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Ärendeförteckning 

 
  

§ 70 Anmälan av delegeringsbeslut  

§ 71 Livsmedelsprojekt 

§ 72 Hemställan om yttrande över motion - Publicering av 
livsmedelsprotokoll på hemsidan  

§ 73 Yttrande över ansökan om tillstånd för torvtäkt på Gölmossen i 
Markaryds kommun 

§ 74 Föreläggande av vite gällande H-Tryck 

§ 75 Förslag till fortsatt utredning på fastigheten Snapphanen 12 

§ 76 Sänkt tillsynsavgift för Christer Höök Hårdesign 

§ 77 Sänkt tillsynsavgift för Suzies hälsomassage 

§ 78 Sänkt tillsynsavgift för Annikas friskvård 

§ 79 Förlängning av tidsbegränsat bygglov, Byggmästaren 1 

§ 80 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för parkering, Skruven 1 

§ 81 Bygglov för ”lekkyrka”, Traryd 3:67 

§ 82 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Klint 
1:41 

§ 83 Bygglov för fritidshus på fastigheten Klint 1:41 

§ 84 Väsentligt ändrad användning av lokaler, Lönnen 7 

§ 85 Prioritering av detaljplanearbetet 

§ 86 Ekonomisk rapport 

§ 87 Mål och besparingar i budgeten för 2013 

§ 88 Analysrapporter över dricksvatten och bassängbadvatten 

§ 89 För kännedom 
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MBN § 70 

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, slutbevis, beslut om färdigställandeskydd och/eller 
byggfelsförsäkring, anmälan fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson 
D PR 42/12, D PR 71/12 - D PR  107/12 
 
Beslut om bygglov fattat av miljö- och byggnadsnämndens ordförande Per Lindholm 
Dnr Ordförande 2/12 
 
Tillstånd att inrätta avloppsanordningen av typen infiltration fattade av miljö- och 
hälsoskyddsassistent Ingrid Borg-Svantesson 
VA 01/2012 - VA 08/2012 
 
Tillsyn av räddningstjänsten enligt lag om skydd mot olyckor 
Dnr 2012000041      Hasseln 2 Hasselmusen/Nallen 
Dnr 2012000045      Industrien 4 Stig Inn Dagcenter 
Dnr 2012000046      Enen 1 Sjögården 
 
Godkännande av förrättning fattat av miljöchef Kenneth Füreder 
G 12103     Fastighetsreglering berörande Kamreren 3, Strömsnäs 2:1 och 17:1, avstyckning 
från Kamreren 3 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-06-18 
Delegationsbeslut 2012-05-02 - 2012-06-14 fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson 
Delegationsbeslut 2012-04-12 - 2012-06-08 fattade av miljö- och hälsoskyddsassistent Ingrid 
Borg-Svantesson 
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MBN § 71 

Livsmedelsprojekt 
Dnr 2012/195.461  
 

Beslut 

Mljö-och byggnadsnämnden ställer sig bakom projektet. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Miljökontoret har uppmärksammat att brister kan förekomma angående definitionen skinka på 
pizza. Vid kontroll har det visat sig att det som presenteras som skinka på menyn, vid ett 
flertal tillfällen har varit pizzarulle som är tillverkad av bog eller skuldra från gris. Skinka är 
lårmuskulatur från gris. 
Anger man skinka på menyn skall det även vara skinka på produkten, i annat fall vilseleds 
konsumenten. 
Något som också har uppmärksammats i media är att oxfilé på restauranger inte alltid är 
oxfilé. 
Miljkontoret ämnar bedriva ett projekt under 2012 för att kontrollera redlighet mot konsument. 
Konsumenten skall inte bli vilseledd utan få det som står på menyn. 
Det somm kommer att kontrolleras är oxfilé och skinka. Står det på menyn att det är dessa 
produkter skall även konsumenten få det på tallriken. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-05-08 
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MBN § 72 

Hemställan om yttrande över motion - Publicering av livsmedelsprotokoll 
på hemsidan  
Dnr 2012/183.461  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden rekommenderar att man behåller det system som gäller idag och 
att man inte tar på sig ytterligare administrativt arbete med tanke på de höga besparingskraven 
på 5 % som gäller för miljö- och byggnadsnämnden. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

För närvarande finns det olika alternativ. Malmö och Helsingborg har Smileydekal som de 
delar ut till välskötta verksamheter. Denna sätts upp vid entrén. 
Borås stad har valt att lägga ut kontrollrapporterna på nätet, men då med viss redigering. 
Halmstad har valt att inte lägga ut rapporterna på nätet på grund av extra arbete med 
redigering. 
Ett enhetligt system för hela Sverige, liknande det som finns i Danmark hade enligt vår 
bedömning varit bättre. Där sätts hela protokollet upp vid entrén. På rapporten finns även en 
dekal med glad gubbe om verksamheten är felfri, sur gubbe om verksamheten har allvarliga 
brister. Om verksamheten har allvarliga brister kan man begära ny inspektion inom en månad, 
i samband med att åtgärder vidtagits och därmed få ett nytt protokoll med glad gubbe vid 
entrén. 
Negativ publicitet i en mindre kommun (även om det inte har varit några stora brister) kan 
medföra att verksamheten får minskat kundunderlag och därmed får läggas ner, på grund av 
att människor har en förmåga att förstora upp saker och ting ju längre ut i ledet det kommer.  
Enligt vår bedömning kan detta ge negativa signaler mot verksamheterna. Det kan bli svårare 
att föra en vettig dialog eftersom verksamhetsutövarna kanske inte vill visa allt i verksamheten 
för att de blir rädda för negativ publicitet. Detta försvårar vårt arbete. Vårt arbete går ju ut på 
att kontrollera att verksamheterna uppfyller kraven i gällande livsmedelslagstiftning och om 
det är några brister, se till att dessa åtgärdas. När mindre brister konstaterats och vi gör 
bedömningen att åtgärder skall vidtagas för att de skall följa livsmedelslagstiftningen fullt ut, 
kontrolleras detta som regel vid nästa ordinarie kontrollbesök, vilket innebär att 
kontrollrapporten ligger ute på nätet under 1 års tid, även om åtgärder vidtagits omedelbart. 
Här ser vi ett stort merarbete eftersom verksamheterna kommer att kräva att vi gör återbesök 
inom en snar framtid för att kunna få en ny kontrollrapport utlagd på nätet. För att kunna ta ut 
avgift för extra offentlig kontroll måste bristerna föranledas av bristande efterlevnad av 
regelverket med stöd av artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004.   
En annan viktig del i det hela är personuppgiftslagen, vars regler måste följas och därmed en 
del extraarbete i samband med publicering på nätet. 
Bifogar bilaga från datainspektionen vilken regler som gäller vid publicering på nätet. 
Det positiva för allmänheten är att man relativt enkelt kan hitta uppgifter om restauranger och  



