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Ärendeförteckning 

 
§ 48 Anmälan av delegeringsbeslut  

§ 49 Sammanställning av kontrollrapporterna avseende köldmedia 2011 

§ 50 Yttrande över ansökan för Arise Windpower AB:s vindkraft i Brånalt, 
Laholms  kommun 

§ 51 Tidsbegränsat lov, Markaryd 9:1 

§ 52 Tidsbegränsad ändrad användning, Sporrsmeden 11 

§ 53 Strandskyddsdispens, Södra Århult 1:51 

§ 54 Ansökan om strandskyddsdispens, Klint 1:41 

§ 55 Ansökan om bygglov för skylt, Strömsnäs 2:1 

§ 56 Mast för radiolänk, Flässeryd 1:17 

§ 57 Delegeringsordning 2012 

§ 58 Ekonomisk månadsuppföljning 

§ 59 Analysrapporter över dricksvatten  

§ 60 För kännedom 
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MBN § 48 

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, beslut om färdigställandeskydd och/eller byggfelsförsäkring, 
slutbevis/besked, strandskyddsdispens samt rivningsanmälan fattade av kommunarkitekt Kjell 
Nielsen 
DN 41/12 - 44/12, DN 46/12 - DN 77/12 
 
Beslut om överträdelse av strandskyddat område, bygglov, kontrollplan, startbesked samt 
slutbesked fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson 
D PR 23/12, D PR 32/12, D PR 43/12- D PR 44/12 samt D PR 49/12 
 
Tillsyn av rädddningstjänsten enligt lag om skydd mot olyckor 
Dnr 2012000023      Markaryd 2:96  Sparbankshallen 
 
Beslut om skyddsjakt på kanadagäss fattat av miljö- och byggnadsnämndens ordförande Per 
Lindholm 
Dnr ordförande 1/12 
 
Godkännande av förrättning fattat av miljöchef Kenneth Füreder 
G12106   Fastighetsreglering berörande Harpholma 1:28 och 1:47 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-04-04 
Delegationsbeslut 2012-03-06 - 2012-03-30 fattade av kommunarkitekt Kjell Nielsen 
Delegationsbeslut 2012-03-05 - 2012-03-26 fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson 
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MBN § 49 

Sammanställning av kontrollrapporterna avseende köldmedia 2011 
Dnr 2012/142.426  
 

Beslut 

Miljö- och Byggnadsnämnden tar del av köldmedierapporterna för 2011. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

De inrapporterade mängderna ( kg ) ingår nedan. 
 
Köldmedia        Installerad        Påfyllt        Omhändertagen 
 
HCFC                    131,1               0                     0 
HFC                     1741,5              346,7              37,1 
 
Utsläppen av köldmedia uppgick till ca 19% under året. Sex anläggningar stod för 83% av 
köldmedieutsläppen. Samtliga anläggningar uppfyller kraven enligt SFS 2007:846. En av 
anläggningarna hade utsläpp även 2010, de övriga hade inga noterade utsläpp i samband med 
2010 års rapportering. Anläggningen med återkommande utsläpp kommer att inspekteras 
2012. Samtliga anläggningar som fanns med vid föregående års rapportering, har lämnat in 
köldmedierapport inom föreskriven tid 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-04-02 
Årsrapporter av stationär kyl-/värmepumpsutrustning med HCFC/HFC-köldmedier enligt SFS 
2007:846 
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MBN § 50 

Yttrande över ansökan för Arise Windpower AB:s vindkraft i Brånalt 
Dnr 2010/47.427  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avger yttrande om att nämnden anser att ansökan i  nuvarande 
utförande inte är tillåtlig enligt miljöbalken eftersom de redovisade bullervärdena ligger över 
40 dB(A). Om Arise Windpower AB placerar vindkraftverken LaBr7A och LaBr8A så att 
bullervärdena kommer upp i högst 40 dB(A) i Markaryds kommun tillstyrker nämnden 
ansökan. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Arise Windpower AB har till länsstyrelsen i Hallands län inkommit med en ansökan om en 
vindkraftspark i Brånalt. Ansökningen omfattar uppförande och drift av en gruppstation för 
vindkraft med högst 9 vindkraftverk. Totalhöjden på verken överstiger inte 150 meter.  
Vindkraftparken klarar inte Markaryds kommun krav på högst 40 dB(A) vid kommungränsen 
och hindrar därför bostadsbebyggelse inom det bullerutsatta området. Vid bostadshusen på 
fastigheterna Flahult 1:3 och Flahult 1:6 klarar vindkraftsparken riktvärdena då ljudnivån 
ligger på 36,1 dB(A) och 35,0 dB(A). Vid Flahult 1:3 överskrids Boverkets rekommendationer 
om maximal skuggtid på 30 min per dag samt den faktiska skuggtiden på 8 timmar per år. Vid 
Flahult 1:3 beräknas max skuggan vara 0:51 timmar per dag och förväntade skuggtimmar 
15:20 per år.  Uppfylls kraven på 40 dB(A) vid kommungränsen kommer även de 
rekommenderade riktvärdena för skuggtiderna att uppfyllas.  
 
