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Tid och plats Måndagen den 20 augusti 2012, Åsasalen, 13:30 - 
15:45 

  
Tjänstgörande Per Lindholm (M) ordförande 
Ledamöter Torsten Johansson (C ) 
 Elijah Hamilton (KD),  kl 13.30 – 15.10 §§ 90 - 102 
 Stephan Karlsson (S) 
 Hans Hermansson (S) tjänstgörande ersättare 
 Harald Takvam (KD), tjänstgörande ersättare kl 

15.10 – 15.45, §§ 103 - 106 
  
  
  
  
  
Ersättare Lars-Åke Svensson (C ) 
 Harald Takvam, ersättare kl 13.30 – 15.10 §§ 90 - 

102 
  
  
  
Övriga 
närvarande 

Kenneth Füreder, miljöchef 

 Lisa Johansson, miljöinspektör § 91 
 Ylva Zimmerbäck, hälsoskyddsinspektör § 92 – 93 

Peter Robertsson, kommunarkitekt §§ 94 – 102 
Ulf Möller, byggnadsinspektör §§ 94 - 102 

  
  
  
Justerare Elijah Hamilton §§ 90 – 93, 95 -102 

Stephan Karlsson §§ 94, 103 - 106 
  
Datum för 
justering 

 2012-08-23    Paragrafer: 90-106 
 
 

Underskrifter Sekreterare Eivor Hardinsson 
   
   
 Ordförande Per Lindholm 
   
   
 Justerare Elijah Hamilton             Stephan Karlsson 
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Anslag om justering  

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 

 
2012-08-20 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2012-08-27 

Anslaget tas 
ned: 

 
2012-09-17 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Miljö- och byggnadskontoret 

 
 
Underskrift 
 Eivor Hardinsson   
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Ärendeförteckning 

 
§ 90 Anmälan av delegeringsbeslut  

§ 91 Tillsynsbesök, H-Tryck 2012-07-05 

§ 92 Sänkt avgift Camilla Ekstrand Hudvård 

§ 93 Sänkt tillsynsavgift Salong Pause 

§ 94 Byte av taktäckningsmaterial, Violen 7 

§ 95 Bygglov för två carportar, Amerikanaren 16 

§ 96 Ändrad användning från fritidshus till ungdomsverksamhet, Snörsjö 
1:17 

§ 97 Ansökan om bygglov för resning av nya takstolar, Sirius 1 

§ 98 Tidsbegränsat bygglov för klubbstuga samt nybyggnation av läktare, 
Markaryd 2:75 

§ 99 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för containrar, Abborren 5 

§ 100 Begäran om befrielse från krav på byggfelsförsäkring, Härhult 1:4 

§ 101 Bygglov för bilverkstad, Blåklockan 9 

§ 102 Yttrande till Mark- och miljödomstolen över nybyggnad bostadshus, 
Oshult 1:26 

§ 103 Budget för 2013 och EPF 2014-2015 

§ 104 Ekonomisk rapport 

§ 105 Analysrapporter över dricksvatten, bassängbadvatten och 
strandbadvatten  

§ 106 För kännedom 
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MBN § 90 

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 fattat av miljö- och byggnadsnämndens ordförande Per Lindholm 
Dnr Ordförande 3/12 - 4/12 
 
Beslut om bygglov, slutbesked, rivningslov, strandskyddsdispens, anmälan, 
färdigställandeskydd och/eller byggfelsförsäkring fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson 
D PR 108/12 -  D PR 135/12, D PR 137/12 - D PR 145/12 och D PR 147/12 - D PR 155/12. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-08- 
Delegationsbeslut 2012-06-18 - 2012-08-08 fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson 
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MBN § 91 

Tillsynsbesök, H-Tryck 2012-07-05 
Dnr 2012/232.427  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 74/2012 upphävs då inspektion skedde 2012-07-05.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

2012-06-25 tog miljö- och byggnadsnämnden ett beslut om att förelägga H-Tryck, org.nr 
556086-1535, 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. Skrivelsen skickades ut 
på grund av att tillsynen avsevärt försvårades då verksamhetsutövaren inte tänkte vara delaktig 
vid tillsynsbesöket. Kort efter beslutet skickats ut ringde en annan representant för företaget 
upp miljöinspektören och förklarade att det måste ha skett ett missförstånd och att 
miljöinspektören var välkommen att göra ett tillsynsbesök. 2012-07-05 genomfördes ett 
tillsynsbesök på H-Tryck och tack vare detta bör beslutet upphävas.  
 