 

 

  

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-06-25 

 

 

 

 

 

 
2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 72 forts 

 
jämföra dessa för att bedöma vilken man vill äta hos. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-06-18  
Datainspektionens Webbpublicering av protokoll 
Motion - ”Publicering av livmedelsprotokoll på hemsidan” 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsens Ordförande 
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MBN § 73 

Yttrande över ansökan om tillstånd för torvtäkt på Gölmossen i Markaryds 
kommun 
Dnr 2012/209.436  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden anser att ansökan ej är komplett. En bullermätning/beräkning 
ska göras till närmaste bostadshus som ligger i anslutning till täktområdet. En mer översiktlig 
karta med en markerad transportväg ska tas fram som visar körvägen från E4 till täkten och 
vilka fastigheter som verksamhetens fordon kommer att passera.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

ScanPeat AB, Wennerbergsgatan, 287 32 Strömsnäsbruk ansöker om tillstånd enligt 
miljöbalken för torvtäkt på fastigheterna Sånna 1:31 och Exhult 1:29 i Markaryds kommun.  
Ansökan avser ett totalt uttag av 1 miljon m3 växttorv under 25 år. Årligt uttag får som högst 
uppgå till 40 000 m3. Verksamheten innebär brytning av blocktorv och arbetstiderna kommer 
vara vardagar klockan 06.00-22.00, men vid enstaka tillfällen vid andra tider och på helger. 
 
Miljöaspekter: 
 
Bebyggelse: Gölmossen är belägen cirka 4 km nordost om Markaryd och knappt 2 km öster 
om E4. Gölmossen gränsar främst till skogsmark och olika former av våtmark. Närmaste 
större bebyggelse är Exhult som ligger cirka 1 km väster om verksamhetsområdet. Mellan 
bolagets verksamhetsområde och närmaste bostadsfastighet, Sånna 1:17, är avståndet 150 
meter. Avståndet mellan bostadsfastigheten och det kransdike som kommer utgöra yttersta 
gränsen för brytningsområdet är cirka 175 meter. Det är inom brytningsområdet som området 
som maskinerna kommer att köra och ge upphov till buller.  
 
Buller: Verksamheten menar att det inte kommer vara några problem att innehålla 
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller. Mellan närmaste fastighet, Sånna 1:17, och 
brytningsområdet finns en mindre kulle som bidrar till en dämpning av bullret. Verksamheten 
hänvisar till en bullermätning som är gjord för 10 år sedan i Elenshylte. En ny beräkning ska 
göras på grund av att avståndet till närmaste granne endast är 150 meter och att tekniken kan 
ha kommit att förändrats sedan år 2002. Mätningen som gjordes då är inte heller tillförlitlig på 
grund av att det var snö ute och snön kan bidra till att bullret dämpas. En 
bullermätning/beräkning anses av nämnden vara extra viktig då det ligger en befintlig bergtäkt 
i området och att en vindkraftpark eventuellt kommer etableras. 
 
Damm: Damning kan uppstå vid kraftig vind vid lastning samt transporter. Intensiteten på 
damningen varierar såväl beroende på väderförhållanden och vindstyrka, produktionsmetod, 
torvens fuktighet, torvens grad av nedbrytning samt partikelstorlek.  
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MBN § 73 forts 

Trafik: Torven kommer transporteras till ScanPeat AB i Strömsnäsbruk. Verksamheten 
uppskattar att det blir cirka 400 transporter per år vilket i genomsnitt innebär 2 transporter per 
dag, koncentrerat till några månader. Utöver dessa förekommer även trailertransporter med 
arbetsredskap vid enstaka tillfällen. Transporterna kommer ske under dagtid.  
 
Vatten: Recipienten för avrinningsvatten från den planerade torvtäkten inom fastigheterna 
Exhult 1:29 och Sånna 1:31 är Lagan. Lagan har ett tillrinningsområde på ca 6454 km2. Den 
planerade torvtäktens avrinningsområde uppgår till ca 90 ha och följaktligen utgör torvtäkten 
0,0013 promille av Lagans totala tillrinningsområde. Vatten kommer ledas bort genom 
dikessystem och sedimentationsdammar för att sedan via skogsdiken nå Lillån, Grytån och 
slutligen Lagan från södra delen av verksamhetsområdet.  
 
