsområde på ca 20 meter tas i anspråk för 
kabeldike, arbetsväg och tillfälliga massupplag under anläggningsskedet. Kabeln kommer att 
förläggas på ca 1,2 meters djup. Efter fullföljt arbete kommer marken att återställas. Där det är 
möjligt kommer det översta jordlagret att flyttas till ett tillfälligt upplag för att sedan användas 
vid återställande av området. 
 
Vattendrag som berörs är Lagan, Påddebäcken, Grytån, Skaftabäcken samt ett antal mindre 
vattendrag/vatten som ej är namngivna på topografiska kartan. 
 
Som särskilda skäl för beviljande av dispens anges att aktuella områden behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett stort samhällsintresse. Inom projektet har målet varit att undvika intrång i 
strandskyddade objekt så långt det varit möjligt. Trots projektets mål har vissa strandskyddade 
områden inte kunnat undvikas. 
 
Kabeldragningen bedöms utgöra ett "allmänt angeläget intresse"  i och med att den avses 
kunna bygga bort de begränsningar som idag finns vad gäller förmåga att överföra el från norr 
till söder och mellan Norge och Sverige. Den kommer även att möjliggöra en fortsatt 
utbyggnad av förnybar elproduktion, däribland vindkraft, i Sverige. Förstärkningen bedöms 
nödvändig för att kunna omhänderta tillkommande elproduktion och överföra densamma till  
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MBN § 36 forts 

brukare. 
Dragningen bedöms ej strida mot strandskyddets syften eller minska det allemansrättsliga 
området eller avhålla eller hindra allmänheten från att beträda de områden som omfattas av  
strandskydd. Nämnda skäl tillsammans bedöms utgöra tillräckliga skäl för beviljande av 
erforderlig strandskyddsdispens för den aktuella kabeldragningen. 
 
För dispensen gäller: 
- Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 2 år 
eller inte har avslutats inom 5 år från den dag beslutet vinner laga kraft. 
- Dispensen fritar ej sökanden från skyldigheter enligt annan lagstiftning. 
- Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet om strandskyddsdispens inom 3 veckor från det 
att Länsstyrelsen tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överklagande 
innan grävningsarbetena påbörjas. 
  
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-02-22. 
  
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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MBN § 37 

Nedsättande av planavgift, Ulvaryd 6:1 
Dnr 2012/72.232  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden nedsätter planavgiften till en fjärdedel av 267168.- kronor, dvs. 
till 66792:- kronor då det gäller nybyggnad av serviceanläggning för lastbilar på fastigheten 
Ulvaryd 6:1. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

2012-02-17 beviljades Göinge Bil AB bygglov för nybyggnad av serviceanläggning för 
lastbilar på fastigheten Ulvaryd 6:1. 
Bygglovsavgift blev 63148:- kronor, kartavgift 11880:- kronor, avgift kungörelse 168:- kronor 
samt blev planavgift enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa, gällande från och med 
2011-07-01, 267168:- kronor. Tillsammans skulle avgiften då bli 342364:- kronor. 
Planavgiften bedöms bli orimligt hög i förhållande till bygglovsavgiften. Undantag utgör 
planavgiften för enbostadshus som är fast oberoende av area, 3081:- kronor vid nybyggnad, 
1540:- kronor vid tillbyggnad. 
Efter skälighetsbedömning är förslaget att dela planavgiften med 4 och därigenom fastställa 
planavgiften till 66792:- kronor. Detta skulle ge en kostnad för lovavgift, kartavgift, 
kungörelse och planavgift på tillsammans 141988:- kronor.  
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2012-02-14. 
Tjänsteskrivelse 2012-02-20. 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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MBN § 38 

