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Ärendeförteckning 

 
§ 127 Anmälan av delegeringsbeslut  

§ 128 Anmälan enligt 21 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, Metector AB, Skruven 4 

§ 129 Bullerklagomål från Tallkotten 3-6 samt Kvisten 1-5 

§ 130 Årsavgift för Carlton Constractors och Mats Svets och bilreparationer 

§ 131 Spimfab-projekt startar i Markaryds kommun 

§ 132 Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokaler, Mården 5 

§ 133 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus, Ulvaryd 2:34 

§ 134 Yttrande över utförda åtgärder i Handikapplan 2010 

§ 135 Ekonomisk rapport 

§ 136 Analysrapporter över dricksvatten och bassängbadvatten 

§ 137 För kännedom 
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MBN § 127 

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/slutbesked, marklov, rivningslov, och startbesked fattade av 
kommunarkitekt Peter Robertsson 
D PR 227/12 - D PR 291/12. 
 
Beslut om slutbesked fattat av byggnadsinspektör Ulf Möller 
D UM 25/12 - D UM 34/12. 
 
Godkännande av förrättning fatttat av miljöchef Kenneth Füreder 
G 12231        Fastighetsreglering berörande Markaryd 1:9 och 1:175 
 
Beslut om fastställande av kontrollavgift för 2012 enligt livsmedelslagen fattat av 
livsmedelsinspektör Lars-Bertil Pettersson. 
TALBP 4/2012        Anders Svensson 
 
KF 10/12   Beslut om inköp av ECOS miljösystem för 144 890,- kr fattat av miljöchef 
Kenneth Füreder. 
 
Tillsyn av räddningstjänsten enligt lag om skydd mot olyckor 
Dnr 2012000057        Magistern 1 Huneskolan 
       2012000059        Markaryd 60:2 Kulturhuset Markaryd 
       2012000061        Sporrsmeden 1 Strömsnäsbruks skola 
                                   Folkskolan 1 Hoppetossa/Galaxen 
       2012000062        Magistern 1  Höjdenskolan  
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-11-02 
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MBN § 127 forts 

 
Delegationsbeslut 2012-10-04 - 2012-10-25 fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson 
Delegationsbeslut 2012-10-08 - 2012-11-01 fattade av byggnadsinspektör Ulf Möller 
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MBN § 128 

Anmälan enligt 21 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, Metector AB, Skruven 4 
Dnr 2012/385.427  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger Metector AB, organisationsnummer 556543-5251,  
med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 2 kap 3 § samt 26 kap 19 § miljöbalken att 
följande försiktighetsmått ska gälla för den anmälda verksamheten på fastigheten Skruven 4. 
 
1. Verksamheten skall bedrivas huvudsakligen i överensstämmelse med vad företaget har 
åtagit sig eller i övrigt angivit i anmälan enligt miljöbalken. 
 
2. Buller från verksamheten får inte överstiga följande ekvivalenta ljudnivåer vid bostäder: 
Dagtid (07.00-18.00)                   50 dBA 
Kvällstid (18.00-22.00) samt söndag och helgdag (0 7-18)                              45 dBA 
Nattetid (22.00-07.00)                                                           40 dBA. 
 
3. Kemikalier och farligt avfall ska förvaras invallat eller motsvarande utan möjlighet till 
läckage eller spill till varken golvbrunnar eller omgivningen. 
 
4. Det åligger verksamhetsutövaren att övervaka alla leveranser av kemiska produkter och 
tillse att åtgärder vidtas för att så långt som möjligt begränsa skador vid oförutsedda utsläpp. 
 
5. Farligt avfall ska transporteras bort och omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt. 
Företaget är skyldigt att förvissa sig om att den som anlitas för transport, mellanlagring och 
bortskaffande av farligt avfall innehar de tillstånd som fodras för verksamheten. 
 
6. Metallspån ska lagras på så sätt att utläckage av skärvätska/kylvätska och olja inte 
förekommer. 
 
7. Om hela eller delar av verksamheten skulle avvecklas, skall sanering ske enligt en i god tid 
inlämnad och av tillsynsmyndigheten godkänd saneringsplan.  
 
