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Anslag om justering  

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

 
2012-09-10 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2012-09-14 

Anslaget tas 
ned: 

 
2012-10-05 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Miljö- och byggnadskontoret 

 
 
Underskrift 
 Eivor Hardinsson   
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Ärendeförteckning 

 
§ 107 Anmälan av delegeringsbeslut  

§ 108 Klagomål – skällande hundar, i hundgård, tätbebyggt område 

§ 109 Bygglov för takkupa, skärmtak samt fasadändring, Hjortronet 4 

§ 110 Bygglov för fasadändring/balkongräcke, Uranus 12 

§ 111 Ekonomisk rapport 

§ 112 Bokslutsprognos 2 

§ 113 Analysrapporter över dricksvatten och bassängbadvatten 

§ 114 För kännedom 
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MBN § 107 

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, slutbevis/besked, anmälan, beslut om färdigställandeskydd och/eller 
byggfelsförsäkring, och rivningslov fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson 
D PR 156/12 - D PR 186/12, D PR 188/12 - 191/12 
 
Tillstånd att inrätta avloppsanordning av typen infiltration fattade av miljö- och 
hälsoskyddsassistent Ingrid Borg-Svantesson 
VA 10/12              Skararp 1:17 
VA 11/12              Kylhult 1:349 
VA 12/12              Klint 1:41 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-09-03 
Delegationsbeslut 2012-08-13 - 2012-08-30 fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson 
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MBN § 108 

Klagomål - skällande hundar, i hundgård, tätbebyggt område 
Dnr 2012/279.449  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden anser att klagomålen inte är av sådan karaktär att de kan klassas  
som olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap, 3 § Miljöbalken.  
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
 
Elijah Hamilton (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Sedan 2008 har det förekommit klagomål sporadiskt angående skällande hundar i hundgårdar 
men ej något ihållande och vid enstaka tillfällen. De tidigare klagomålen har bedömts att de 
inte varit befogade. 
Med anledning av de klagomål som inkommit den 2012-06-18 och 2012-06-24 från 
närliggande grannar sändes en skrivelse den 2012-07-03 till fastighetsägarna, tillika 
hundägarna. Klagomålet gäller skällande hundar i hundgårdar på fastigheten Traryd 3:103 
med adress Torggatan 8 i Traryd.   
 
Kommunicering har skett med hundägarna både via telefon samt att de inkommit med en 
skrivelse och bemött klagomålen där det tydligt framgår hur hundarna hålls och aktiveras 
utöver tiden i hundgårdarna. 
Ett flertal besök vid olika tidpunkter under dagtid har gjorts vid fastigheten, hundarna har ej 
skällt trots att det exempelvis har passerat andra hundar, cyklister eller gående utanför på 
gatan. Hundgårdarna är välplacerade i trädgården, i ett skuggigt parti.         
Mark- och miljödomstolen har i tidigare och liknande ärende konstaterat att störningar från 
hundar kan anses som en betydande olägenhet. Då krävs det dock att det rör sig om sådan 
djurhållning som inte lever upp till kraven i 36 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.  
Kraven som preciseras i ovanstående paragraf innebär att djurhållningen ska skötas så att 
olägenhet för människors hälsa inte uppkommer. 
Med de uppgifter som har inkommit från hundägarna bedöms inte hundskallen uppkomma på 
grund av att hundarna är understimulerade till följd av djurhållningen.  
Sammanfattningsvis bedöms det att det inte har framkomit störningar som är av sådan karaktär 
att de klassas som en olägenhet för människors hälsa.     
 
Beslutsunderlag 

Klagomål (mail) från grannar Hnr 2012.2174 samt Hnr 2012.2224  
Skrivelse från Sjödins fastigheter Hnr 2012.2547 
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MBN § 108 forts 

 
Inkommen skrivelse från fastighetsägare tillika hundägare med  
Dnr 2012/279.449, Hnr 2012.2546 
 
Tjänsteskrivelse 2012-08-27 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Sjödin Fastigheter AB 
Klagandena 
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MBN § 109 

Bygglov för takkupa, skärmtak samt fasadändring, Hjortronet 4 
Dnr 2012/139.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnation av takkupa och 
skärmtak med hänvisning till 6 kap. 18§ Plan- och bygglagen då flera åtgärder i 
bygglovsansökan strider mot detaljplanens bestämmelser och syfte. Avgift för avslag skall 
vara 1.795:- kronor. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för fasadändring i enlighet med 9 kap. 2§ Plan- 
och bygglagen. Förutsättningar för beviljat lov preciseras under rubriken "För beviljat lov för 
fasadändring gäller följande" i avsnittet Bakgrund och sammanfattning. Avgift för beviljat 
bygglov för fasadändring skall vara 1.108:- kronor. 
 