Utställning, detaljplan Misterhult 2:18 - sydväst 
Dnr 2010/404.214  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ställer ut det 2012-02-27 reviderade planförslaget till ny 
detaljplan för Misterhult 2:18 - sydväst i enlighet med 5 kap. 23 § gamla Plan- och bygglagen 
eftersom planarbetet påbörjades före den 2 maj 2011. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Gällande detaljplan för norra delen av nu aktuellt planområde togs fram i samband med väg 
E4:as nya sträckning och i tron att det fanns behov av nyetablering av bilservice. Denna 
förväntade etablering av nya bilserviceanläggningar har uteblivit och det finns nu intressenter 
på delar av området för andra ändamål. 
Ändamålet "bilservice" innebar att det krävdes extraordinära åtgärder vid markberedning, tätt 
ytskikt, på grund av närheten till Bolmentunneln, vilket skulle vara kostsamt. Om ändamålet 
"bilservice" togs bort gjordes bedömningen att skyddsbestämmelser i enlighet med 
intilliggande planer vore tillräckligt. Det har bedömts lämpligt att i det nu aktuella 
planförslaget tillåta industri, handel, kontor och lager samtidigt som planområdet utökas mot 
söder i förhållande till området för den nu gällande detaljplanen. 
En behovsbedömning har gjorts som lett fram till ställningstagandet att genomförandet av 
detaljplanen inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har i sitt 
samrådsyttrande inte haft något att erinra mot detta. 
 
Samråd om planförslaget har hållits under tiden februari-april 2011. Beroende på de 
synpunkter som därvid framförts har vissa revideringar gjorts betr. dagvattenhantering, 
motivering till avsaknad av programsamråd m.m. i enlighet med Länsstyrelsens synpunkter. 
 
Sydvatten AB har framfört erinringar mot kommunens bedömning vad gäller 
grundvattenströmningar, riksintresse m.m. och hävdar att planförslaget innebär risk för negativ 
påverkan på vattnet i Bolmentunneln. Kommunen har här en annan uppfattning, baserad bl.a. 
på dom i Miljödomstolen som vunnit laga kraft och som fastslår att Sydvatten AB inte har 
tillstånd att bortleda grundvatten. Vidare även tidigare Regeringsbeslut rörande detaljplan för 
Misterhult 3:24 m.fl., vilken är näraliggande på andra sidan E4. Någon revidering med 
utgångspunkt från Sydvatten AB:s yttrande har därför ej vidtagits. 
 
Beslutsunderlag 

Planhandlingar upprättade den 16 november 2010 och reviderade den 27 februari 2012. 
Tjänsteskrivelse 2012-03-02. 
 
 



 

 

  Protokoll 

 
Miljö- och byggnadsnämnden                     2012-03-12   
  

 

 

 

 

 

 

 
2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 38 forts 

 

Beslutet expedieras till: 

Berörda sakägare och myndigheter 
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MBN § 39 

Antagande av detaljplan för del av Åmot 3:3 
Dnr 2008/421.214  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner det utställda reviderade förslaget till ny detaljplan 
för del av Åmot 3:3 och sänder förslaget till kommunfullmäktige för antagande i enlighet med 
5 kap. 29 § gamla Plan- och bygglagen, eftersom planarbetet påbörjades medan denna ännu 
gällde.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Förslagets syfte är att tillskapa nytt område för bilservice (ej bensinstation), industri, handel, 
kontor och lager. Bakgrund till förslaget är att kommunen önskar ha en god framförhållning av 
planlagda industriområden. I dagsläget finns även intressenter för delar av planområdet. 
Planområdet har bedömts ha betydande miljöpåverkan och därför har en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 
Både programsamråd och samråd kring förslag till detaljplan har hållits. Dessa har lett till 
några revideringar och därefter ställdes planförslaget ut under tiden december 2011/januari 
2012. Mot det utställda planförslaget har inte framförts några erinringar.  
 
Beslutsunderlag 

Förslag till ny detaljplan för del av Åmot 3:3, upprättat den 27 april 2011 och reviderat den 14 
juni 2011 samt den 22 september 2011. 
Tjänsteskrivelse 2012-02-29. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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MBN § 40 

Planprogram, Skararp vindkraftpark 
Dnr 2012/99.214  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden sänder ut förslag till "Planprogram för Skararp vindkraftpark" 
för samråd i enlighet med 5 kap. 10 och 11 §§ nya plan- och bygglagen, med de revideringar 
som angivits under rubriken "Bakgrund och sammanfattning". 
 