Bilaga: Hur man överklagar  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Verksamheten är anmälningspliktig enligt prövningskoden 28.70 Förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd " Anläggning för järnfosfatering, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 28.10." 
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MBN § 128 forts 

 
Verksamheten bedriver legotillverkning på fastigheten Skruven 4. Verksamheten tillverkar 
diverse detaljer i metall som plåt, rör och stänger till bland annat möbelindustrin. 
Verksamheten har inget utsläpp till vatten på så vis att de samlar upp sitt tvättvatten som 
hämtas av STENA. Det utsläpp till luft som sker är damm ifrån sliperiet, reningsmetoden som 
används är dammfilter. Reningsutrustningen för stoftutsläpp från slipningen bedöms ha hög 
tillförlitlighet och om anläggningen sköts och underhålls bedöms den utsläppta mängden stoft 
bli liten, varför inget riktvärde behöver uppställas. De kemikalier som används inom 
tillverkningen är skärolja, kylarvätska, alkaliskt tvättmedel (avfettning) samt mindre mängder 
hydraulolja. Alla kemikalier förvaras invallat. Avfall som uppstår är plast, metall, metallspån 
och brännbart. Det farliga avfall som uppstår är spillolja och rester från det alkaliska 
tvättmedlet. Samtliga avfall hämtas auktoriserade företag med godkända transporttillstånd.  
 
    
Beslutsunderlag 

Anmälan daterad, 2012-10-26 
Inspektionsrapport, daterad 2012-09-12 
Tjänsteskrivelse 2012-10-30 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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MBN § 129 

Bullerklagomål från Tallkotten 3-6 samt Kvisten 1-5 
Dnr 2012/325.427  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att de uppmätta värdena i bullerberäkningen vid 
fastigheterna Tallkotten 3-6 samt Kvisten 1-5 inte är av den omfattningen att de utgör en 
olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Bullerberäkningen från Trafikverket visade sig 
vara på 52 dBA ekvivalent och maxbullernivå och värdena ligger under Naturvårdsverkets 
riktlinjer för trafikbuller. 
 
Bilaga: Hur man överklagar  
 
Bakgrund och sammanfattning 

I augusti inkom ett bullerklagomål från de boende på Tallkotten 3-6 samt Kvisten 1-5. De 
boende ansåg att bullervallen hade sjunkit och att bullret från E4:an hade ökat. En skrivelse 
skickades till Trafikverket som svarade med att en bullerberäkning gjorts och att 
bullernivåerna låg på 52 dBA som både ekvivalent och maxbullernivå. Ett platsbesök gjordes 
även av en representant från Trafikverket där bullernivåerna mättes på plats. En skrivelse från 
miljöinspektören skickades till de boende med information om att trafikbullernivåerna låg 
under riktvärdena samt information om Naturvårdsverkets riktlinjer. De boende valde att 
besvara skrivelsen och menade bland annat att inte platsbesöket var seriöst utfört samt att de 
ville ha en bullmätning utförd.  
 
En bullerberäkning räcker som bevis för att bullernivåerna inte överstiger Naturvårdverkets 
riktlinjer för trafikbuller. Platsbesöket gjordes för att få en uppfattning om hur platsen såg ut i 
verkligheten. I en av skrivelserna från Trafikverket har en bullerberäkning gjorts både med 
och utan vall och bullernivåerna har inte överskridit riktlinjerna i någon utav beräkningarna. 
Enligt Naturvårdsverket riktlinjer som Trafikverket går efter är riktvärdena max 55 dBA 
ekvivalent vid fasad mot väg samt 70 dBA maxnivå vid uteplats.  
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-10-23 
Skrivelse daterad: 2012-08-24 
Skrivelse daterad: 2012-09-07 
Skrivelse daterad: 2012-09-13 
Skrivelse daterad_2012-10-09 
Skrivelse daterad: 2012-10-15 
Skrivelse daterad: 2012-10-18 
Bullerberäkning 
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MBN § 129 forts 

 

Beslutet expedieras till: 

Boende Tallkotten, Kvisten 
Trafikverket 
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MBN § 130 