Total summa för både avslag och bygglov: 2.903:- kronor. 
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
 
Elijah Hamilton reserverar sig mot beslutet om avslag för nybyggnad av takkupa och 
skärmtak. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för att på fastigheten Hjortronet 4 få 
uppföra följande: 
- En ny takkupa på befintligt enbostadshus. 
- Uppföra ett nytt skärmtak över uteplats. 
- Byta takbeklädnad samt fasadbeklädnad på befintligt enbostadshus. 
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att lämna synpunkter på projektet till och med 2012-
06-29, ingen erinran har inkommit under yttrandetiden. 
 
Att uppföra en takkupa enligt aktuellt projekt skulle innebära en avvikelse mot gällande 
detaljplan (M83) då byggnadshöjden förändras från dagens 4,0 m till 7,1 m och detaljplanen 
föreskriver en högsta byggnadshöjd om 4,2 m. Vad gäller tillkommande byggnadsarea så 
utgör även denna en avvikelse mot gällande detaljplan då föreskriven byggnadsyta för 
huvudbyggnad inte får uppgå till mer än 150 kvadratmeter. Befintlig byggnadsyta på 
fastigheten är 180 kvadratmeter och överskrider således redan gällande bestämmelse. Det 
planerade skärmtaket avses få en yta av 30 kvadratmeter vilket skulle innebära en total 
byggnadsyta av 220 kvadratmeter efter projektets genomförande. Således skulle byggnadsytan 
öka till 70 kvadratmeter över föreskriven byggnadsyta vid ett genomförande av projektet. 
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MBN § 109 forts 

 
Ändring av tak- samt fasadbeklädnad strider inte mot gällande detaljplan då fastigheten inte 
inbegrips av några bevarandebestämmelser eller annan styrning 
 
Avgift för beviljat bygglov för fasadändring skall vara 1.108:- kronor. 
Avgift för avslag av takkupa samt skärmtak skall vara 1.795:- kronor. 
 
För beviljat lov för fasadändring gäller följande: 
- Tekniskt samråd bedöms ej som erforderligt. 
- Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd bedöms ej som erforderligt i enlighet 
med 1a§ Lagen om byggfelsförsäkring m.m. 
- Miljö- och byggnadskontorets arbetsplatsbesök bedöms ej erforderligt. 
- Byggherren föreläggs att följa den av kommunen upprättade förenklade kontrollplanen 
"checklista för byggherre", vilken bifogas till detta beslut. 
- Byggherren skall meddela Miljö- och byggnadskontoret när arbetena påbörjas samt när 
desamma avslutats. 
- Innan slutbesked kan utfärdas skall föreskriven checklista inlämnas till Miljö- och 
byggnadskontoret. Denna skall vara undertecknad med namnteckning och namnförtydligande.   
 

Dagens sammanträde 

Elijah Hamilton (KD) yrkar att bygglov beviljas även för takkupa och skärmtak. Per Lindholm 
(M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på tjänsteskrivelsens förslag och på Elijah Hamiltons yrkande 
och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutat bifalla tjänsteskrivelsens förslag. 
Votering begärs. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens godkänner voteringsproposition enligt vilken den som vill 
bifalla tjänsteskrivelsens förslag röstar ja medan den som vill bifalla Elijah Hamiltons yrkande 
röstar nej. 
 
Vid öppen omröstning röstar miljö- och byggnadsnämndens ledamöter enligt följande. 
 
Karin Salomonsson (S)                Ja 
Torsten Johansson (C )                Ja 
Elijah Hamilton (KD)                  Nej 
Hans Hermansson (S)                  Ja 
Per Lindholm (M)                        Ja 
 
Ordföranden tillkännager att fyra ja-röster och en nej-röst avgetts. Miljö- och 
byggnadsnämnden har således beslutat i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag. 
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MBN § 109 forts 

Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov, 2012-03-30 
Komplettering av ansökan, 2012-04-05 
Tjänsteskrivelse 2012-08-24  
 
 
 

Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Berörda sakägare 
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MBN § 110 

Bygglov för fasadändring/balkongräcke, Uranus 12 
Dnr 2012/214.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för fasadändring genom byte av balkongräcke 
på fastigheten Uranus 12 i enlighet med 9 kap. 2§ Plan- och bygglagen. Avgift för beviljat lov 
skall vara 1.108:- kronor. Förutsättningar knutna till beviljat bygglov preciseras under 
rubriken "För lovet gäller följande" i avsnittet för Bakgrund och sammanfattning. 
 
Bilaga: Hur man överklagar.  
 