 
Beslutsunderlag 

Föreläggande om vite gällande H-Tryck, 2012-06-25 
Inspektionsrapport, 2012-07-06 
Tjänsteskrivelse 2012-08-06 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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MBN § 92 

Sänkt avgift Camilla Ekstrand Hudvård 
Dnr 2012/270.444  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden sänker årsavgiften till 600 kronor för Camilla Ekstrand hudvård 
på grund av att verksamheten drivs i mindre omfattning, enbart en dag i veckan. 
Verksamheten bedrivs av Camilla Ekstrand och är belägen i fastigheten Mellangård 14.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Den 10 juli 2012 inkom en skrivelse om att Camilla Ekstrands hudvård önskar få sin avgift 
justerad med anledning av att verksamheten bedrivs i liten omfattning, verksamheten bedrivs 
enbart en dag i vecka. Verksamheten omfattar hudvård. Verksamhetsutövaren föreslår att 
årsavgiften ska omprövas och justeras efter verksamhetens omfattning. Avgiften sänks till 
halva beloppet av full taxa det vill säga 600kr.  
 
Beslutet kan i framtiden upphävas t ex om verksamheten förändras eller att nya uppgifter 
framkommer. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-08-13 
Inkommen skrivelse från verksamhetsutövare 2012/270.444  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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MBN § 93 

Sänkt tillsynsavgift Salong Pause (kroppsvård-hudvård, massage) 
Dnr 2012/269.444  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden sänker årsavgiften till 600 kronor för Salong Pause-kroppsvård 
(hudvård, massage) på grund av att verksamheten drivs i mindre omfattning, cirka 10 timmar i 
veckan. Verksamheten är belägen i fastigheten Alen 5.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Den 11 juli 2012 inkom en skrivelse om att Salong Pause-kroppsvård (hudvård, massage) 
önskar få sin avgift justerad med anledning av att verksamheten bedrivs i liten omfattning. 
Verksamheten omfattar kroppsvård (hudvård, massage). Verksamhetsutövaren föreslår att 
årsavgiften ska omprövas och justeras efter verksamhetens omfattning. Avgiften sänks till 
halva beloppet av full taxa det vill säga 600kr.  
 
Beslutet kan i framtiden upphävas t ex om verksamheten förändras eller att nya uppgifter 
framkommer. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-08-13 
Inkommen skrivelse från verksamhetsutövaren dnr 2012/269.444  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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MBN § 94 

Byte av taktäckningsmaterial, Violen 7 
Dnr 2012/258.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar ändring av taktäckningsmaterial i enlighet med 9 Kap. 
2c§ Plan- och bygglagen samt då åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan även i 
enlighet med 9 Kap. 3a§ Plan- och bygglagen. Avgift för lov skall vara 1.276:- kronor. 
Förutsättningar för beviljat lov preciseras under rubriken "För lovet gäller följande" i avsnittet 
Bakgrund och sammanfattning. 
 
Bilaga: Hur man överklagar.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för att få fastigheten Violen 7 få utföra byte 
av taktäckningsmaterial. Avsikten är att avlägsna befintliga tegelpannor och ersätta dessa med 
röda pannor av betong. Berörda sakägare har givits möjligheten att inkomma med synpunkter 
till och med 2012-07-27. En erinran har inkommit under svarstiden vilken bifogas i sin helhet 
till denna tjänsteskrivelse. Med anledning av inkommen erinran upplyses om att gällande 
detaljplan (M18) inte ställer några krav avseende byggnaders bevarande, fasadutformning eller 
taktäckningsmaterial. 
 
