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MBN § 115 

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, anmälan, färdigställandeskydd och/eller byggfelsförsäkring, 
slutbevis/besked samt startbesked fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson 
D PR 187/12 - D PR 226/12. 
 
Beslut om bygglov, anmälan färdigställandeskydd och/eller byggfelsförsäkring samt slutbevis 
fattade av byggnadsinspektör Ulf Möller 
D UM 1/12 - D UM 4/12, D UM 6/12 - D UM 24/12. 
 
Godkännande av förrättning fattat av miljöchef Kenneth Füreder 
G 12361     Avstyckning från Misterhult 2:32 
 
Tillsyn av räddningstjänsten enligt lag om skydd mot olyckor 
Dnr 2012000055         Amerikanaren 16 Ekliden 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-10-08 
Delegationsbeslut 2012-08-29 - 2012-10-04 fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson 
Delegationsbeslut 2012-09-06 - 2012-10-05 fattade av byggnadsinspektör Ulf Möller 
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MBN § 116 

Installation av värmepumpar, Packaren 1 
Dnr 2012/361.427  
 

Beslut 

Miljö och byggnadsnämnden beviljar installationen av värmepumparna  på 2*60 kW från 10 
borrhål på fastigheten enligt ansökan. 
Avgiften för anmälan enligt taxa 1600 :- 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit en ansökan om installation av 2 värmepumpar på fastigheten 
Packaren 1. Angiven effekt vid 0/ 35  grader är 2* 60 kW,  R410A  används som köldmedium 
i pumparna. Materialet i kollektorn är pem och som frostskyddsmedel tillförs totalt 4000 liter 
30% etanol . 10 borrhål och en samlingsbrunn planeras på fastigheten. Deras placering finns 
utmärkta på en inlämnad situationsplan. Borrvattnet avslammas i container innan det släpps på 
fastigheten. Sökanden har lämnat in medgivandeintyg från samtliga berörda grannar. 
 
Beslutsunderlag 

Anmälan om installation av värmepump. 
Intyg om grannemedgivande. 
Tjänsteskrivelse 2012-10-05 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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MBN § 117 

Förslag till kontrollprogram gällande föroreningen av klorerade 
lösningsmedel på AB Markaryds Metallarmatur 
Dnr 2012/341.427  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar MMA:s förslag till kontrollprogram gällande 
trikloretylen föroreningen samt förelägger verksamhetsutövaren att följa den föreslagna 
provtagningsintervallen enligt skrivelsen daterad 2012-09-18. Provtagning av 
provtagningsbrunnarna GV 12, GV 13, GV 14, GV 15 samt Pt 6 ska provtas under hösten 
2012 samt 2013. Visar inget av proverna någon förhöjning gentemot de tidigare 
provtagningarna kommer provtagningsintervallet att förlängas till vart tredje år. 
 
Bilaga: Hur man överklagar 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Under 1999- 2000 utfördes en generell miljöutredning. År 2000 installerades en 
provtagningsbrunn utmed Järnvägsgatan (Pt6). Den första mätningen visade att grundvattnet 
innehöll tri-halten 42 µg/liter. MMA har sedan fortsatt att mäta vattenkvalitén på helt frivillig 
under 12 år. Den lägsta föroreningsnivån hittills uppmättes i december 2011, 28 µg/liter.  
 
Halten trikloretylen har varierat mellan 28 och 140 µg/liter under mätperioden. MMA:s 
bedömning är att föroreningsnivån för tri är i princip oförändrad idag (ca 40 µg/liter). Ingen ny 
tri har tillförts på minst 12 år dock tar den naturliga nedbrytningen lång tid. Grundvattenflödet 
vid mättillfället bedöms också påverka den uppmätta halten trikloretylen.  
 
Våren 2011 hittades en skada på avloppsledningen under monteringsdelen Sensor. 
Avloppsledningen passerar ca 4 meter under golvet, rakt igenom den beräknade 
spridningsplymen för föroreningen i marken. Renoveringen planerades därför i samråd med 
Markaryds Kommun och den genomfördes under semestern 2011. Alla massor som grävdes 
upp byttes ut, totalt 80- 100 m3. Markprover togs innan massorna spreds på tomtens södra del. 
Massorna innehöll mycket låga nivåer trikloretylen (0,02-0,05 mg/kg), gränsen för känslig 
mark är 0,20 mg/kg. Gränsen för mindre känslig markanvändning som gäller i detta fall är 0,6 
mg/kg. 
   