 
Beslutsunderlag 

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
Samrådsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2012-04-03 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Arise Windpower AB 
Länsstyrelsen Halland 
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MBN § 51 

Tidsbegränsat lov, Markaryd 9:1 
Dnr 2012/124.232  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till kommunarkitekten att bevilja tidsbegränsat lov till 
och med september 2012 för staket/uteservering på trottoaren utanför restaurang med adress 
Drottninggatan 26 i Markaryd, under förutsättning att inga erinringar inkommer under 
kvarvarande yttrandetid. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om tidsbegränsat lov till och med september 2012 för 
staket/uteservering på trottoaren utanför restaurang med adress Drottninggatan 26 i Markaryd. 
Trottoaren ingår i gatumark i gällande detaljplan och får ej bebyggas. Restaurangen är belägen 
i kvarteret Linden 4. Tidsbegränsat lov för aktuellt staket/uteservering har tidigare beviljats 
under ett antal år.    
 
Mellan trottoarkant och staket/uteservering blir fri passage med bredd 1,5 meter enligt tidigare 
krav från Vägverket, nuvarande Trafikverket.  
 
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". Det aktuella 
staketet/uteserveringen är ej av karaktären "byggs fast". 
 
 
Berörda sakägare/grannar har beretts möjlighet till yttrande i ärendet. Yttrandetiden är till och 
med måndagen den 23 april 2012. Vid tidpunkt för denna tjänsteskrivelses upprättande har 
inga erinringar inkommit i ärendet.   
 
 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2012-03-21. 
Tjänsteskrivelse 2012-04-02. 
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MBN § 52 

Tidsbegränsad ändrad användning, Sporrsmeden 11 
Dnr 2012/93.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till kommunarkitekten att bevilja tidsbegränsat lov i 
strid mot gällande detaljplan under 5 år för ändrad användning till "Gym" (träningslokal för 
kroppsbyggare) i privat regi för allmänheten i lokaler i befintlig byggnad på fastigheten 
Sporrsmeden 11 i Strömsnäsbruk, 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 "Gym" (träningslokal för kroppsbyggare) i privat regi för allmänheten i lokaler i 
befintlig byggnad på fastigheten Sporrsmeden 11 i Strömsnäsbruk, vilka senast har använts för 
undervisningsändamål. 
Detta är i strid mot gällande detaljplan 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". 
 
Tidsbegränsade lov i strid mot gällande detaljplan kan förlängas till en sammanlagd längd av 
högst 10 år. 
 
Berörda sakägare/grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden var till och med 13 
april 2012. Inga erinringar har inkommit i ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2012-02-28 och 2012-03-12 (detaljerad ritning). 
Tjänsteskrivelse 2012-04-02. 
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MBN § 53 

Strandskyddsdispens, Södra Århult 1:51 
Dnr 2012/115.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar strandskyddsdispens, enligt 7 kap. 13-18 §§ 
Miljöbalken, för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Södra Århult 1:51. Någon avgift 
för dispensen uttas inte med motiveringen att det gäller en grävd damm.  
För dispensen gäller vad som angivits under rubriken "Bakgrund och sammanfattning". 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för mindre 
tillbyggnad (11,5 m2) av enbostadshus på fastigheten Södra Århult 1:51. Som skäl för 
strandskyddsdispens anges redan etablerad tomtplats. 
 