För lovet gäller följande 
- Byggherren föreläggs att följa den av kommunen upprättade förenklade kontrollplanen 
"Checklista för byggherre". 
- Tekniskt samråd bedöms ej som erforderligt. 
- Miljö- och byggnadskontorets arbetsplatsbesök bedöms som erforderligt. 
- Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd bedöms ej som erforderligt. 
- Byggherren skall meddela Miljö- och byggnadskontoret när åtgärderna påbörjas samt när 
desamma avslutats.  
 
Dagens sammanträde 

På grund av jäv deltog inte Elijah Hamilton (KD) vare sig i handläggning eller beslut. 
 
Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov 2012-07-03 
Bilaga: Erinran 
Tjänsteskrivelse 2012-08-08 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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MBN § 94 forts 

 
Berörda sakägare 
Klaganden 
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MBN § 95 

Bygglov för två carportar, Amerikanaren 16 
Dnr 2012/240.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för två carportar på fastigheten Amerikanaren 
16 med hänvisning till 9 Kap. 30§ Plan- och bygglagen då avvikelsen är att betrakta som liten 
samt inte strider mot detaljplanens syfte. För lovet gäller förutsättningar vilka preciseras under 
rubriken "För lovet gäller följande" i avsnittet Sammanfattning. Avgift för lov skall vara 
1.857:- kronor i enlighet med av kommunen upprättad taxa för år 2012.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från Markaryds kommun/Fyrklövern, har inkommit ansökan om bygglov för att på fastigheten 
Amerikanaren 16, Strömsnäsbruk, få uppföra två stycken carporter. På platsen finns idag 
befintliga parkeringsfickor för äldreboendets tjänstefordon. Syftet med att anlägga carportar är 
att underlätta användandet av dessa fordon främst under vintertid med tanke på snöfall osv. 
Byggnationen av carportarna utgör en avvikelse mot gällande detaljplan (S105) då 
carportarnas norra sidor skjuter in med ca 1-2 meter över "prickad mark" dvs. mark som ej får 
bebyggas. Avgift för nybyggnationens skall vara 1.857:- kronor i enlighet med av kommunen 
upprättad taxa för år 2012. 
 
För lovet gäller följande 
- Tekniskt samråd bedöms som ej erforderligt. 
- Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd bedöms som ej erforderligt. 
- Som kontrollansvarig godtas Fredrik Hansson, byggansvarig HABI Bygg, Västergatan 11, 
285 37 Markaryd. 
- Byggherren föreläggs att följa den av kommunen upprättade kontrollplanen gällande 
minimikrav för kontrollplan. 
- Byggherren skall meddela till Miljö- och byggnadskontoret när byggnationen påbörjas samt 
när densamma avslutas. 
- När arbetena avslutats skall snarast möjligt relationshandlingar och arkivvärdiga ritningar 
(kopior gjorda på plastfilm) inlämnas till Miljö- och byggnadskontoret. 
- Innan slutbesked kan utfärdas skall föreskriven checklista inlämnas till Miljö- och 
byggnadskontoret. Denna skall vara undertecknad med namnteckning och namnförtydligande.  
 
Berörda sakägare har givits möjlighet att yttra sig i ärendet till och med den 27:e juli 2012, 
ingen erinran har inkommit under svarstiden. 
 
Carportarnas placering och utformning framgår av bifogade illustrationer. 
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MBN § 95 forts 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov, 2012-06-18 
Tjänsteskrivelse 2012-08-07  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Berörda sakägare 
Kontrollansvarig 
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MBN § 96 

Ändrad användning från fritidshus till ungdomsverksamhet, Snörsjö 1:17 
Dnr 2012/249.232  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar ändrad användning av befintligt fritidshus till 
ungdomsverksamhet, förutsättningar för lov preciseras under rubriken "för lovet gäller 
följande" i avsnittet Bakgrund och sammanfattning. Avgift för lov skall vara 2.385:- kronor i 
enlighet med av kommunen upprättad taxa för år 2012.   
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov föra att på fastigheten Snörsjö 1:17 få ändra 
användning av befintligt fritidshus till ungdomsverksamhet. Ändringen avser att ta fritidshuset 
i anspråk för att bedriva fritidsverksamhet för ungdomar, verksamhetens art preciseras 
närmare i bifogad skrivelse. Berörda sakägare har givits möjlighet att inkomma med 
synpunkter på ansökan till och med 2012-07-27. Ingen erinran har inkommit under svarstiden. 
 