Elijah Hamilton (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från Damir Muzenjak Nyberg, Åsgatan 13, 285 38 Markaryd, har inkommit ansökan om 
bygglov för fasadändring genom byte av balkongräcke på fastigheten Uranus 12. Fastighetens 
läge samt fasadens planerade utformning illustreras genom bifogad illustration. Berörda 
sakägare har givits möjlighet att yttra sig över den inkomna ansökan till och med 2012-06-22 
och en erinran har inkommit under svarstiden. Vidare har sökanden givits möjlighet att bemöta 
den inkomna erinran till och med 2012-08-27 men inget skriftligt bemötande har mottagits av 
Miljö- och byggnadskontoret. Inkommen erinran bifogas i sin helhet till denna 
tjänsteskrivelse. Erinran stöds på bebyggelsens enhetliga arkitektoniska uttryck men då 
förändringar redan tidigare har tillåtits i området har radhusens ursprungliga enhetligt 
arkitektoniska uttryck minskat, vilket innebär att ett avslag av ansökan inte kan motiveras 
genom 2 kap. 6§ Plan- och bygglagen gällande att befintliga karaktärsdrag i bebyggelsen skall 
respekteras och tillvaratas.  
 
För lovet gäller följande: 
- Tekniskt samråd bedöms ej som erforderligt. 
- Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd bedöms ej som erforderligt då 
byggnationen uppförs i egenskap av självbyggnation i enlighet med 1a§ Lagen om 
byggfelsförsäkring m.m. 
- Miljö- och byggnadskontorets arbetsplatsbesök bedöms ej erforderligt. 
- Byggherren föreläggs att följa den av kommunen upprättade förenklade kontrollplanen 
"checklista för byggherre" vilken bifogas till detta beslut. 
- Byggherren skall skriftligen meddela när byggnationen påbörjas samt när densamma 
avslutas. 
- Detta bygglov inkluderar även startbesked. 
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MBN § 110 forts 

Dagens sammanträde 

Elijah Hamilton yrkar att bygglov inte beviljas för byte av balkongräcket då de fyra 
sammanbyggda husens ursprungliga utseende kommer att förändras. Övriga ledamöter 
tillstyrker tjänsteskrivelsens förslag. 
 

 
Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov 2012-05-23 
Erinran 2012-06-21 
Tjänsteskrivelse 2012-08-22  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Klaganden 
Berörda sakägare 
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MBN § 111 

Ekonomisk rapport 
Dnr 2011/227.041  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

För de åtta första månaderna visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet på ett 
övererskott på 709 kkr i förhållande till budgeterat. Av överskottet avser 370 kkr lägre 
kostnader och 339 kkr högre intäkter än budgeterat. 
De totala intäkterna ligger på +339 kkr i förhållande till budgeterat men merparten av 
överskottet 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 vilket just 
nu ger ett relativt stort överskott som kommer att jämnas ut mot slutet av året.  
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-09-03 
Ekonomisk rapport 2012-09-03 
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MBN § 112 

Bokslutsprognos 2 
Dnr 2011/227.041  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar det upprättade förslaget till bokslutsprognos där 
verksamheten beräknas ge ett överskott på 100 kkr, under förutsättning att bygglovsintäkterna 
uppnås enligt budgeterat, genom lägre kostnader 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 åtta första 
månaderna och göra en prognos för resten av året. Utöver den ekonomiska uppföljningen ska 
nämnden även redovisa en verksamhetsuppföljning som förutom nyckeltal ska innehålla 
redovisning av synpunkter, utfallet av tjänstegarantierna samt måluppfyllelse. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-09-03 
Förslag till bokslutsprognos 2 2012-09-03 
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MBN § 113 

Analysrapporter över dricksvatten och bassängbadvatten 
Dnr 2012/25.470  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger med godkännande rapporterna till handlingarna. 
 

Sammanställning 

Dricksvatten                              Typ      Resultat 
2012-08-28 
Östergatans vv utg drv                  MB               T 
 
Bassängbadvatten 
2012-08-28                                                           
Hannabadet, rehab                           MB               ÖR 
Hannabadet, leklandskap                    MB               IRI 
Hannabadet, bubbelpool                   MB               IRI 
Hannabadet, simbassäng                      MB               IRI 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-09-03 
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MBN § 114 

För kännedom 
Dnr 2012/22.400  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar. 
 

Sammanställning 

Länsstyrelsen 
2012-08-15 
- Anmälan om vattenverksamhet för att anlägga en damm på fastigheten Fägerhult 1:11. 
 
Mark- och miljödomstolen 
2012-08-15 
- Avslår överklagandet om återkallelse av renhållningsbefrielse, Öshult 1:28 och 1:29. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
2012-08-27 
- Ändrade byggsanktionsavgifter snart på remiss. 
 
IVL Svenska Miljöinstitutet 
- Resultat från Krondroppsnätet t o m september 2011 om Tillståndet i skogsmiljön i 
Kronobergs län 
 
Kemikalieinspektionen 
2012-06-29 
- Eventuella synpunkter på redovisning av uppdraget till Kemikalieinspektionen att ta fram ett 
förslag till förbud mot bisfenol A i termopapper. 
 
  
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-09-03 
 
 
 