Det finns ingen utredning av grundvattenflödena i södra delen av Kronobergs län. Genom att 
ha studerat geografiska kartor har MMA under 1996-2010 gjort bedömningen att grundvattnet 
runt MMA rinner västerut mot Svartesjön. Genom att väga av nivåer i nya och gamla 
provtagningsbrunnar 2011 har MMA fastställt att grundvattnet under norra delen av tomten 
rinner åt nordväst. Markaryds kommun dricksvattentäkt ligger i Hylte, ca 1,5 km sydväst om 
MMA och skulle trikloretylenet sprida sig utanför tomten så skulle föroreningen i så fall röra  
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MBN § 117 forts 

 
sig bort från dricksvattentäkten.  
 
Mätningar under golvet och längs Järnvägsgatan bekräftade att det finns trikloretylen under 
golvet där tri-tvätten tidigare stod. Föroreningen verkar sprida sig långsamt med grundvattnet 
under Monteringsavdelningen Sensor och sedan vidare åt nordväst. De uppmätta värdena i i 
spridningsplymen är dock inte speciellt höga, 29-91 µg/liter. Baserat på mätresultat från 2011 
borde föroreningen i marken inte utgöra någon risk i praktiken varken för människors hälsa 
idag eller för långsiktiga skador på naturen. WSP anser att bedömningsunderlagen är lite 
osäkra men att föroreningen sannolikt inte spridit sig längre än under Järnvägsgatan. 
Mätvärdena har dessutom visat sig lägre än de nivåer på 100 µg/liter som används vid en 
sanering. MMA bedömer att den identifierade föroreningen inte utgör någon risk i praktiken 
idag och att det inte finns någon anledning att försöka åtgärda den utan bara fortsatta bevaka 
halterna. 
 
 
Beslutsunderlag 

Förslag på tillägg till kontrollprogrammet 2012-09-18 
Förslag på nytt kontrollprogram 2012-08-29 
Miljötekniskundersökning avseende klorerade lösningsmedel inom fastigheten Städet 1, 2011-
09-08 
Tjänsteskrivelse 2012-10-01 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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MBN § 118 

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, Bofinken 18 
Dnr 2012/288.231  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till hem 
för ensamkommande flyktingbarn till och med 2017-10-01. Avgift för beviljat lov skall vara 
3.366:- kronor. För lovet gäller förutsättningar som preciseras under rubriken "För lovet gäller 
följande" i avsnittet Bakgrund och sammanfattning.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från 
dagens skolverksamhet till boende för ensamkommande flyktingbarn (HVB-hem). Ändringen 
avser en del av radhuslängan på fastigheten Bofinken 18 som i gällande detaljplan (M168) 
regleras som skoländamål och elevhem. Då boendeändamål inte är tillåtligt i den aktuella 
delen av gällande detaljplan kan ett permanent bygglov inte beviljas, utan endast 
tidsbegränsade lov kan ges i strid mot gällande detaljplan. Ett tidsbegränsat bygglov kan 
beviljas för högst 5 år i sänder och förlängas till en sammanlagd tid av 10 år. Därefter måste 
verksamheten upphöra eller detaljplanen förändras så att verksamheten kan tillåtas inom den 
nytillkommande detaljplanen. 
 
För lovet gäller följande: 
- Tidsbegränsat bygglov beviljas till och med 2017-10-01. 
- Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd bedöms som ej som erforderligt i 
enlighet med 1§ och 12§ Lag om byggfelsförsäkring m.m. då boendet ej avser permanent bruk 
utan avses ha en periodisk karaktär samt ej heller avser småhus. 
- Det är byggherrens fulla ansvar att byggnationen uppfyller gällande krav för byggnation och 
annan lagstiftning. Särskild beaktan skall tas till ventilationens dimensionering samt behovet 
av utförande av OVK. 
- Byggherren föreläggs att följa den av kommunen upprättade och till ärendet anpassade 
kontrollplanen "Checklista för byggherre" vilken preciseras i detta beslut. 
- Byggherren skall skriftligen meddela Miljö- och byggnadskontoret när arbetena påbörjas 
samt när desamma avslutas. 
- Avgift för beviljat lov skall vara 3.366:- kronor.  
 