Efterbehandling: En stor del av täktområdet kan efterbehandlas till skogsmark med inslag av 
viltvatten med förutsättning att vissa diken läggs igen efter brytningstidens slut.  
 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-06-18 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 2010-06-14 
Begäran om komplettering av ansökan om tillstånd för torvtäkt på Gölmossen i Markaryds 
kommun, 2011-11-24 
Begäran om komplettering av ansökan om tillstånd för torvtäkt på Gölmossen i Markaryds 
kommun, 2012-03-13 
Komplettering av ansökan om torvtäkt på Gölmossen inom fastigheterna Exhult 1:29 och 
Sånna 1:31 i Markaryds kommun, 2012-04-20 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Länsstyrelsen 
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MBN § 74 

Föreläggande av vite gällande H-Tryck 
Dnr 2012/232.427  
 

Beslut 

Miljö och byggnadsnämnden förelägger H-Tryck, org.nr 556086-1535 med stöd av 26 kap 9 
och 21 § miljöbalken samt 1,2 och 3 § lag om vite att vid vite av 5000 kronor inkomma med 
uppgifter enligt utsänd skrivelse daterad 2012-05-07 senast 1 månad efter att beslutet vunnit 
laga kraft. 
 
Bilaga: Hur man överklagar 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Den 7 maj 2012 skickades en skrivelse till  H-Tryck, Skulptörsvägen 6, 285 35 Markaryd. 
Följande uppgifter i skrivelsen skulle besvaras inför kommande tillsynsbesök och skulle vara 
inskickad senast den 21 maj 2012. Skrivelsen med frågorna, daterad 2012-05-07, skickades ut 
på grund av att miljöinspektören några veckor tidigare hade varit i kontakt med H-Tryck 
angående ett tillsynsbesök. Representant för företaget uppgav då att miljöinspektören hade 
tillträde till byggnaden men inte skulle få någon assistans vid tillsynsbesöket. Med stöd av 
MB, 26 kapitlet, 9§ får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som 
behövs i ett enskilt fall för denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Miljöinspektören anser att tillsynen avsevärt 
försvåras då verksamhetsutövaren inte tänker vara delaktiga vid tillsynsbesöket.  
 
Det är verksamhetsutövaren som har ansvaret för verksamheten och att lagar, föreskrifter och 
beslut följs och inte tillsynsmyndigheten. Rättssäkerhet, effektivitet och legitimitet är det 
tillsynen i grunden går ut på. Det handlar om likhet inför lagen och om konkurrensneutralitet. 
Tillsyn är ur demokratisk synpunkt ett sätt att upprätthålla respekten för folkviljan såsom den 
kommer till uttryck i lagar och förordningar. Tillsynen ska bland annat motverka att utan 
upptäckt bryta mot gällande bestämmelser. Den handlar även om statens förmåga att 
genomdriva fattade beslut och genom tillsynen sätts kraft och faktisk mening bakom de beslut 
som riksdag, regering och myndighet fattar. Tillsynen är också ett sätt att motverka 
särbehandling av olika grupper, företag eller personer.  
 
Syftet med skrivelsen daterad 2012-05-07 är att få det bakgrundsmaterial som behövs för att 
kunna genomföra ett tillsynsbesök på egen hand. Enligt 26 kapitlet, 21 § miljöbalken får en 
tillsynsmyndighet förelägga den som bedriver verksamhet att till myndigheter lämna de 
uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-06-18 
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Skrivelse 2012-05-07 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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MBN § 75 

Förslag till fortsatt utredning på fastigheten Snapphanen 12 
Dnr 2008/214.427  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godtar provtagningsplanen daterad 2012-06-15 och förelägger 
St1 Energy AB, org nr 556011-2111, enligt 26:9 § miljöbalken om att utföra de mätningar i 
huvudsaklig överensstämmelse med vad verksamheten har åtagit sig i provtagningsplanen. 
Analysresultaten ska vara miljö- och byggnadskontoret till handa senast 3 månader efter 
beslutet vunnit laga kraft.  
 
Bilaga: Hur man överklagar 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Den 19 juni, 2012 inkom St1 Energy AB med en reviderad provtagningsplan angående 
föroreningen på Snapphanen 12. För att utreda om restföroreningen utgör någon risk för 
människor som vistas eller kan komma att vistas i byggnaden föreslås porluftsprovtagning i 
två punkter under byggnadens bottenplatta. Provtagningen föreslås i två punkter under 
byggandens bottenplatta dels för att undersöka om det förekommer petroleumämnen i 
porluften och dels för att undersöka om spridningen skett under byggnaden. 
 
För att undersöka risken för spridning av föroreningen till Krokebäcken rekommenderas 
skruvprovtagning samt installation av grundvattenrör i två provtagningspunkter nedströms den 
påträffade föroreningen. En provtagningspunkt kommer även att placeras på den nordöstra 
sidan av byggnaden i syfte att undersöka om spridningen av föroreningar skett till andra sidan 
byggnaden. Jordproverna kommer analyseras med avseende på alifatiska och aromatiska 
kolväten, BTEX (bensen, toulen, etylbensen och xylen), MTBE samt i vissa fall tungmetaller 
och PAHer. Antalet provtagningspunkter kan komma att utökas i syfte att avgränsa 
föroreningen om fältobservationer indikerar att marken skulle vara petroleumförorenad i 
någon av punkterna. Grundvattenproverna kommer att analyseras med avseende på alifatiska 
och aromatiska kolväten, BTEX, MTBE och PAHer.  
 
