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MBN § 61 

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, slutbesked, kontrollplan, startbesked, bekräftelse av anmälan,  
färdigställandeskydd och/eller byggfelsförsäkring fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson  
D PR 45/12 , D PR 47/12 - D PR 48/12,  D PR 50/12 - D PR 54/12, D PR 56/12 - D PR 58/12, 
D PR 60/12 - D PR 68/12. 
 
Tillsyn av räddningstjänsten enligt lag om skydd mot olyckor samt tillsyn enligt lagen om 
brandfarlig och explosiv vara 
DNR 2012000033        Bofinken 18 och 19 Kunskapscentrum 
 
Godkännande av förrättning fattat av miljöchef Kenneth Füreder 
G 12125    Fastighetsreglering berörande Hult 1:2 och 2:20 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-04-27 
Delegationsbeslut 2012-04-10 - 2012-04-26 fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson 
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MBN § 62 

Samråd detaljplanen för kvarteret Sporrsmeden 

Dnr 2011/443.214  
 

Beslut 

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

Bakgrund och sammanfattning 

Planområdet är beläget i södra delen av Strömsnäsbruk och upptas till största delen av Kv. 
Sporrsmeden. Områdets yta är ca 164.000 kvadratmeter och utgörs idag av skol- och 
bostadsändamål. Gällande detaljplan upprättades 1 februari 1965 och har genomgått ett flertal 
ändringar, revideringar och i vissa delar även upphävande. Ändringen av detaljplanen 
föranleds av att bestämmelserna inte stämmer med pågående markanvändning samt att vissa 
bestämmelser idag inte längre är aktuella och därför saknar betydelse.  
 
De förändringar som görs i förhållande till den tidigare planen är att omotiverad prickmark 
avlägsnas längs gränsen mellan skolan och bostäderna. Dessutom omvandlas delar av den 
mark som tidigare varit avsatt för bostadsändamål till ändamål för skola då den tidigare planen 
inte stämmer överens med pågående markanvändning. Vidare moderniseras 
planbestämmelserna för bostadskvarteren söder om skolområdet dvs. kv. Höken, kv. Svanen, 
kv. Tjädern samt kv. Vråken, vilka erhåller byggrätter i en likriktad omfattning. Detta innebär 
bland annat att exploateringsgraden blir densamma i angränsande kvarter samt att maximalt 
antal tillåtna våningar höjs från dagens en våning till två våningar. 
 
Detaljplanen för delar av Kv. Sporrsmeden (S115) inarbetas i den nya planen och förslagsvis 
upphävs på denna plats. Vidare upphävs även den kvarvarande del av detaljplanen för Kylhult 
1:64 m.fl. (S88) i områdets sydöstra del. 
  
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-04-26 
Plankarta 
Illustrationsplan 
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Berörda Sakägare 
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MBN § 63 

Förnyat samråd för ny detaljplan för del av Alandsköp 1:47 m fl 
Dnr 2009/130.214  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden sänder ut detaljplaneförslaget för del av Alandsköp  1:47 m fl 
för förnyat samråd. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

2009-06-09 beviljades E.ON Vind Sverige AB plantillstånd för upprättande av detaljplan 
avseende vindkraftspark vid Alandsköp. 2011-06-27 beviljades förlängning av plantillståndet 
med 1 år. 
 
2010-05-10 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att sända ut upprättat planprogram för 
samråd och 2010-12-13 godkände nämnden upprättat förslag till samrådsredogörelse för 
nämnda samråd. 
 
2011-08-24 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att sända ut ett upprättat samrådsförslag 
till detaljplan, men först efter revideringar vilka nämnden först skulle godkänna. 
2011-09-15 beslutades att godta ett inkommet, reviderat planförslag samt att sända ut 
detsamma för samråd, tillsammans med miljökonsekvensbeskrivning, fladdermusinventering 
och fågelstudier. 
Samråd om det reviderade detaljplaneförslaget hölls under tiden 14 oktober till och med 21 
november 2011. Tiden förlängdes till och med den 5 december 2011 på grund av fel i 
markägarförteckningen. Samrådsmöte hölls den 31 oktober 2011. 
 
Under samrådstiden inkom en samlad protest från 62 i området boende personer, både fast 
boende samt fritidshusägare. Orsak till att man motsatte sig etableringen var påverkan på 
naturmiljön, höjd på vindkraftverk/dominans i landskapsbilden, buller, skuggor, lågfrekvent 
buller samt värdeminskning på fastigheter. Man underkände även underlaget till samrådet på 
grund av att man ansåg det vara dålig kvalité på samrådshandlingarna.  
Även 3 separata skrivelser inkom där man även motsatte sig uppförandet av vindkraftspark, av 
dessa var en fastboende och 2 fritidshusägare.  
 