Beslutsunderlag 

Ansökan om tidsbegränsat bygglov, 2012-07-19 
Tjänsteskrivelse 2012-09-24  
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MBN § 118 forts 

 

Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Berörda sakägare 
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MBN § 119 

Nybyggnation av sophus, Almen 9 och 10 
Dnr 2012/303.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för sophus i fastighetsgränsen mellan 
fastigheterna Almen 9 och 10. Avgift för bygglov skall vara 1.584:- kronor i enlighet med av 
kommunen för år 2012 fastställd taxa. Förutsättningar knutna till beviljat bygglov preciseras 
under rubriken "För lovet gäller följande" i avsnittet Bakgrund och sammanfattning.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för att på fastighetsgränsen mellan Almen 9 
och Almen 10 i Markaryd få uppföra ett sophus. Byggnaden avses bli 24 kvadratmeter stor 
och inrymma 10 sopkärl. Syftet med byggnationen är att komma till rätta med den olägenhet 
som tidigare påpekats av kommunens hälsoskyddsinspektör. Sophuset avses placeras på mark 
som enligt gällande detaljplan (M142) ej får bebyggas då den utgörs av "prickad mark", vidare 
preciseras markens egenskap som parkering. Detta innebär att sophuset skulle utgöra en 
avvikelse mot gällande detaljplan, dock strider inte ett sophus mot detaljplanens huvudsakliga 
syfte då det är brukligt att i en kvartersstruktur placera enkla byggnader på innergårdarna.  
 
Berörda sakägare har givits möjlighet att lämna synpunkter på ansökan till och med 2012-09-
14, ingen erinran har inkommit under svarstiden. 
 
Byggnadens placering och utformning framgår av inlämnad ritning. 
 
För lovet gäller följande: 
- Byggherren har det fulla ansvaret att byggnaden uppfyller gällande krav för byggnation. 
- Tekniskt samråd bedöms ej som erforderligt. 
- Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd bedöms ej som erforderligt i enlighet 
med 1a§ och 13§ Lag om byggfelsförsäkring m.m. då byggnationen utförs i egenskap av så 
kallad "självbyggnation". 
- Miljö- och byggnadskontorets arbetsplatsbesök bedöms ej som erforderligt. 
- Byggherren föreläggs att följa den av kommunen upprättade checklistan för byggherre, 
vilken bifogas till detta beslut, denna checklista skall undertecknas och återsändas till Miljö- 
och byggnadskontoret innan slutbesked kan utfärdas. 
- Byggherren skall inlämna arkivvärdiga ritningar innan slutbesked kan utfärdas. 
- Avgift för beviljat bygglov skall vara 1.584:- kronor. 
- Detta bygglov inkluderar även startbesked. 
 
Beslutsunderlag 

Bygglovsansökan 2012-08-16 
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MBN § 119 forts 

 
Tjänsteskrivelse 2012-09-19 
 
 

Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Berörda sakägare 
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MBN § 120 

Strandskyddsdispens för återuppbyggnad av garage, Ulvaryd 1:60 
Dnr 2012/227.232  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för återuppbyggnad av garage på 
fastigheten Ulvaryd 1:60 med särskilt skäl att ett garage tidigare funnits på platsen samt att 
marken utgör en redan ianspråktagen tomtplats. Avgiften för strandskyddsdispensen skall 
uppgå till 1.500:- kronor. För dispensen gäller vad som preciserats i Bakgrund och 
sammanfattning under rubriken "För strandskyddsdispensen gäller följande". 
 

Bilaga: Hur man överklagar 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för att på 
fastigheten Ulvaryd 1:60 få återuppbygga ett garage som tidigare förstörts genom brand. 
Byggnationen är belägen inom strandskyddsområde från Grytån, avståndet mellan byggnaden 
och vattendraget är som närmast ca 85 meter. Berörda sakägare har givits möjlighet att yttra 
sig över ansökan till och med 2012-08-03 och under svarstiden har inkommit en erinran mot 
ansökan.  
 
För strandskyddsdispensen gäller följande: 
- Dispensen fritar ej sökanden 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 2012-06-
05. 
- Dispensen medger ingen rätt att påbörja den tilltänkta åtgärden. 
- Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att Länsstyrelsen tagit 
del av beslutet. Sökanden uppmanas därför om att avvakta tiden för överprövning innan 
byggnadsföretaget påbörjas.  
 
Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov, 2012-06-05 
Tjänsteskrivelse 2012-10-09  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen 
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MBN § 121 

Strandskyddsdispens för inglasat uterum, Fjärhult 2:9 
Dnr 2012/290.231  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus 
med inglasat uterum på fastigheten Fjärhult 2:9. För dispensen gäller vad som preciserats i 
Bakgrund och sammanfattning under rubriken "För dispensen gäller". Avgift för dispensen ska 
vara 1500:- kr. Som särskilda skäl anges att byggnationen utförs inom redan ianspråktagen 
tomtplats samt är av ringa omfattning så att projektet inte negativt påverkar djur och växtlivet 
samt utestänger det rörliga friluftslivet från att nyttja strandområdet. Således anses inte 
strandskyddets syften motverkas. 
 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för att på fastigheten Fjärhult 2:9 få uppföra 
tillbyggnad med inglasat uterum. Befintligt enbostadshus har en byggnadsarea om 60 
kvadratmeter och tillbyggnaden avser 23,45 kvadratmeter, således en total byggnadsarea om 
83,45 kvadratmeter efter projektets genomförande. Då byggnationen är belägen inom 100 
meters strandskyddsområde från ett icke namngivet mindre vattendrag, ställs krav om 
strandskyddsdispens. Som särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens framhålls 
följande: byggnationen uppförs på en redan ianspråktagen tomtplats och därmed bedöms 
byggnationen inte inverka negativt på det rörliga friluftslivet, flora och fauna. Då åtgärden inte 
medför någon ytterligare privatisering av marken eller möjlighet till avstyckning inom 
strandskyddsområdet bedöms strandskyddets övergripande syfte ej motverkas av 
byggnationen. 
 
För strandskyddsdispensen ska gälla: 
- Dispensen fråntar ej byggherren från skyldigheter under annan gällande 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 2012-08-
07. 
- Denna dispens gäller inte som bygglov, detta meddelas i separat beslut. 
- 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. 
- Avgift för dispens ska vara 1.500:- kronor. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov, 2012-08-07 
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Bekräftelse om ansökan av strandskyddsdispens, 2012-09-17 
Tjänsteskrivelse 2012-09-25  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen 
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MBN § 122 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av telemast, Gräsholma 4:8 
Dnr 2012/256.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnation av telemast på 
fastigheten Gräsholma 4:8. Skäl till beviljande av dispensen är att radiolänkmasten tillgodoser 
ett angeläget allmänt intresse samt att den planerade byggnationen placeras inom ett redan 
etablerat tomtplatsområde för den befintliga vattenkraftanläggningen. Masten bedöms ej heller 
minska allmänhetens tillträde till strandområdet jämfört med nuläget eller förändra 
förutsättningarna för djur- och växtlivet. Som följd därav kan masten ej bedömas motverka 
strandskyddets syften. Avgift för beviljad strandskyddsdispens skall vara 5.280:- kronor. 
Förutsättningar knutna till detta beslut preciseras under rubriken "För strandskyddsdispensen 
gäller" i avsnittet Bakgrund och sammanfattning.   
 

Bilaga: Hur man överklagar 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om strandskyddsdispens för att på fastigheten 
Gräsholma 4:8 få uppföra en ny telemast för styrning av dammluckor till befintlig fördämning. 
Berörda sakägare har vid ett första tillfälle givits möjlighet att yttra sig till och med 2012-08-
10. Denna svarstid har på Svenska kyrkans begäran förlängts till och med 2012-09-03. Ingen 
erinran har inkommit under någon del av svarstiden, dock har frågor kring mastens specifika 
användningsområde framförts samt besvarats av Miljö- och byggnadskontoret. 
 
Fastighetens och mastens utseende och placering framgår av illustrationer. 
 
För strandskyddsdispensen gäller följande: 
- Dispensen fritar ej sökanden från skyldigheter enligt annan lagstiftning. 
- Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 2 år 
och inte avslutats inom 5 år från den dag beslutet vinner laga kraft. 
- För beviljad dispens gäller handlingar instämplade på Miljö- och byggnadskontoret 2012-06-
27. 
- Dispensen medger ingen rätt att påbörja den tilltänkta åtgärden. 
- Avgift för beviljad strandskyddsdispens skall vara 5.280:- kronor. 
-Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att Länsstyrelsen tagit 
del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövning innan 
byggnadsföretaget påbörjas.  
 
Beslutsunderlag 

Ansökan om strandskyddsdispens 2012-06-27 
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Tjänsteskrivelse 2012-09-11  
 

Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen 
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MBN § 123 

Antagande av ny detaljplan för Skafta 1:13 
Dnr 2011/70.214  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslaget till ny detaljplan för Skafta 1:13, efter 
justering av genomförandebeskrivningen vad gäller tidplanen, i enlighet med 5 kap. 27§ Plan- 
och bygglagen baserat på upprättade antagandehandlingar, samt översänder detsamma till 
kommunfullmäktige för antagande.   
 