Årsavgift för Carlton Contractors och Mats Svets och bilreparationer 
Dnr 2012/384.406  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar en ändring av avgiften för Carlton Contractors AB och 
Mats svets och bilreparationer från en årsavgift till timavgift då verksamheterna bedrivs i 
mycket ringa omfattning.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Carlton Contractors AB hade tidigare en årsavgift på 6000 kronor vilket motsvarar 10 
tillsynstimmar enligt SNI koden 20.3001. 2011-06-27 togs ett beslut i miljö- och 
byggnadsnämnden om att avgiften skulle reduceras med 75% då verksamheten inte bedrivs 
fullt ut. Årsavgiften blev då 1463 kronor. Miljö- och byggnadskontoret anser nu att Carlton 
Contractors AB inte längre har ett tillsynsbehov som motsvarar en årsavgift utan 
verksamheten sätts ner till timavgift. Med timavgift menas att verksamheten endast betalar för 
de timmar som läggs ner på verksamheten. 
 
Mats svets och bilreparationer har tidigare haft en årsavgift på 2400 kronor vilket motsvarar 4 
tillsynstimmar enligt SNI koden 50.2004. Då verksamheten bedrivs i en liten skala anser 
miljö- och byggnadskontoret att tillsynsbehovet inte är så stor och därför kommer 
verksamheten sättas ner till timavgift.  
  
 
Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport 2011-05-30, Carlton Contractors AB 
Inspektionsrapport 2012-03-01, Mats svets och bilreparationer 
Taxebilaga 2 till miljö- och byggnadsnämndens taxa 2012 
Tjänsteskrivelse 2012-10-23  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökandena 
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MBN § 131 

Spimfab-projekt startar i Markaryds kommun 
Dnr 2012/386.427  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av SPIMFABs projekt som handlar om att 12 fastigheter 
håller på att inventeras med avseende på markföroreningar efter gamla bensinstationer.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

SPIMFAB (Svenska Petroleum Institutets Miljösaneringsfond AB) erbjuder fastighetsägare 
som haft bensinstation på sin tomt att utan kostnad få fastigheten undersökt och eventuellt 
sanerad från gamla oljeföroreningar. 
 
Följande fastigheter som kommer att inventeras med avseende på markföroreningar efter 
gamla bensinstationer är: 
Traryd 27:1 
Vivhult 1:23 
Vivhult 1:12 
Abborren 5 
Violen 7 
Traryd 3:302 
Traryd 3:9 
Smeden 10 
Sånna 1:31 
Björken 5 
Traryd 3:421 
Skräddaren 1  
 
SPIMFAB har efterfrågat efter följande uppgifter angående varje fastighet, 
fastighetsgränserna, kontaktuppgifter till fastighetsägaren, vad detaljplanen visar, äldre 
handlingar om tidigare verksamhet på fastigheten. I skrivandets stund håller markprover tas på 
fastigheterna som sedan kommer att analyseras.  
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-10-30  
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MBN § 132 

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokaler, Mården 5 
Dnr 2012/334.231  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till 2017-11-12 för ändrad 
användning av lokaler till hälsovård på fastigheten Mården 5 under förutsättning att godkänd 
ventilation anordnas. Om förlängning av lovet ska kunna medges måste tillgänglighetskraven 
under rubriken ”Bakgrund och sammanfattning” vara uppfyllda. 
Avgift för det tidsbegränsade lovet skall vara 2 019,- kronor. Faktura för avgiften kommer att 
skickas separat. 
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för uppförande av skylt samt att ta lokaler i 
anspråk för vårdverksamhet i en befintlig villa på fastigheten Mården 5. Gällande detaljplan 
(M17) föreskriver bostads-, handels- och hantverksändamål och då den sökta verksamheten 
avser hälsovård, alltså vårdändamål i detaljplan, vilket utgör en avvikelse mot gällande 
detaljplan. Lokalernas befintliga verksamhet utgörs av bostadsändamål och en ändring till 
vårdändamål innebär i detta fall en väsentligt ändrad användning av lokalerna. 
 