Utifrån resultaten från porluftsmätningarna och jord- och grundvattenprovtagningarna kommer 
en bedömning att göras huruvida den restförorening som lämnats kvar på fastigheten utgör 
någon risk för människors hälsa eller för miljön.  
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-06-19 
PM- Förslag till fortsatt utredning på fastigheten Snapphanen 12 i Markaryds kommun till 
följd av kvarlämnad petroleumförorening in mot byggnad, Shell 1793 Markaryd, 2012-06-15 
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Beslutet expedieras till: 

Sökanden
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MBN § 76 

Sänkt tillsynsavgift för Christer Höök Hårdesign 
Dnr 2012/234.406  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden sänker årsavgiften till 600 kronor för Christer Höök Hårdesign 
(Riksdagsmannen 7) på grund av att verksamheten bara drivs 3 halvdagar i veckan. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Den 9 juni 2012 inkom en skrivelse om att Christer Höök Hårdesign önskar ha sänkt årsavgift 
på grund av att verksamheten bara bedrivs 3 halvdagar i veckan. Verksamhetsutövaren 
föreslår att årsavgiften ska omprövas och justeras efter verksamhetens omfattning. Avgiften 
sänks till halva beloppet av full taxa det vill säga 600 kronor.   
 
Beslutet kan i framtiden upphävas t ex om verksamheten förändras eller att nya uppgifter 
framkommer.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-06-18 
Skrivelse från Christer Höök Hårdesign, Dnr 2012/234.406  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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MBN § 77 

Sänkt tillsynsavgift för Suzies hälsomassage 
Dnr 2012/202.444  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden sänker årsavgiften till 600 kr kronor (halv årsavgift) för Suzies 
hälsomassage (Museronen 13) på grund av att verksamheten drivs enbart i liten skala med 
mycket låg omsättning. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Den 14 maj 2012 inkom en skrivelse om att Suzies hälsomassage (Museronen 13) önskar få 
sin avgift justerad med anledning av att verksamheten bedrivs i mycket liten omfattning. 
Verksamheten omfattar massage. Verksamhetsutövaren föreslår att årsavgiften ska omprövas 
och justeras efter verksamhetens omfattning. Avgiften sänks till halva beloppet av full taxa det 
vill säga 600 kronor.  
 
Beslutet kan i framtiden upphävas t ex om verksamheten förändras eller att nya uppgifter 
framkommer. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-05-30 
Skrivelse från Suzies hälsomassage, Dnr 2012/202.444 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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MBN § 78 

Sänkt tillsynsavgift för Annikas friskvård 
Dnr 2012/207.444  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden sänker årsavgiften till 1350 kr kronor (halv årsavgift) för  
Annikas friskvård ( Skräddaren 1) på grund av att verksamheten enbart drivs 2 dagar i veckan. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Den 14 maj 2012 inkom en skrivelse om att Annikas friskvård önskar få sin avgift justerad 
med anledning av att verksamheten bedrivs två dagar i veckan. Verksamheten omfattar 
massage och akupunktur. Verksamhetsutövaren föreslår att årsavgiften ska omprövas och 
justeras efter verksamhetens omfattning. Avgiften sänks till halva beloppet av full taxa det vill 
säga 1350 kronor.  
 
Beslutet kan i framtiden upphävas t ex om verksamheten förändras eller att nya uppgifter 
framkommer. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-05-30 
Skrivelse från Annikas friskvård, Dnr 2012/207.444 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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MBN § 79 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov, Byggmästaren 1 
Dnr 2007/128.232  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar i enlighet med 9 kap. 33 §  Plan- och bygglagen ett 
tidsbegränsat bygglov för massageverksamhet till och med 2017-04-30, därefter måste 
verksamheten upphöra alternativ detaljplanen förändras då föreskriven längsta lovtid om 10 år 
har uppnåtts. För beviljat tidsbegränsat bygglov gäller villkor preciserade under rubriken "för 
lovet gäller följande" i avsnittet Bakgrund och sammanfattning. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från Strandbackens hälsohörna AB, Joels Väg 12, 285 36 Markaryd, har inkommit en ansökan 
om förlängning av tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov på fastigheten Byggmästaren 1 
Strömsnäsbruk. 
 
Befintligt bygglov beviljades för 5 år tid samt för en väsentligt ändrad användning från 
restaurang till solarieverksamhet i strid mot gällande detaljplan. Gällande detaljplan för 
kvarteret Byggmästaren föreskriver bostäder, handel och kontor, i detta kan inte 
massageverksamhet inbegripas då detta i planhänseende räknas till friskvårdsverksamhet. 
Friskvårdsverksamhet i sin tur faller under vårdverksamhet vilket innebär att det 
tidsbegränsade lovet likt tidigare blir i strid mot detaljplanen.  
 
Den inkomna bygglovsansökan avser en förlängning av det tidsbegränsade bygglovet med 
ytterligare fem år. Tidsbegränsade bygglov kan ges högst fem år i taget och förlängas till en 
maximal tid av totalt tio år. Därefter måste verksamheten upphöra alternativt en ändring av 
detaljplanen genomföras så att verksamheten kan tillåtas. Detta innebär att det tidsbegränsade 
lovet hädanefter inte kan förlängas ytterligare utan då den sökta förlängningen av lovet löper 
ut måste åtgärder vidtas enligt ovan. 
 
Berörda sakägare har givits möjlighet att yttra sig till och med 2012-04-25, ingen erinran har 
inkommit under svarstiden. 
 