För lovet gäller följande 
-  Byggherren skall meddela Miljö- och byggnadskontoret när byggnadsarbetena påbörjas 
samt när desamma avslutats. 
-   Tekniskt samråd bedöms som ej erforderligt. 
- Byggherren föreläggs att följa den av kommunen upprättade förenklade kontrollplanen 
"checklista för byggherre". 
- Innan slutbesked kan utfärdas skall föreskriven checklista inlämnas till Miljö- och 
byggnadskontoret. Denna skall vara undertecknad med namnteckning och 
namnfördtydligande.  
-  Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd bedöms som ej erforderligt i enlighet 
med 1a§ Lagen om byggfelsförsäkring, då åtgärden inte förändrar byggnadens fysiska 
utformning. 
-  Miljö- och byggnadskontorets arbetsplatsbesök bedöms som ej erforderligt. 
-  Detta bygglov inkluderar även startbesked.  
 
Beslutsunderlag 

Bilaga 1 - Beskrivning av verksamheten 
Checklista för byggherre 
Tjänsteskrivelse 2012-08-07  
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Berörda sakägare 
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MBN § 97 

Ansökan om bygglov för resning av nya takstolar, Sirius 1 
Dnr 2012/38.231  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för resning av takstol samt nybyggnation av 
takkupa med stöd i gällande mätmetod för beräkning av våning och byggnadshöjd i enlighet 
med 1 kap. 3§ och 4§ Plan- och byggförordningen. Avgift för lov skall vara 6.344:- kronor i 
enlighet med av kommunen fastställd taxa för år 2012.  
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för att på fastigheten Sirius 1 få uppföra 
nya takstolar samt takkupa på befintligt enbostadshus. Avsikten med förändringen är att nyttja 
det nytillkomna utrymmet för bostadsändamål. Takstolarnas och takkupans utformning 
framgår av bifogade ritningar. Under yttrandetiden har inkommit erinran mot ansökan samt 
har det givits upprepade möjligheter för de involverade parterna att besvara varandras 
inkomna synpunkter. 
 
Gällande detaljplan (M75) föreskriver bostadsändamål i en våning med en högsta tillåtna 
byggnadshöjd om 4,2 meter. Gällande regel för beräkning av byggnadshöjd ger ett visst 
utrymme för tolkning om hurivida byggnadshöjden överskrides på grund av takkupan eller ej, 
detta främst med tanke på takkupans storlek. Denna gällande mätmetod går förenklat sett ut på 
att låta ett referensplan på 45 graders lutning sammanfalla med den högsta skärningspunkten 
mellan fasadplan och takplan. I skärningspunkten mäts sedan byggnadshöjden i förhållande till 
markens medelnivå runt byggnaden. Då takkupans takfot sammanfaller med takfoten i övrigt 
förändras dock inte byggnadshöjden enligt gällande mätmetod, vilket innebär att takkupan 
faller inom höjdkravet i gällande detaljplan. 
 
Av gällande detaljplan framgår inte något förbud mot att inreda vind för bostadsändamål samt 
vad gäller kravet om att byggnader skall uppföras i högst en våning är höjningen av 
takstolarna ej att betrakta som en ny våning då höjden från vindbjälklagets ovansida upp till 
skärningspunkten mellan fasad och takplan inte är högre än 0,7 meter, detta då takfotens höjd 
inte förändras i och med de nya takstolarna uppförs. 
 
Inkommen erinran samt tillhörande svar på densamma inkluderas i fulltext som bilaga till 
denna tjänsteskrivelse. 
 