Kommunstyrelsen har i ett 6 sidor långt yttrande ställt sig mycket kritisk till en mängd 
påståenden i samrådsredogörelsen samt även i den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Då det gäller samrådsredogörelsen har man frågor bl.a. rörande återställande/konsekvenser för 
landskapsbild, undermåliga fotomontage, verksamhetsutövarens ansvar betr. olika 
riskscenarion, ljud/skuggpåverkan på närliggande fastigheter, frångående av Boverkets 
teoretiska beräkningar på ej redovisad grund m.m. 
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MBN § 63 forts 

Vad gäller miljökonsekvensbeskrivningen ifrågasätts bl.a. viktning av olika rekreationsvärden 
avseende påverkan på landskapsbilden, frånvaro av redovisning av påverkan från lågfrekvent  
ljud, att man ibland stöder sig på myndigheters regelverk och ibland frångår dessa genom egna 
påståenden utan källhänvisning, redovisning av verksamhetsutövarens ansvar, kostnad för 
återställande, visuell påverkan på orterna Strömsnäsbruk, Timsfors och Markaryd m.m. 
Vidare då fråga kommer till dispensansökan för verk högre än 150 meter anser 
kommunstyrelsen att det inte framkommit några skäl i samrådsredogörelsen till grund för att 
föreslå Kommunfullmäktige att bevilja någon dispens från den av Kommunfullmäktige 
antagna Vindkraftspolicyn. 
 
Sammantaget anser kommunstyrelsen att planförslaget, sådant det nu föreligger, reser så 
många frågor och visar så stora brister att man bedömer det inte möjligt att fortsatt driva 
planprocessen utan ett förnyat samråd. 
 
Länsstyrelsen anser att förslaget till stor del överensstämmer med de ställningstaganden och 
riktlinjer som redovisas i kommunens gällande översiktsplan, men noterar att totalhöjden för 
vindkraftverken har ökat från 150 till 200 meter. Anser bl.a. nu liksom tidigare att det 
utpekade området kan anses lämpligt då det inte direkt berör några skyddsvärda områden och 
avståndet till närmaste bebyggelse är acceptabelt. Anser vidare att de redovisade fotomontagen 
visar att vindkraftverken kan anpassas till landskapet på ett tillfredsställande sätt. Påpekar att 
om en vindkraftspark får tillstånd från Länsstyrelsen enligt 9 kap. så finns inget krav på att  
bygglov skall finnas, dvs. parken blir bygglovsbefriad i och med tillstånd enligt 9 kap. 
Framhåller vidare att Länsstyrelsen inte tagit ställning till radarstyrd hinderbelysning samt att 
bolaget inte heller i sin tillståndansökan har åtagit sig att ha radarstyrd hinderbelysning. Har 
även påpekat att det är viktigt att kommunen redovisar de framtida planerna för den 
intilliggande bergtäkten eftersom denna, med den nya detaljplanen i direkt anslutning, inte får 
någon möjlighet att utöka sin verksamhet. Påpekar en skillnad mellan detaljplaneförslag och 
tillståndsansökan enligt Miljöbalken. Positionerna för de planerade vindkraftverken är 
desamma men flyttmånen i detaljplanen är 25 meter medan i tillståndsansökan yrkas på 50 
meters radie.  
Kommunens bedömning är att en ökning till 50 meters radie skulle medföra en flyttning utåt 
av plangränsen och därmed även en ny markägarförteckning. Detta skulle kunna kräva ett nytt 
samråd eftersom sakägarkretsen bedöms kunna komma att utökas. 
 
Det oftast förekommande i planprocessen är att samrådsförslaget revideras, i den mån det är 
möjligt, efter de synpunkter som inkommit under samrådet och att planförslaget sedan ställs ut 
i reviderat utförande. De som då anser sig inte blivit tillgodosedda genom utförda revideringar 
kan då åter lämna erinringar och har sedan möjlighet att överklaga beslut att antaga 
planförslaget. 
 
I detta fall ställer dock Kommunstyrelsen i sitt yttrande en mängd frågor om aspekter, vilka 
man ej anser tillräckligt belysta eller förbigångna, samt påpekar brister även i  
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MBN § 63 forts 

miljökonsekvens- beskrivningen. Vidare finner man ej redovisat skäl som skulle kunna  
motivera en dispens för frångående av den av kommunfullmäktige antagna Vindkraftspolicyn, 
då det gäller bolagets ansökan om dispens för verk över 150 och upp till 200 meters totalhöjd. 
 
E.ON har nu reviderat förslaget med anledning av synpunkterna och vill att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar om förnyat samråd. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-04-30 
Planhandlingar med miljökonsekvensbeskrivning, fladdermusinventering, fågelstudier, 
fotomontage mm 2012-04-20 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

E.on Vind  Sverige AB 
Berörda sakägare 
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MBN § 64 

Nedsättande av avgift för startbesked 
Dnr 2010/343.041  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar förslaget om att inte ta ut avgift för startbesked för enklare 
bygglovsärenden exempelvis ändringar som inte kräver kontrollplan. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Efter att den nya taxan för 2012 trätt i kraft har det uppmärksammats genom 
bygglovhandläggning att det i fall med enklare ärenden uppkommit omotiverat höga 
totalkostnader vid avgiftssättning av bygglov. I vissa fall har endast startbeskedet uppgått till 
över hälften av den totala bygglovskostnaden, dvs. mer än kostnaden för både bygglovet och 
de till ärendet hörande administrativa kostnaderna. 
Exempel på sådana ärenden kan vara byte av fasadfärg, byte av taktäckningsmaterial eller byte 
av befintliga fönster. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-05-08  
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MBN § 65 