För lovet gäller följande: 
- Tidsbegränsat bygglov i strid mot detaljplan ges till och med 2017-04-30 och kan därefter ej 
förlängas då lovtiden uppgår till föreskrivna 10 år i enlighet med 7 kap. 33§ Plan och 
bygglagen. Verksamheten måste därefter upphöra alternativt måste detaljplanen förändras så 
att verksamheten kan tillåtas inom gällande plan. 
-  Avgift för förnyelse av tidsbegränsat bygglov skall vara : 897:- kronor. 
- Lovet omfattar granskning enligt 9 kap. nya Plan- och bygglagen, ett beviljat bygglov 
undantar ej sökanden från skyldigheter under annan gällande lagstiftning. I övrigt gäller  
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2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 79 forts 

fortsatt de villkor som ställts i tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov 2007-04-16.  
 

Beslutsunderlag 

Tidsbegränsat bygglov samt lov för ändrad användning, 2007-04-16 
Ansökan om förlängning av tidigare lov, 2012-04-11 
Tjänsteskrivelse 2012-06-19 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Berörda Sakägare 
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MBN § 80 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för parkering, Skruven 1 
Dnr 2007/165.233  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar ett tidsbegränsat bygglov fram till 2017-03-30 då 
marken redan tagits i anspråk för parkering och därefter skall verksamheten upphöra 
alternativt detaljplanen ändras.   
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från NIBE AB, Box 14, 285 21, Markaryd, har inkommit ansökan om förlängning av 
tidsbegränsat bygglov på fastigheten Skruven 1. Ansökan avser att förlänga ett tidigare 
bygglov för en parkeringsplats som givits för 5 år med ytterligare 5 år. Ett tidsbegränsat 
bygglov kan i enlighet med 9 kap. 33§ nya Plan- och bygglagen, ges för maximal 5 år åt 
gången och som mest ges för en total längd av maximalt 10 år. Detta innebär att aktuellt 
bygglov endast kan förlängas med de ansökta fem åren, därefter måste verksamheten upphöra 
alternativ ske en ändring av gällande detaljplan. Nedanstående förutsättningar för det 
tidsbegränsade bygglovet gäller så länge det inte inkommit någon erinran under kvarvarande 
yttrandetid. 
 
För lovet gäller följande: 
- Det tidsbegränsade bygglovet gäller till och med 2017-03-30, därefter skall verksamheten 
upphöra alternativt detaljplanen ändras. 
- Avgiften för bygglov skall uppgå till 264:- kronor i enlighet med av kommunen antagen taxa 
för bygglov. 
- Dispensen fritar ej den sökande från skyldigheter enligt annan lagstiftning. 
- Det tidsbegränsade bygglovet upphör att gälla om det inte har tagits i anspråk inom 2 år och 
inte avslutats inom 5 år från den dag beslutet vinner laga kraft, dock som längst fram till 2017-
03-30. 
- För beviljat tidsbegränsat bygglov gäller handlingar instämplade på Miljö- och 
byggnadskontoret 2012-04-05. 
- Det tidsbegränsade bygglovet fritar inte byggherren från krav och skyldigheter enligt annan 
lagstiftning. 
 
Beslutsunderlag 

Ansökan om tidsbegränsat bygglov, 2012-04-05 
Tjänsteskrivelse 2012-05-22  
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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MBN § 81 

Bygglov för "lekkyrka", Traryd 3:67 
Dnr 2012/191.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för den sökta åtgärden med hänvisning till 9 
kap. 31b§ nya Plan- och bygglagen då åtgärden är liten samt förenlig med detaljplanens syfte.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från Traryds församling har inkommit en ansökan om bygglov för att på fastigheten Traryd 
3:67 få uppföra en "lekkyrka" med tillhörande klockstapel. En likartad "lekkyrka" har tidigare 
uppförts i Hinneryd och ansökan gäller således en kyrka och klockstapel av samma typ. 
"Lekkyrkan" och klockstapeln avses placeras norr om befintliga parkeringsplatser invid 
församlingshemmet till Traryds kyrka. "Lekkyrkan" avses få en byggnadsarea om 14,7 
kvadratmeter och klockstapen upptar en yta av 2,25 kvadratmeter. Både lekkyrkan och 
klockstapeln avses placeras på "prickmark" vilket innebär en avvikelse mot detaljplanen då 
prickad mark inte får bebyggas. markanvändningen för den aktuella platsen styrs i 
detaljplanen till centrumändamål, församlingshem. Yttrandetiden för berörda sakägare sträcker 
sig till 2012-06-18. 
 
För bygglovet gäller följande: 
-  Tekniskt samråd bedöms ej som erforderligt. 
-  Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd bedöms ej som erforderligt. 
-  Avgiften för bygglov skall vara 897:- kronor i enlighet med gällande taxa för bygglov. Detta 
bygglov gäller även som startbesked. 
-  Miljö- och byggnadskontorets arbetsplatsbesök bedöms ej som erforderligt. 
- Byggherren föreläggs att följa den av kommunen upprättade förenklade kontrollplanen 
angående minimikrav för kontrollplan, "Checklista för byggherre, vilken bifogas till detta 
beslut. 
- Byggherren skall meddela miljö- och byggnadskontoret när arbetena påbörjas samt när 
desamma avslutas. Efter att arbetena färdigställts skall byggherren inlämna den förenklade 
kontrollplanen vederbörligen undertecknad. 
 
Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov 2012-05-03 
Komplettering av ansökan 2012-05-15 
Tjänsteskrivelse 2012-05-31  
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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MBN § 82 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Klint 1:41 
Dnr 2011/384.234  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på 
fastigheten Klint 1:41 med särskilt skäl att fritidshuset redan finns på platsen och att marken 
därmed redan är ianspråkstagen, samt ger kommunarkitekten i uppdrag att bevilja bygglov för 
tillbyggnaden i det fall att ingen överklagan sker av fattat beslut om beviljad 
strandskyddsdispens. För dispensen gäller vad som preciserats i Bakgrund och 
sammanfattning under rubriken "För dispensen gäller".  
Avgift för dispensen uttas inte då strandskyddsdispens för grävda diken är avgiftsfria. 