Ny lag om strandskyddet trädde i kraft 1 juli 2009. Enligt denna krävs strandskyddsdispens 
även för tillbyggnad av befintlig byggnad då denna är belägen inom område som omfattas av 
strandskydd, dvs. ett utvidgat förbud jämfört med tidigare. Tillbyggnaden sker mot strandlinje 
för mindre vatten, ej namngivet på ekonomiska kartan. Nämnda vatten ingår i 
vattendragssystem förbindet med bl.a. Kraxasjön. 
 
Platsen är belägen inom 100 meter strandskyddsområde för mindre vatten, ej namngivet på 
ekonomiska kartan men ingående i vattendragssystem förbindet med bl.a. Kraxasjön. 
Byggnationen bedöms ej strida mot strandskyddets syften då det rör sig om tillbyggnad inom 
redan etablerad tomtplats. 
 
Från fasad på tillbyggnad till strandlinje är ca 25 meter. Komplementbyggnad finns som är 
belägen enbart ca 3 meter från strandlinje. Den aktuella tillbyggnaden bedöms vara belägen 
inom redan i anspråkstagen tomtplats. Den bedöms ej förändra livsvillkor för växter och djur 
och ej heller minska allmänhetens tillträde till strandområdet samt därmed ej heller motverka 
strandskyddets syften. Särskilda skäl bedöms således föreligga för beviljande av 
strandskyddsdispens. 
 
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 2012-03-
16. 
- 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  



 

 

  

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-04-16 

 

 

 

 

 

 
2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 53 forts 

 
byggnadsföretaget påbörjas. 
- Dispensen ger ingen rätt att påbörja det aktuella byggnadsföretaget. För att få påbörja 
byggnation krävs bygglov och startbesked. 
 
Dagens sammanträde 

Elijah Hamilton (KD) yrkar att strandskyddsdispensen ska vara avgiftsfri då dispensen gäller 
för en grävd damm. Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2012-03-16. 
Tjänsteskrivelse 2012-03-29. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen 
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MBN § 54 

Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, Klint 1:41 
Dnr 2011/384.234  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Klint 1:41. 
Avgift för dispensen uttas inte med motiveringen att strandskyddsdispens för grävda diken är 
avgiftsfria. 
För dispensen gäller vad som angivits under rubriken ”Bakgrund och sammanfattning”. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Ansökan har inkommit om strandskyddsdispens angående bygglov i efterhand för fritidshus på 
fastigheten Klint 1:41. Ansökan om strandskyddsdispens föregås dels av tidigare ansökan om 
bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten, vilken sökanden senare valde att ersätta 
med en ansökan om bygglov för fritidshus i efterhand då fritidshuset redan fanns uppfört på 
fastigheten och en överträdelse av så väl Plan- och bygglagen som Miljöbalken redan var 
gjord.  
 
Byggnadsarean för det fritidshus som vid ansökningstillfället redan har uppförts uppgår till 34 
kvadratmeter, detta avser sökanden att bygga till med ytterligare 46 kvadratmeter. Således 
skulle fritidshuset få en total byggnadsarea av 80 kvadratmeter efter det att sökta åtgärder har 
utförts. 
 
Platsen där fritidshuset finns uppfört är belägen inom 100 meters strandskyddsområde för 
befintlig mindre, ej namngiven bäck. Vid platsbesök konstateras att bäcken utgörs av ett grävt 
skogsdike i syfte att avvattna runtliggande skogsparti. Byggnationen bedöms inte förändra 
livsvillkor för växter och djur, ej heller minska allmänhetens tillträde till strandområdet och 
därigenom ej motverka strandskyddets syften. Därav motiveras en beviljad 
strandskyddsdispens genom 7 Kap. 18§ Miljöbalken då platsen redan har tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Avståndet från fritidshuset 
till diket är 87 meter. 
 
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 2011-12-
07. 
- 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  
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MBN § 54 forts 

byggnadsföretaget påbörjas. 
- Dispensen ger ingen rätt att påbörja det aktuella byggnadsföretaget. För att få påbörja 
byggnation krävs bygglov och startbesked. 
 

Dagens sammanträde 

Elijah Hamilton (KD) yrkar att strandskyddsdispens ska beviljas samt vara avgiftsfri då 
dispensen gäller för ett grävt dike med instämmande av Karin Salomonsson (S). Övriga 
ledamöter bifaller yrkandet. 
 