Bakgrund och sammanfattning 

Planområdet för Skafta 1:13 är beläget i den del av Strömsnäsbruk kallat Luhrpasset, i 
anslutning till Shell bensinstation samt mellan nya och gamla E4:an. Markaryds kommun äger 
idag all mark inom planområdet vilket uppgår till en yta av 16.300 kvadratmeter. Gällande 
detaljplan för området antogs av Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-10 och vann laga 
kraft 2010-06-09. Vid det tillfälle då den relativt nya gällande detaljplanen togs fram 
fastställdes ett brett "prickmarksområde", dvs. mark som inte får bebyggas, mot E4:an. Detta 
berodde på att rikstelekabeln låg en god bit in på planområdet. Det finns idag intressenter som 
eventuellt vill etablera sig inom planområdet och av denna anledning kunna nyttja området på 
ett friare och därmed mer ändamålsenligt sätt. Då rikstelekabeln idag inte finns kvar ges en 
möjlighet att minska mängden "prickmark" i detaljplan och på så vis uppnå en friare 
disposition inom planen. Förändringar mot tidigare detaljplan utgörs av att mängden 
"prickmark" minskas, en begränsning inom "prickmarksområdet" mot E4:an tillförs vilken 
innebär att störande trafik eller verksamhet inte får förekomma, i övrigt är exploateringsgrad 
m.m. oförändrad.  
 

Dagens sammanträde 

Vid sammanträdet konstateras att tidplanen i genomförandebeskrivningen delvis inte stämmer 
överens med de faktiska förhållandena. 
 
Beslutsunderlag 

Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Plankarta 
Illustrationsplan 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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MBN § 124 

Ekonomisk rapport 
Dnr 2011/227.041  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

För de nio första månaderna visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet på ett 
övererskott på 674 kkr i förhållande till budgeterat. Av överskottet avser 431 kkr lägre 
kostnader och 243 kkr högre intäkter än budgeterat. 
De totala intäkterna ligger på +243 kkr i förhållande till budgeterat. Merparten härrör från de 
fasta avgifterna på miljösidan men de återkommer inte en gång till i år utan intäkterna kommer 
att plana ut mot budgeterat eller ett underskott. Bygglovsintäkterna ligger på ca 200 kkr lägre 
än budgeterat på grund av den låga byggaktiviteten. Det stora överskottet på kostnadssidan 
härrör från att vi lyckats hålla nere kostnaderna inom samtliga verksamheter men mest på 
miljö- och hälsoskyddssidan.  
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-10-05 
Ekonomisk rapport 9 månader 2012. 
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MBN § 125 

Analysrapporter över dricksvatten 
Dnr 2012/25.470  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger med godkännande rapporterna till handlingarna. 
 

Sammanställning 

Dricksvatten 
2012-08-14                                  Typ      Resultat 
Hylte vv, råvatten ink                  FK/MB        EB/EB 
Hylte vv, utg drv                                   FK/MB        T/T 
Grönö vv, utg drv                                 FK/MB       EB/T 
Grönö vv, råvatten                             MB             EB 
Vivljunga vv, råvatten                        MB             EB 
Vivljunga vv, utg drv                            MB              T 
 
2012-08-28  
Hylte vv, Gerdmans                             MB              T 
Östergatans vv, nät                           MB              T 
Grönö vv, nät Shell                             FK/MB        EB/T 
 
2012-09-11 
Grönö vv, råvatten                     MB             EB 
Grönö vv, utg drv                     FK/MB        EB/T 
Hylte vv, utg drv                             FK/MB        T/T 
Hylte vv, råvatten ink                      FK EB/EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 1             FK                EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 2                  FK                EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 3                   FK                EB 
Hylte vv, råvattenbrunn 4                      FK                EB 
Vivljunga vv, råvatten                            FK                EB 
 
Enskilda brunnar 
2012-07-31 
Röckla                                                    FK/MB      T/T 
 
2012-08-14 
Ekhult                                              FK/MB   TA/OT 
Hannabad                                          FK/MB        T/TA 
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2012-08-28 
Röckla                                               FK        TA 
 
 
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 2012-10-08 
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MBN § 126 

För kännedom 
Dnr 2012/22.400  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar. 
 

Sammanställning 

Ungdomsinskottet 
2012-08-28 
- Protokoll från sammanträde 2012-08-28 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-10-08 
 
 
 