 

Bakgrund och sammanfattning 

Från sökandena har inkommit en bygglovsansökan om tillbyggnad av befintligt fritidshus på 
fastigheten Klint 1:41. Det befintliga fritidshuset är beläget inom 100 meters 
strandskyddsområde från en mindre, ej namngiven bäck och har en byggnadsarea på 34 
kvadratmeter. Sökanden avser att uppföra en tillbyggnad om ytterligare 46 kvadratmeter och 
således avses fritidshuset få en total byggnadsarea på 80 kvadratmeter då samtliga åtgärder har 
utförts.  
 
Tillbyggnaden bedöms inte strida mot strandskyddets syften, minska det allemansrättsliga 
området samt inte heller avhålla eller hindra allmänheten från att beträda de områden som 
omfattas av strandskyddet. 
 
Strandskyddsdispens för det befintliga fritidshuset lämnades av Miljö- och byggnadsnämnden 
2012-04-16 men detta beslut innefattade inte tillbyggnaden, därav krävs en 
strandskyddsdispens innan ett bygglov kan beviljas för ansökan om tillbyggnaden. En 
strandskyddsdispens för tillbyggnaden uppgår till 1.500:- kronor. 
 
För dispensen gäller följande: 
- Dispensen fritar ej den sökande från skyldigheter enligt annan lagstiftning. 
- Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 2 år 
och inte har avslutats inom 5 år från den dag beslutet vinner laga kraft. 
- För beviljad dispens gäller handlingar instämplade på Miljö- och byggnadskontoret 2011-10-
13. 
- Dispensen medger ingen rätt att påbörja den tilltänkta åtgärden. 
- 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. 
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MBN § 82 forts 

Dagens sammanträde 

Någon avgift för strandskyddsdispens tas inte ut vid grävda diken enligt beslut 2012-05-07 § 
65. 
 
 
Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad 2011-10-13 
Beviljad strandskyddsdispens för befintligt fritidshus 2012-04-16 
Tjänsteskrivelse 2012-05-21  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen Kronobergs Län 
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MBN § 83 

Bygglov för fritidshus på fastigheten Klint 1:41 
Dnr 2011/384.234  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för fritidshus på fastigheten Klint 
1:41 med stöd i given strandskyddsdispens. För bygglovet gäller vad som angivits under 
rubriken "Bakgrund och sammanfattning". Avgift för bygglov och byggnadsavgift skall vara 
1.260:- kronor respektive 5.040:- kronor i enlighet med äldre Plan- och bygglagen och 2009 
års taxa, en total kostnad på 6.300:- kronor. Byggnadsavgiften skall betalas till Länsstyrelsens 
postgirokonto nr. 35177-5 senast två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
Faktura för avgiften kommer att skickas separat.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från sökandena har inkommit ansökan om bygglov i efterhand för ett fritidshus om 34 
kvadratmeter samt tillbyggnad av detsamma på fastigheten Klint 1:41. Miljö- och 
byggnadsnämnden har enligt protokoll 2012-04-16 valt att bevilja strandskyddsdispens för 
fritidshuset vilket ligger inom 100 meters strandskyddsområde för en mindre ej namngiven 
bäck. Detta beslut har länsstyrelsen valt att inte överklaga i enlighet med inkommen skrivelse 
av 2012-05-11. 
 
Då överträdelsen begåtts före 2011-05-02 skall denna bedömmas utifrån äldre Plan- och 
bygglagen samt avgift sättas för den aktuella taxan för överträdelsetillfället. Överträdelsen kan 
som längst spåras bakåt till 2009 vilket även styrks genom sökandens skrivelse. Då 
fritidshuset redan fanns uppfört vid ansökningstillfället har en överträdelse av 8 kap. 1§ gamla 
Plan- och bygglagen begåtts. För detta skall enligt 10 kap. 4§ gamla Plan- och bygglagen tas 
ut en byggnadsavgift som uppgår till fyra gånger den avgift som enligt taxa, fastställd med 
stöd av 11 kap. 5 § i samma lag, skulle ha betalats om lov hade getts till samma åtgärd. I detta 
fall uppgår byggnadsavgiften i enlighet med 2009 års taxa till 5040:- kronor och 
bygglovsavgiften enlig samma taxa till 1260:- kronor. 
 
För bygglovet gäller följande: 
- Bygglovet omfattar granskning enligt äldre Plan- och bygglagen 8 kap. (ang. bygglov, 
rivningslov och marklov). 
- Som kvalitetsansvarig godtas anmäd Jan-Åke Kristiansson, Hunegatan 23, 285 33 Markaryd. 
- Byggherren föreläggs att följa den av kommunen upprättade förenklade kontrollplanen 
"Checklista för byggherre" vilken bifogas till detta beslut. Byggherren eller dennes 
kvalitetsansvarig har möjlighet att föreslå ytterligare kontrollpunkter om så önskas. 
- När den förenklade kontrollplanen undertecknats av byggherren och insänts till Miljö- och  
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MBN § 83 forts 

byggnadskontoret kan ett slutbevis för fritidshuset utfärdas.  
 

Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov 2011-10-13 
Ansökan om bygglov i efterhand 2011-12-06 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut ang. beviljad strandskyddsdispens 2012-04-16 
Länsstyrelsens beslut ang. strandskyddsdispens 2012-05-11 
Tjänsteskrivelse 2012-05-21  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen Kronobergs Län 
Kvalitetsansvarig
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MBN § 84 

Väsentligt ändrad användning av lokaler, Lönnen 7 
Dnr 2012/109.230  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger Landstinget Kronobergs, 351 88 Växjö, Org. Nr. 
232100-0065, med stöd av 11 kap. 51§ och 57§ pkt. 2 nya Plan- och bygglagen, samt med 
hänvisning till 9 kap. 1§ och 8§ pkt. 4 Plan- och byggförordningen och 11 kap 52 § sista 
stycket nya Plan- och bygglagen att betala en byggsanktionsavgift om ett prisbasbelopp på 
44 000,- kronor för att ha tagit fastigheten Lönnen 7 i anspråk utan bygglov för väsentligt 
ändrad användning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna ett tidsbegränsat bygglov om 5 år fram till 
2017-06-26 för verksamheterna vårdverksamhet och skola under samlingsnamnet 
Familjecentral då bygglov för ansökan om väsentligt ändrad användning av lokaler i kv. 
Lönnen endast ges som ett tidsbegränsat bygglov då verksamheten som avses bedrivas strider 
mot gällande detaljplan. Avgiften för bygglov skall uppgå till 7.771:- kronor i enlighet med 
gällande taxa för bygglov. 
 
Faktura för ovanstående avgifter skickas separat. 
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
 

Elijah Hamilton (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Landstinget Kronoberg har ansökt om bygglov i efterhand för väsentligt ändrad användning av 
lokaler i kv. Lönnen 7, Markaryd. Lokalerna är belägna på plan två i den aktuella byggnaden 
och har sedan februari 2012 tagits i anspråk för verksamheten, vilket är en överträdelse av 9 
kap. 2a§ nya Plan- och bygglagen. Detaljplanen för kvarteret föreskriver användningarna 
handel och kontor vilket inte tillåter den vårdverksamhet som avses bedrivas i lokalerna. Den 
verksamhet som man avser att bedriva i lokalerna betecknas med ett samlingsnamn som 
"Familjecentral" vilket innebär i huvudsak vårdändamål. Den användning som utöver 
vårdändamålet strider mot detaljplanens bestämmelser är öppen förskola, vilken i 
detaljplanesammanhang definieras som skola.  
 
De användningar som preciseras i ansökan är följande: 
Barnavårdscentral 
Förråd 
Mödravårdscentral 
Socialtjänst 
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MBN § 84 forts 

Ungdomsmottagning 
Öppen förskola 
 

Då överträdelsen redan är gjord före det att lov har sökts för verksamheten, skall en 
byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51§ utkrävas och enligt 11 kap. 57§ pkt. 2 nya Plan- och 
bygglagen utkrävas av den som begått överträdelsen då avtal slutits mellan fastighetsägare och  
hyresgäst att hyresgästen åläggs att söka erforderliga tillstånd. Sanktionsarean är 139 
kvadratmeter och innebär en byggsanktionsavgift om 174.900:- kronor i enlighet med 9 kap. 
8§ Plan- och byggförordningen. 
 
Användningar som står i strid mot detaljplanens bestämmelser kan endast tillåtas genom 
tillfälliga bygglov. Dessa kan ges för högst fem år i taget och förlängas upp till en 
sammanlagd tid av totalt tio år, därefter måste detaljplanen ändras så att verksamheten tillåts 
om verksamheten avses fortsätta. 
 
Byggsanktionsavgiften skall betalas inom loppet av två månader efter det att den 
avgiftsskyldige delgivits beslutet om att ta ut avgiften i enlighet med 11 kap. 61§ nya Plan och 
bygglagen. 
 
Avgifter beträffande bygglov 
Bygglov           4.435:- 
Startbesked     3.168:- 
Kungörelse          168:- 
Summa:            7.771:- kronor 
 
För bygglovet gäller följande: 
-  Ett beviljat tidsbegränsat bygglov fritar ej den sökande från skyldigheter enligt annan 
lagstiftning. 
-   Det tidsbegränsade bygglovet upphör att gälla 2017-06-26. 
- För beviljat tidsbegränsat bygglov gäller handlingar instämplade på Miljö- och 
byggnadskontoret 2012-03-09 samt 2012-04-24. 
-   Beviljat tidsbegränsat bygglov innefattar även startbesked. 
- Önskan om förlängning av tidsbegränsat bygglov skall meddelas till Miljö- och 
byggnadsnämnden i god tid före det att gällande bygglov löper ut. 
-  Byggherren skall snarast inlämna arkivbeständiga ritningar gjorda på plastfilm alternativt 
arkivbeständigt papper, till Miljö- och byggnadskontoret. 
 
Dagens sammanträde 

Ordförande Per Lindholm (M) yrkar att byggsanktionsavgiften nedsättes till ett prisbasbelopp 
på 44 000,- med hänvisning till 11 kap 52 § sista stycket nya Plan- och bygglagen för att få en 
likställighet mellan kommunerna i länet (Växjö och Ljungby). 
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3Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 
MBN § 84 forts 

Elijah Hamilton (KD) yrkar att byggsanktionsavgiften nedsättes till ett halvt prisbasbelopp på 
22 000,- kronor. 
 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och på Elijah Hamiltons yrkande och 
finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutat bifalla ordförandens yrkande. 
 