 
Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov 2011-10-13 
Ansökan om strandskyddsdispens 2011-10-13 
Förnyad ansökan om strandskyddsdispens 2011-12-07 för nybyggnation av fritidshus 
Ansökan om bygglov i efterhand 2011-12-06 
Sammanställning av ärendehistorik 
Tjänsteskrivelse  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen 
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MBN § 55 

Ansökan om bygglov för skylt, Strömsnäs 2:1 
Dnr 2012/18.237  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppsättande av skylt med placering ca 5 
meter österut från ursprunglig placering.  
För lovet gäller vad som angivits under rubriken ”Bakgrund och sammanfattning”. 
Avgift för bygglov och startbesked 1.900:-  samt kungörelse 168,- kr, dvs totalt 2068,- kronor. 
 
Faktura för avgiften kommer att sändas separat. 
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit en ansökan om bygglov för uppsättande av skylt på fastigheten 
Strömsnäs 2:1. Enligt ansökan avses skylten placeras nära korsningen Lagastigsgatan - 
Bäckvägen. Trafikverket har inkommit med en erinran mot ansökan och yrkar avslag mot 
densamma, detta motiverar Trafikverket av trafiksäkerhetsskäl samt att området i övrigt anses 
vara lättorienterat. 
 
För lovet gäller följande: 
-  Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från 
det datum beslutet vinner laga kraft.   
-  Lovet omfattar granskning enligt 9 kap. nya Plan- och bygglagen. Det fritar ej den sökande 
från skyldigheter enligt annan lagstiftning. 
-  För beviljat lov gäller handlingar instämplade på Miljö- och byggnadskontoret 2012-01-10. 
-  I anspråkstagande av beviljat lov innan det vunnit laga kraft sker på egen risk. Sökanden 
uppmanas därför att avvakta tiden för överklagande innan lovet tas i anspråk. 
- Skyltanordning får ej uppföras så att denna kan komma att inverka negativt på 
trafiksäkerheten. 
-  Bygglovet inkluderar även startbesked. 
 
Dagens sammanträde 

Karin Salomonsson yrkar att bygglov beviljas för skylten med placering längre in mot öster då 
trafiksituationen i området inte är så omfattande. Övriga ledamöter tillstyrker yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 

Bygglovsansökan, 2012-01-10 
 
 



 

 

  

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-04-16 

 

 

 

 

 

 
2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 55 forts 

 
Trafikverkets yttrande, 2012-02-08  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Trafikverket
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MBN § 56 

Mast för radiolänk, Flässeryd 1:17 
Dnr 2012/105.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till kommunarkitekten att bevilja bygglov och 
strandskyddsdispens för nybyggnad av mast för radiolänk på fastigheten Flässeryd 1:17, under 
förutsättning att inga erinringar inkommer under kvarvarande yttrandetid.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens har inkommit från Statkraft Sverige AB för 
uppförande av en 18 meter hög mast på fastigheten Flässeryd 1:17 vid befintlig 
vattenkraftanläggning. Masten är avsedd för radiolänk för att förbättra 
vattenkraftanläggningens befintliga kommunikation. 
Radiolänk innebär att radiofrekvenser i mikrovågsområdet sänds mellan radiosändare med 
riktade antenner (paraboler). Signalen är koncentrerad och kräver fri optisk sikt. Radiolänk 
används på samma sätt som optisk fiberkabel, men på förbindelse där lägre kapacitet än fiber 
kan accepteras.  
 
Innan beslut om bygglov tas skall byggnadsnämnden, enligt Plan- och bygglagen, ge 
sakägare/grannar möjlighet att yttra sig över ansökningen.  
 
Berörda sakägare/grannar har beretts möjlighet till yttrande i ärendet. Yttrandetiden är till och 
med torsdagen den 19 april 2012.  Vid tidpunkt för upprättande av denna tjänsteskrivelse har 
inga erinringar inkommit. 
 