För lovet gäller följande: 
- Tekniskt samråd bedöms som erforderligt. 
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MBN § 97 forts 
 
- Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd bedöms som ej erforderligt då 

arbetet avses utföras i egenskap av så kallad ”självbyggnation”.  
- Byggherren har det fulla ansvaret för att byggnationen uppfyller de gällande krav som 

ställs avseende lagkrav och byggregler som berör projektet. 
- Byggnadsåtgärderna får inte påbörjas före det att startbesked har utfärdats. 
- Som kontrollansvarig godtas Conny Nilsson, Klint 1534 ”Björkängen”, 287 91, 

Strömsnäsbruk. 
- Miljö- och byggnadskontorets arbetsplatsbesök bedöms som erforderligt. 
- Byggherren föreläggs att följa den av kommunen upprättade kontrollplanen angående 

minimikrav för kontrollplan. 
 
Kontrollplan 
Här nedan poängteras delar ur kontrollplanen gällande minimikrav.  
- Byggherren skall meddela miljö- och byggnadskontoret när byggarbetena påbörjas. 
- När arbetena avslutats skall snarast möjligt relationshandlingar och arkivvärdiga 

ritningar (kopior gjorda på plastfilm) inlämnas till Miljö- och byggnadskontoret. 
Innan slutbesked kan utfärdas skall föreskriven kontrollplan inlämnas till Miljö- och 
byggnadskontoret. Denna skall vara undertecknad med namnteckning och namnförtydligande. 
 

Beslutsunderlag 

Inkommen erinran 2012-03-22 
Bemötande av erinran 2012-05-10 
Bemötande av svar på erinran 2012-07-03 
Bemötande, önskar ej erinra 2012-07-04 
Tjänsteskrivelse 2012-08-06 
Ritningsunderlag  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Klaganden 
Berörda sakägare 
Kontrollansvarig
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MBN § 98 

Tidsbegränsat bygglov för klubbstuga samt nybyggnation av läktare, 
Markaryd 2:75 
Dnr 2012/218.233  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov för klubbstuga samt läktare till 
och med 2017-08-20. Avgift för lov skall vara 1.751:- kronor i enlighet med av kommunen 
fastslagen taxa för år 2012.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om tidsbegränsat bygglov för att på fastigheten 
Markaryd 2:75 få placera en klubbstuga samt uppföra en läktare. Då byggnationerna avses på 
mark som ej får bebyggas i gällande detaljplan, kan endast ett tidsbegränsat bygglov beviljas. 
Ett tidsbegränsat bygglov kan ges om högst fem år i taget och förlängas till en maximal tid av 
sammanlagt tio år. Därefter måste antingen detaljplanen ändras eller byggnationerna i fråga 
rivas eller flyttas. 
 
Klubbstugans och läktarens placering och utformning framgår av bifogade illustrationer. 
 
Beslutsunderlag 

Ritningsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2012-08-06  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Berörda Sakägare 
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1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 99 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för containrar, Abborren 5 
Dnr 2006/287.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till och med 2017-05-31 för 
befintliga två containrar på fastigheten Abborren 5, Markaryd i enlighet med 9 kap. 33§ Plan- 
och bygglagen. Avgift för förlängning av tidsbegränsat bygglov skall vara 432:- kronor i 
enlighet med gällande taxa för bygglov.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för 
uppställning av två containrar på fastigheten Abborren 5, Markaryd. Ett tidsbegränsat bygglov 
om 5 år har tidigare beviljats av Miljö- och byggnadsnämnden för nämnda två containrar och 
förlängningen av bygglovet avser ytterligare 5 år. Då tidsbegränsade bygglov endast kan ges 
för som mest 5 år i taget och med en sammanlagd lovtid om totalt 10 år, innebär detta att det 
tidsbegränsade bygglovet inte kan förlängas efter det att ansökt lovtid har löpt ut. Efter att 
lovtiden löpt ut måste verksamheten upphöra, vilket i detta fall innebär att containrarna flyttas 
alternativt att detaljplanen ändras så att verksamheten tillåts inom planen. Ingen erinran har 
inkommit från berörda sakägare under yttrandetiden. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-06-25 
Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov, 2012-04-18  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Berörda sakägare 
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1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 100 

Begäran om befrielse från krav på byggfelsförsäkring, Härhult 1:4 
Dnr 2010/182.234  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden kvarstår vid sin tidigare bedömning att "riskbyggnation" 
föreligger i enlighet med 1b§ Lagen om byggfelsförsäkring och därmed kvarstår kravet om 
byggfelsförsäkring eftersom byggnationen innehåller vatten- och avloppsinstallation vilket 
innebär riskbyggnation. 
 