Bakgrund och sammanfattning 

2009-11-02 beviljades Arise Windpower AB plantillstånd för upprättande av detaljplan för 
vindkraftpark vid Skararp, med förbehåll om samverkan med Slitevind AB. 2011-08-16 
beviljades en förlängning av plantillståndet på ett år. Området ligger delvis utanför det område 
som i gällande översiktsplan har bedömts som lämpligt för etablering av vindkraft. 
2012-01-16 inkom till Miljö- och byggnadskontoret ett förslag till planprogram för Skararp 
vindkraftpark. Hemställan har gjorts om att verk högre än 150 meter generellt skall tillåtas. 
Förslaget till vindkraftpark vid Skararp omfattar preliminärt en grupp om ca 10 vindkraftverk 
vars höjd avses bli högst 200 meter. Anläggningen beräknas producera ca 60 GWh/år 
motsvarande el för ca 3000 eluppvärmda villor respektive hushållsel för ca 12000 villor. 
 
Då det gäller förbehållet i plantillståndet om samverkan Med Slitevind AB sägs i 
planprogrammet följande: "Sydväst om Skararp vid Nåthult planerar Slitevind AB en 
vindkraftpark med ca 5 vindkraftverk, och vid Gunghult ytterligare lite söder om har även 
Södra Statkraft Vindkraftutveckling AB planer på en vindkraftetablering" - "Kontakter har 
tagits mellan företrädare för de olika bolagen. Avsikten är att samverka och att ta fram en 
gemensam ljudberäkning, en så kallad SLS-beräkning (Sound Level Sharing) för att kunna 
klara uppsatta riktvärden för ljudutbredning. Det kan även bli aktuellt att ta fram gemensamma 
fotomontage och skuggberäkningar". 
Arise Windpower AB förutsätts mer detaljerat redovisa samverkan när förslag till detaljplan 
blir aktuellt.  
 
Vissa revideringar krävs av planprogrammet beträffande bl.a.: 
- tidpunkt när detaljplan planeras kunna antas (sid. 5), förslagsvis ändras till "eventuellt under 
mitten av år 2013".   
- bildtext (sid. 7) förslagsvis ändras till "planområdet ligger delvis utanför det blåmarkerade 
området i norr".  
- text betr. krav på radarbaserat system vid vindkraftverk högre än 150 meter (sid. 14) 
förslagsvis ändras till "vid eventuell dispens för verk högre än 150 meter bedömer Markaryds 
kommun en möjlig lösning kunna vara installation av ett radarbaserat system för 
hinderbelysningen". 
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Med nämnda förändringar är bedömningen att det presenterade förslaget till "Planprogram för 
Skararp vindkraftpark" kan sändas ut för samråd till berörda sakägare och myndigheter.   
 

 
Beslutsunderlag 

Förslag till "Planprogram för Skararp vindkraftpark" inkommet 2012-01-16. 
Tjänsteskrivelse 2012-03-05. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Berörda sakägare och myndigheter 
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MBN § 41 

Uppföljning av internkontrollplan för 2011 
Dnr 2011/12.003  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner rapporten. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i januari månad 2011 om en internkontrollplan där tre 
punkter ska kontrolleras och rapporteras till nämnden i juni och januari. 
Förvaltningschefen rapporterar i skrivelse 2012-02-20 att de tre punkterna har kontrollerats 
och att kontrollen utfallit utan avvikelser från planen. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-02-20 
Förvaltningschefens skrivelse 2012-02-20 
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MBN § 42 

Internkontrollplan för 2012 
Dnr 2011/101.042  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar det upprättade förslaget till internkontrollplan för 2012. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har att tillse att kommunövergripande 
reglementen, regler och policyn följs inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna har också, i 
syfte att åstadkomma en god intern kontroll, att fastställa nämndsspecifika reglementen och 
regler som kan behövas för den egna verksamheten. 
 
Nämnderna har att löpande följa sin verksamhet. En del i uppföljningen är, att i tillämpliga 
delar, följa upp verksamheten via den generella kontrollmall som finns i de av 
kommunstyrelsen fastställda förvaltningsövergripande anvisningarna för interna kontrollen. 
Nämnden följer även upp verksamheten genom uppföljning av verksamhetsmålen och genom 
verksamhetsberättelsen. 
 