Taxa för strandskyddsdispenser vid grävda diken 
Dnr 2011/227.041  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar inte ut avgift för strandskyddsdispenser vid grävda diken. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

För grävda diken och dammar gäller strandskydd så länge länsstyrelsen inte undantaget dem 
enligt 7 kap 18 §  pkt 1 Miljöbalken. I bl a Hallands län har länsstyrelsen beslutat att grävda 
diken är undantagna från strandskydd och mindre vattendrag, mindre än 1 meters bredd , har 
modifierat (25/50m) strandskydd. Även småvatten, mindre än 1 ha, kan ha modifierat 
strandskydd (25/50 meter). Detta skapar en enklare hantering för handläggarna och har större 
acceptans hos allmänheten än den stela tolkningen i Kronobergs län. Miljö- och 
byggnadsnämnden tog upp frågan i Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge och samtliga 
närvarande kommuner visade intresse av att driva frågan. Fram till att länsstyrelsen tar ett 
eventuellt beslut bör miljö- och byggnadsnämnden inte ta ut någon avgift vid 
strandskyddsdispenser vid grävda diken.  
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-04-30 
Länsstyrelsen i Hallands län hemsidan ang strandskydd 
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MBN § 66 

Ekonomisk rapport 
Dnr 2011/227.041  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

För de fyra första månaderna visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet på ett överskott 
på 689 kkr i förhållande till budgeterat. Av överskottet avser 185 kkr lägre kostnader och 504 
kkr högre intäkter än budgeterat. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-05-02 
Ekonomisk rapport 2012-05-02 
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MBN § 67 

Bokslutsprognos 
Dnr 2011/227.041  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar upprättat förslag till bokslutsprognos där verksamheten 
beräknas gå jämnt upp i förhållande till budgeterat för helåret 2012.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunen tar fram två fördjupade bokslutsprognoser under året, en efter fyra månader och 
den andra efter åtta månader. Nämnden ska analysera budgetutfallet för de fyra första 
månaderna och göra en prognos för resten av året. Utöver den ekonomiska uppföljningen ska 
nämnden redovisa en verksamhetsuppföljning som förutom nyckeltal ska innehålla 
redovisning av synpunkter, utfallet av tjänstegarantierna och måluppfyllelsen. 
 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-05-02 
Bokslutsprognos 1/2012  
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MBN § 68 

Analysrapporter över dricksvatten och bassängbadvatten 
Dnr 2012/25.470  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger med godkännande  rapporterna till handlingarna. 
 

Sammanställning 

Dricksvatten 
2012-03-13                                              Typ              Resultat 
Hylte vv, Sydsten p.st                              FK             EB 
 
2012-03-27 
Hylte vv, ink råvatten                               MB              EB 
Grönö vv, råvatten                                   MB             EB 
Grönö vv, utg drv                                     FK/MB  EB/T 
Hylte vv, utg drv                                       FK/MB      T/T 
Östergatans vv, nät                                  FK/MB    IRI/IRI 
Grönö vv, nät reservoar                            FK/MB     IRI/IRI 
 
Enskilda brunnar 
2012-04-10 
Hamphult                                               MB            T 
 
Bassängbadvatten 
2012-03-13 
Hannabadet, rehab                                   MB              ÖR 
Hannabadet, bubbelpool                           MB              UR 
Hannabadet, leklandskap                         MB       IRI 
Hannabadet, simbassäng                          MB          IRI 
 
2012-04-10 
Hannabadet, bubbelpool                           MB            UR 
Hannabadet, leklandskap                         MB            IRI 
Hannabadet, simbassäng                          MB           IRI 
Hannabadet, rehab                                   MB         IRI 
 
 
 
BP   =   Barnprov 
MB  =  Mikrobiologisk 
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MBN § 68 forts 

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 2012-04-27 
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MBN § 69 

För kännedom 
Dnr 2012/22.400  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar. 
 

Sammanställning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2012-04-02 
- Avslag på begäran om fortsatt timanställning för kommunarkitekt Kjell Nielsen. 
 
Länsstyrelsen 
2012-04-12 
- Inte överpröva strandskyddsdispensen för transformatorbyggnad på fastigheten Övre 
Gällareböke 1:16. 
- Inte överpröva strandskyddsdispensen för transformatorbyggnad på fastigheten Härhult 1:6. 
- Inte överpröva strandskyddsdispensen för transformatorbyggnad på fastigheten Bergshult 
1:3. 
 
2012-04-13 
- Avslår överklagandet angående tillsynsavgift för Markaryds Sportskytteklubb 
- Avslår överklagandet angående återkallande av dispens från renhållning på fastigheterna 
Öshult 1:13, 1:28, 1:29 och 1:33. 
 
2012-04-24 
-Avslår överklagandet att inte bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning på 
fastigheten Industrien 2. 
 
Kronobergs Luftvårdsförbund 
- Luftkvalitet i Kronobergs län - Tätortsluft, resultat till och med december 2011. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-04-27 
 
 
 