Bilaga: Hur man överklagar.  
 
Elijah Hamilton (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Sökanden inkom 2011-03-01 med en komplett ansökan om bygglov för nybyggnation av 
fritidshus på fastigheten Härhult 1:4. 2011-04-11 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att 
byggfelsförsäkring krävs för nybyggnationen av fritidshuset med motivering att 
"riskbyggnation" föreligger. Kopia på beslutet bifogas till denna tjänsteskrivelse. 2012-03-14 
inkom begäran om befrielse från kravet på byggfelsförsäkring med hänvisning till att 
byggnationen företas i egenskap av så kallad "självbyggare". 
 
Så kallade "självbyggare" finns undantagna från kravet om byggfelsförsäkring enligt 1a§ 
Lagen om byggfelsförsäkring. Kopia på aktuell lagtext bifogas till denna tjänsteskrivelse. 
Dock skall beaktas Miljö- och byggnadsnämndens föregående beslut § 49/2011 vilket stöder 
sig på "riskbyggnation" i enlighet med 1b§ Lagen om byggfelsförsäkring: 
"Vid behovsprövningen skall byggnadsnämnden särskilt beakta de beräknade kostnaderna för 
åtgärden och försäkringen samt risken för allvarliga fel och skador."  
 

Dagens sammanträde 

Elijah Hamilton (KD) yrkar befrielse från kravet på byggfelsförsäkring med motivering att det 
är fråga om självbyggare. Ordförande Per Lindholm (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag att kräva byggfelsförsäkring då riskbyggnation föreligger. 
 

Ordföranden ställer proposition på tjänsteskrivelsens förslag och på Elijah Hamiltons yrkande 
och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutat bifalla tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Begäran om befrielse från krav om byggfelsförsäkring, 2012-03-14 
Kopia på aktuell lagtext, 2012-03-14 



 

 

  

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-08-20 

 

 

 

 

 

 
2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 100 forts 

 
Protokollsutdrag, Mbn § 49 2011-04-11 
Tjänsteskrivelse 2012-08-06  
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 101 

Bygglov för bilverkstad, Blåklockan 9 
Dnr 2012/225.232  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för bilverkstad på fastigheten 
Blåklockan 9 då verksamheten strider mot gällande detaljplan och inte är att betrakta som en 
liten avvikelse som avses i 9 Kap. 30§ Plan- och bygglagen. Avgift för avslag skall vara 633:- 
kronor i enlighet med av kommunen fastställd taxa för år 2012. 
 
Bilaga; Hur man överklagar.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för att på fastigheten Blåklockan 9, 
Markaryd, få uppföra en bilverkstad. Verksamheten avses bedrivas i kommersiellt bruk och 
strider således mot gällande detaljplan (M111) som avser enbart bostadsändamål för den 
aktuella fastigheten. Inom samma detaljplan ryms även ett angränsande stycke mark för en 
kombination av bostäder och handel, men då bilservice inte är att betrakta som handel utan 
regleras som en egen användning (stora G) i detaljplanesammanhang, kan bilservice på intet 
sett ses som detaljplaneanvändningen Handel. 
 
Berörda sakägare har givits möjlighet att yttra sig om bygglovsansökan till och med 2012-07-
06 och erinran mot densamma har inkommit vid två tillfällen. Respektive erinran bifogas i 
fulltext till denna tjänsteskrivelse. 
 