Nämnderna ska, som en del i årsbokslutet, rapportera resultatet från det gångna årets 
internkontrollarbete till kommunstyrelsen. I rapporten ska även en översiktlig plan för det 
innevarande årets internkontrollarbete ingå. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-02-20 
Riskbedömning och förslag till internkontrollplan för 2012. 
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MBN § 43 

Uppföljning av Tillsynsplan för 2011 
Dnr 2011/61.012  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av uppföljningen. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

I förordningen om tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelsverkets tillsynskungörelse finns 
krav på att tillsynsmyndigheten årligen ska upprätta en tillsynsplan samt regelbundet följa upp 
och utvärdera tillsynsverksamheten. Tillsynsplanen ska visa på vilka uppgifter som prioriteras 
under året. Efter årets slut ska planen följas upp och utvärderas. 
 
Behovsutredningen för 2011 antogs av nämnden den 13 december 2010 och tillsynsplanen för 
2011 antogs den14 mars 2011. Som underlag för utvärdering av tillsynsplan 2011 används 
sammanställningen Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 2011, diariesystemet Winess 
och inspektionsrapporter. Uppföljning av tillsynsplanen är viktig för att få så bra underlag som 
möjligt vid upprättande av framtida behovsutredningar och tillsynsplaner. 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-03-05 
Uppföljning av Tillsynsplan för 2011. 
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MBN § 44 

Tillsynsplan 2012 
Dnr 2012/98.012  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar upprättat förslag till Tillsynsplan för 2012. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

I miljöbalken och livsmedelsverkets tillsynskungörelse finns krav på att en tillsynsplan ska 
upprättas årligen och den ska avgöra vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras. Av planen 
framgår att resursbehovet uppgår till ca 5 200 timmar och tillgängliga resurser uppgår till ca 4 
700 timmar men då har vi en 0,5 tjänst som är vakant dvs ca 700 timmar varför man kan säga 
att tillgängliga resurser är  i paritet med behovet. 
Nämnden prioriterar tillstånds- och anmälningsärenden samt nationella och regionala projekt 
inom ämnesområdena. Hittills är det bara ett regionalt projekt som vi medverkar i bygg- och 
rivningsavfall men vi kommer att medverka i fler när de berör våra tillsynsområden. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-03-05 
Tillsynsplan för 2012 
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1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 45 

Ekonomisk månadsuppföljning 
Dnr 2011/227.041  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

För de två första månaderna visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet på ett underskott 
på 91 kkr i förhållande till budgeterat. Av underskottet avser 117 kkr lägre kostnader och 208 
kkr lägre intäkter än budgeterat. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-03-05 
Ekonomisk rapport 1 mars 2012. 
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1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 46 

Analysrapporter över dricksvatten 
Dnr 2012/25.470  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger med godkännande rapporterna till handlingarna. 
 

Sammanställning 

Dricksvatten 
2012-01-31                                         Typ        Resultat 
Hylte vv, utg drv                                 FK/MB    T/T 
Grönö vv, råvatten                             FK/MB     EB/EB 
Hylte vv, ink råvatten                         FK         EB 
Grönö vv, utg drv                               MB           T 
 
2012-02-14 
Vivljunga vv, nät                                FK/MB  IRI/IRI 
Hylte vv Råstorp affär                        FK/MB    IRI/IRI 
Grönö vv, nät Shell                            FK/MB    IRI/IRI 
 
Enskilda brunnar 
2012-02-13 
Gräsholma                                         FK       TA 
Södra Århult                                      FK/MB      TA/T 
Klausön                                             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 2012-02-29 



 

 

  

 

 

                                                                               Protokoll  

 

Miljö- och byggnadsnämnden                     2012-03-12    
 

 

 

 

 

 
2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 47 

För kännedom 
Dnr 2012/22.400  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar. 
 

Sammanställning 

JSM Telefront 
Januari 2011 
- Rapport över servicemätning via telefon och e-post i Markaryd 
 
Länsstyrelsen 
2012-02-22 
- Avslår överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2011-01-24 § 8 om bygglov 
för nybyggnad av bostadshus, Oshult 1:26 
 
Förvaltningsrätten i Växjö 
2012-02-28 
- Avslår ansökan om att påföra tilläggsavgift för uppförande av förråd  på fastigheten Mjäryd 
3:39 
 
Ungdomsinskottet 
2012-02-14 
- Protokoll från sammanträde 2012-02-14 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-03-05 
 
 