Samtidigt med ansökan om bygglov för aktuell mast har sökanden, som tidigare nämnts, även 
ansökt om strandskyddsdispens eftersom masten kommer att bli belägen inom 100 meter 
strandskyddsområde för Lagan. Som särskilt skäl för ansökan om strandskyddsdispens har 
angetts "utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför området". 
Bedömningen är att detta även kan betraktas tillgodose ett angeläget allmänt intresse samt att 
den planerade byggnationen planeras inom ett redan etablerat tomtplatsområde för den 
befintliga vattenkraftsanläggningen. Masten bedöms därmed ej heller minska allmänhetens 
tillträde till strandområdet jämfört med nuläget eller förändra förutsättningarna för djur- och 
växtlivet. Som följd därav kan anläggningen ej heller bedömas motverka strandskyddets 
syften.   
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MBN § 56 forts 

 
 
Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar inkomna 2012-03-09. 
Tjänsteskrivelse 2012-04-02. 
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MBN § 57 

Delegeringsordning 2012 
Dnr 2011/147.007  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar beslutanderätten till ordföranden i miljö- och 
byggnadsnämnden i ärenden som är så brådskande att nämndens avgöranden inte kan avvaktas 
och att delegera de övriga upprättade ärendegrupperna till förvaltningschefen med rätt att 
vidaredelegera.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Syftet med delegering är att effektivisera arbetet och öka servicen till allmänheten och 
entreprenörer samtidigt som personalresurserna tas tillvara på ett effektivt sätt. Delegeringen 
avlastar nämnden vissa grupper av ärenden som främst är av rutinkaraktär, men det 
förekommer även delegering av ärenden där ett snabbt ingripande är nödvändigt. 
De förtroendevalda kan härmed få ökade möjligheter att arbeta med ärenden som avser 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet och andra principiellt viktiga frågor. 
  
Nämnden bör delegera, enligt 6 kap 36 § Kommunallagen, till ordföranden i miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
  
Förslaget innebär att miljö- och byggnadsnämnden delegerar övriga upprättade ärenden till 
förvaltningschefen som i sin tur har rätt att vidaredelegera. Genom detta förfaringssätt kan 
problem med sjukfrånvaro och semestrar åtgärdas på ett snabbt och effektivt sätt.  
 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-04-03 
Förslag till delegeringsordning 
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MBN § 58 

Ekonomisk månadsuppföljning 
Dnr 2011/227.041  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

För de tre första månaderna visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet på ett överskott 
på 559 kkr i förhållande till budgeterat. Av överskottet avser 177 kkr lägre kostnader och 382 
kkr högre intäkter än budgeterat. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-04-02. 
Ekonomisk rapport den 2 april 2012. 
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MBN § 59 

Analysrapporter över dricksvatten 
Dnr 2012/25.470  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger med godkännande rapporterna till handlingarna. 
 
Sammanställning 

Dricksvatten 
2012-02-28                                            Typ             Resultat 
Hylte vv, utg drv                                   FK/MB     T/T 
Hylte vv, råvatten ink                               FK/MB       EB/EB 
Grönö vv, utg drv                                     FK/MB        T/T 
Grönö vv, utg drv                                    FK               EB 
Grönö vv, råvatten                                    MB             EB 
 
2012-03-13 
Grönö vv, Kvarnaholm                             FK/MB   IRI/IRI 
Hylte vv, råvatten ink                               FK            EB 
Hylte vv, Sydsten p.st                              MB        IRI 
Vivljunga vv, utg drv                                MB        IRI 
Vivljunga vv, råvatten                              MB             EB 
 
Enskilda brunnar 
2012-02-27 
Ulvsbäck                                                  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 2012-04-02 
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MBN § 60 

För kännedom 
Dnr 2012/22.400  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar. 
 

Sammanställning 

Växjö Tingsrätt, mark och miljödomstolen 
2012-03-20 
- Ansökan om tillstånd från Svenska Kraftnät till förläggning av starkströmsledning i 
vattendrag i Markaryds kommun. 
 
2012-03-26 
- Förpliktar fastighetsägarna till Ingelsköp 1:5  att solidariskt betala tilläggsavgift om 
fyrtiotusen kronor. 
 
Ungdomsinskottet 
-  Protokoll från sammanträde 2012-02-13 
-  Protokoll från sammanträde 2012-03-27 
 
Länsstyrelsen 
2012-03-28 
- Anmälan om vattenverksamhet för dels kabelförläggning i bäck på fastigheten Skafta 2:66 
och dels kabelförläggning i bäck på fastigheten Skafta 1:42 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-04-04 
 
 
 