  
Beslutsunderlag 

Erinran 2012-07-03 
Erinran 2012-07-04 
Tjänsteskrivelse 2012-08-06  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Klagandena 
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MBN § 102 

Yttrande beträffande bygglov för nybyggnad av bostadshus, Oshult 1:26 
Dnr 2005/670.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avger yttrande till Mark- och miljödomstolen enligt nämndens 
tidigare motivering att den nya placeringen bedöms ej ändra den i det tidigare beslutet gjorda 
bedömningen att komplementbyggnaden bildar en sammanhängande enhet tillsammans med 
övriga befintliga byggnader på fastigheten och därmed ej medför utvidgning av det privata 
området på bekostnad av det område som är tillgängligt för allmänheten. Därmed kan skäl 
bedömas föreligga för beviljande av strandskyddsdispens varför nämnden har beviljat 
strandskyddsdispens. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Mark- och miljödomstolen har inkommit med föreläggande om yttrande senast 2012-08-31. 
 
Miljö och byggnadsnämnden beslutade enligt protokoll av 2005-11-21 § 200 att bevilja 
strandskyddsdispens för flyttning samt tillbyggnad av  gäststuga på fastigheten Oshult 1:26.  
Ansökan inkom 2006-09-05 om ändring av tidigare beviljat bygglov och strandskyddsdispens 
för gäststugan. 
 
Ändringen avsåg en ökning av tidigare ansökta 8 kvadratmeter för tillbyggnaden till 32 
kvadratmeter, dessutom avsåg ändringen att stugan skulle placeras 7 meter närmare Lokasjön 
än vad man tidigare ansökt om. Skäl för ändringen angavs vara att man ville bevara befintliga 
träd på fastigheten.  
 
Enligt protokoll av 2006-09-18 § 155 beviljade miljö- och byggnadsnämnden ansökt ändring 
av tidigare bygglov samt strandskyddsdispens för flyttning av gäststugan samt tillbyggnad av 
densamma. Det nya lovet omfattade således följande: 
-   Flyttning av gäststugan 7 meter närmare Lokasjön. 
-   Ändring av byggnadsytan för tillbyggnaden från 8 kvadratmeter till 32 kvadratmeter. 
-   Beviljad strandskyddsdispens för åtgärderna. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-08-15 
Föreläggande från Växjö Tingsrätt  
 
Beslutet expedieras till: 

Växjö Tingsrätt 
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1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 103 

Budget för 2013 och EPF 2014-2015 
Dnr 2012/239.041  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar upprättat förslag till budget för 2013 efter vissa 
kompletteringar och EFP 2014-2015 samt taxor för år 2013. Nämnden redovisar med 
anledning av Kompletterande planeringsdirektiv att en tjänst minskar från 1,0 årsarbete till 0,8 
och att vattenprovet för hushåll på landsbygden med barn under ett år begränsas till parametrar 
som rör hälsoskyddsaspekter. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Budgetförslaget följer planeringsdirektiven för 2013 års budget och Kompletterande 
planeringsdirektiv 2013-2015. Till förslaget ska även effektiviseringar/besparingar på 5% av 
nettobudgeten eller 100 000 kronor redovisas för miljö- och byggnadsnämnden. Förslaget i 
övrigt innebär inga förändringar i förhållande till 2012 års budget.  
 
Dagens sammanträde 
 
Målen diskuteras och för delmål 4 och 5 läggs till ytterligare kriterier/indikatorer såsom att 
svara på enkla frågor via e-post inom 24 timmar respektive nyttja ungdomsinskottet som 
remissinstans när det gäller ärenden som rör barn och ungdomar. För delmål 7, 9 och 10 
ändras procentsatserna. För delmål 8 är kriteriet förenkla och förtydliga lagar och regler och 
målvärdet är att grävda diken ej skall omfattas av strandskyddsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 

Planeringsdirektiv 2013-2015 
Kompletterande planeringsdirektiv 2013-2015 
Förslag till budget för 2013 och EFP 2014-2015 
Tjänsteskrivelse 2012-08-13  
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MBN § 104 

Ekonomisk rapport 
Dnr 2011/227.041  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

För de sju första månaderna visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet på ett övererskott 
på 736 kkr i förhållande till budgeterat. Av överskottet avser 331 kkr lägre kostnader och 405 
kkr högre intäkter än budgeterat. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-08-17 
Ekonomisk rapport den 6 augusti 2012. 
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1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 105 

Analysrapporter över dricksvatten,  bassängbadvatten och strandbadvatten 
Dnr 2012/25.470  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med godkännande lägga rapporterna till handlingarna. 
 