Beslutsunderlag 

Redogörelse angående Familjecentral, 2012-03-09. 
Ansökan om väsentligt ändrad användning, 2012-04-24 
Tjänsteskrivelse 2012-06-05  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Berörda sakägare 
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MBN § 85 

Prioritering av detaljplanearbetet 
Dnr 2012/236.210  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar upprättat förslag till prioritering av detaljplanearbetet. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

För närvarande pågår arbete med 13 detaljplaner. Sedan förra prioriteringen har inte någon 
detaljplan vunnit laga kraft men nämnden har godkänt Åmot 3:3 och Kommunfullmäktige 
hade uppe planen i aprilmötet. En plan Skafta 1:13 har varit utställd och sju planer har varit 
ute för samråd. 
Förslag läggs om följande prioritering av detaljplanearbetet för de kommande sex månaderna. 
1.Skafta 1:13, Skafta 1:36, och Misterhult 2:18-sv. 
2.Anderslövsområdet. 
3.Alandsköps vindpark, Andsjödal och Intäppeområdet. 
4.Linnean, Nåthults vindpark, Prästtorp, Skararps vindpark, Sporrsmeden och norra delen av 
Tovhult. 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-06-18 
Förslag till detaljplanearbetet. 
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MBN § 86 

Ekonomisk rapport 
Dnr 2011/227.041  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

För de fem första månaderna visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet på ett överskott 
på 814 kkr i förhållande till budgeterat. Av överskottet avser 257 kkr lägre kostnader och 557 
kkr högre intäkter än budgeterat. 
De totala intäkterna ligger på +557 kkr i förhållande till budgeterat. Det är positivt att 
bygglovsintäkterna hittills ligger på positiva tal men den största delen härrör från de fasta 
avgifterna på miljösidan och de återkommer inte en gång till i år. Dessutom har vi lyckats 
hålla nere kostnaderna på miljö- och hälsoskyddssidan medan kostnaderna på byggsidan 
succesivt kommer att minska. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-06-18 
Ekonomisk rapport 2012-06-01 
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MBN § 87 

Mål och besparingar i budgeten för 2013 
Dnr 2012/239.041  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden diskuterar olika direktiv för delmålen och konsekvenser i 
verksamheten med anledning av 2013 års besparingar samt budget för 2013. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige har antagit 10 övergripande mål för perioden 2013-2015 och de är 
politiska direktiv som anger verksamheternas långsiktiga inriktning utöver vad som stadgas i 
lag och förordning samt utgör grund för prioritering. Alla övergripande mål och riktlinjer är 
relevanta för alla nämnder vilket innebär att varje nämnd i sin nämndsplan skall redovisa sitt 
bidrag till att nå kommunfullmäktiges mål.  
Kommunstyrelsen har beslutat om kompletterande planeringsdirektiv 2013-2015 där miljö- 
och byggnadsnämnden ska redovisa resursförstärkning på 5 % och övriga nämnder 1%.  
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-06-19 
Kommunfullmäktiges övergripande mål 2013-2015 
Förslag till miljö- och byggnadsnämndens mål 
Kompletterande planeringsdirektiv 2013-2015 
Konsekvenser i verksamheten med anledning av 2013 års besparingar. 
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MBN § 88 

Analysrapporter över dricksvatten och bassängbadvatten 
Dnr 2012/25.470  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger med godkännande rapporterna till handlingarna. 
 

Sammanställning 

Dricksvatten 
2012-04-10                              Typ              Resultat 
Vivljunga vv, råvatten                FK                EB 
Vivljunga vv, råvatten                     FK                EB 
Hylte vv, Timsfors p.st                    FK/MB         IRI/IRI 
Hylte vv, råvattenbrunn 1                  FK                EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 2                   FK                EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 3               FK                EB            
Hylte vv, råvattenbrunn 4                FK                EB 
Grönö vv, Riksvägen, pst              FK/MB         IRI/IRI 
Hylte vv, råvattenbrunn 1                  FK                EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 2                    FK                EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 3                FK                EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 4                   FK                EB 
 
2012-04-24 
Hylte vv, utg drv                         FK/MB         T/T 
Grönö vv, råvatten                            MB               EB 
Grönö vv, utg drv                              FK/MB         EB/T 
Hylte vv, råvatten ink                          FK/MB         EB/EB 
 
2012-05-08 
Hylte vv, Gerdmans                        MB                IRI 
 
2012-05-22 
Grönö vv, råvatten                            MB               EB 
Hylte vv, utg drv                                   FK/MB         T/T 
Hylte vv, råvatten ink                        FK/MB        EB/EB 
Grönö vv, utg drv                          FK/MB         EB/T 
 
Enskilda brunnar 
2012-03-27                                                          
Språxhult                                               FK/MB         T/T 
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MBN § 88 forts 

2012-04-10 
Södra Århult                                       FK/MB         TA/T 
2012-05-08 
Groeryd                                                    FK/MB         TA/T 
Vänneböke                                         FK/MB TA/T 
 
Bassängbadvatten 
2012-05-08 
Hannabadet, rehab                          MB                IRI 
Hannabadet, simbassäng                      MB                IRI 
Hannabadet, leklandskap                  MB                IRI 
Hannabadet, bubbelpool                    MB                IRI 
 
                            
 
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 2012-06-18 
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MBN § 89 

För kännedom 
Dnr 2012/22.400  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar. 
 

Sammanställning 

Länsstyrelsen 
2012-05-14 
- Anmälan om vattenverksamhet för kabelförläggning i bäck på fastigheterna Södra Århult 
1:15, 2:41 och 2:49. 
 
2012-05-31 
- Avslår överklagandet om bygglov för nybyggnad/flyttning av en uthyrningsstuga på 
fastigheten Gunghult 1:46. 
 
2012-04-12 
- Överklagan av avgift för miljötillsyn 2012. 
 
Ungdomsinskottet 
- Protokoll från möte 2012-04-24. 
 
Lagans vattenråd 
- Recipientkontrollen i Lagan 2011 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-06-18 
 
 
 