Sammanställning 

Dricksvatten 
2012-06-05                                     Typ        Resultat 
Hylte vv, Råstorp affär                FK/MB   T/T 
Grönö vv, nät Shell                        FK/MB       IRI/T 
Vivljunga vv, utg drv                       MB            T 
Vivljunga vv, råvatten                      MB              EB 
 
2012-06-19 
Grönö vv, utg drv                                MB T 
Grönö vv, råvatten                            MB          EB 
Hylte vv, utg drv                                MB           T 
Vivljunga vv, nät ink stugby            FK/MB    IRI/T 
Östergatans vv, nät                        FK/MB    IRI/IRI 
Hylte vv, råvatten ink                        FK/MB     EB/EB 
Östergatans vv, utg drv                         FK/MB    T/T 
Östergatans vv, nät                                FK/MB     IRI/IRI 
 
2012-07-03 
Hylte vv, Sydsten p.st                     FK/MB      T/T 
Grönö vv, Kvarnaholm                      FK/MB   T/T 
 
2012-07-17 
Hylte vv, utg drv                           FK/MB     T/T 
Grönö vv, utg drv                            FK/MB     EB/T 
Hylte vv, ink råvatten                      FK/MB       EB/EB 
Grönö vv, råvatten                               MB         EB 
Vivljunga vv, nät ink stugby             FK/MB       T/IRI 
 
2012-07-31 
Hylte vv, Timsfors p.st                     FK/MB    T/T 
Grönö vv, Riksvägen p.st             FK/MB   T/T 
 
Enskilda brunnar 
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2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 105 forts 
 
2012-06-12 
Boda                                               FK/MB     TA/T 
 
2012-06-19 
Misterhult                                     MB            T 
Övre Gällareböke                           FK/MB     TA/T 
 
2012-06-20 
Tannsjö                                           FK/MB   TA/TA 
 
2012-07-17 
Alandsköp                                     FK/MB     TA/TA 
 
2012-07-31      
Ekhult                                              MB            TA                                                          
 
Bassängbadvatten 
2012-06-05 
Hannabadet, Strömsnäs                      MB            IRI 
 
2012-07-03 
Hannabadet, Strömsnäs                     MB        IRI 
 
Strandbad 
2012-06-19 
Lokasjön                                       MB         TA 
Getesjön                                            MB         T 
Hannabadssjön                             MB         T 
Hinnerydssjön                                     MB        T 
Klintbadet                                        MB         T 
Tovhultsbadet                                    MB           T 
 
2012-07-10 
Lokasjön                                              MB          T 
 
2012-07-17 
Getesjön                                           MB         T 
Hannabadssjön                                      MB      T 
Klintbadet                                       MB         T 
Hinnerydssjön                              MB       T 
Tovhultsbadet                                  MB        T 
Lokasjön                                             MB           T 
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3Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 105 forts 
 
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 2012-08-13 
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MBN § 106 

För kännedom 
Dnr 2012/22.400  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar. 
 

Sammanställning 

Länsstyrelsen 
2012-06-12 
- Avslår överklagandet angående olägenheter från hotell- och restaurangverksamheten på 
fastigheten Gunghult 1:46. 
 
2012-06-26 
- Avslår överklagandet om tillsynsavgift för Ekeryds Trävaruaffär AB. 
 
2012-06-28 
- Överprövar inte strandskyddsdispensen på fastigheten Flässeryd 1:17. 
 
2012-08-08 
- Avslår överklagandet om sänkt tillsynsavgift för Bäckmans Tvätt. 
 
Boverket 
2012-06-21 
- Boverket är ny tillsynsmyndighet för energideklarationer från den 8 juli 2012. 
 
Ungdomsinskottet 
2012-05-29 
- Protokoll från sammanträde 2012-05-29 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-08-13 
 
 
 