Vid en väsentligt ändrad användning av lokaler skall gällande nybyggnadsregler användas 
istället för reglerna om "enkelt avhjälpta hinder" vilka tillämpas vid redan befintliga 
verksamheter. Detta innebär att lokalernas tillgänglighet och ventilation måste uppfylla 
gällande lagkrav. Vidare kan endast ett tidsbegränsat bygglov beviljas i strid mot gällande 
detaljplan och löptiden för ett sådant lov kan som högst vara 5 år åt gången och förlängas 
ytterligare till en maximal uträckning av 10 år. Därefter måste verksamheten upphöra eller den 
gällande detaljplanen ändras så att den tänkta verksamheten kan inrymmas under den då 
gällande detaljplanen.  
 
Då det vid platsbesök visat sig svårt att tillgodose så väl ventilations- som 
tillgänglighetskraven i och till lokalerna kan dessas lämplighet för den ändrade användningen 
ifrågasättas.  
 
De frågor som måste lösas är följande: 
- Anpassa entrén så att personer med nedsatt rörelseförmåga kan ta sig in i byggnaden. Detta 
görs vanligen genom att anlägga en ramp med en största lutning av 1:12 i enlighet med BBR 
19 3:1222. Med hänsyn till byggnadens placering på fastigheten, markens lutning och 
intilliggande stödmur kan det anses som svårt att anlägga en sådan ramp. 
- Befintliga dörrar understiger idag 80 cm dörrbredd och bör ha ett passagemått av minst 80  



 

 

  

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-11-12 

 

 

 

 

 

 
2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 132 forts 

cm då dörrbladet är uppställt i 90 graders vinkel i enlighet med BBR 19 3:143. I detta 
sammanhang bör även dörrtrösklar beaktas. 
- I det fall att det finns tillgång till toalett i lokalerna skall minst en av dessa vara anpassad 
enligt BBR 19 3:145. 
- Sökandens egna levnadsutrymmen blir begränsade genom inrättandet av vårdlokaler och 
bostadens ändamålsenlighet kan därigenom ifrågasättas. 
- Befintlig ventilation utgörs idag av en paxfläkt i våtutrymmet samt öppningsbara fönster. 
 
Ett tidsbegränsat bygglov får beviljas enligt 9 kap. 33§ Plan- och bygglagen om en åtgärd 
uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 §§ enlig Plan- och 
bygglagen samt avses bedrivas under en begränsad tid. Miljö- och byggnadsnämnden har i 
tidigare beslut § 46 år 2011 avslagit ansökan om dispens från gällande regler för 
handikappanpassning vid ändrad användning av lokal.  
 
Berörda sakägare har givits möjlighet att lämna synpunkter på den inkomna ansökan till och 
med den 12:e oktober 2012. Ingen erinran har inkommit till Miljö- och byggnadskontoret 
under yttrandetiden. 
 
Byggnadens utformning och placering framgår av bifogade illustrationer. 
 
För lovet gäller följande: 
-  Det är byggherrens fulla ansvar att se till att den ändrade användningen uppfyller gällande 
lagkrav. 
-  För att startbesked skall kunna medges måste först miljö- och byggnadsnämndens krav om 
godkänd ventilation i lokalerna uppfyllas. 
-  Det tidsbegränsade bygglovet gäller till och med 2017-11-12, därefter måste lovet förlängas 
alternativt verksamheten upphöra eller detaljplanen ändras så att verksamheten blir planenlig. 
-  Avgift för tidsbegränsat bygglov skall vara 2019,- kronor. 
- Byggherren skall skriftligen meddela till miljö- och byggnadskontoret när byggarbetena 
påbörjas samt när desamma avslutats. 
 
Dagens sammanträde 

Elijah Hamilton (KD) yrkar att tidsbegränsat bygglov i 5 år beviljas för ändrad användning av 
lokaler till hälsovård under förutsättning att godkänd ventilation kan ordnas. Om förlängning 
av lovet ska kunna medges måste tillgänglighetskraven under rubriken ”Bakgrund och 
sammanfattning” vara uppfyllda. 
Stephan Karlsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Elijah Hamiltons yrkande och på tjänsteskrivelsens förslag 
och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutat bifalla Elijah Hamiltons yrkande. 
Votering begärs. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner voteringsproposition enligt vilken den som vill  



 

 

  

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-11-12 

 

 

 

 

 

 
3Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 132 forts 

bifalla Elijah Hamiltons yrkande röstar ja och den som vill bifalla tjänsteskrivelsens förslag 
röstar nej. 
 
Vid öppen omröstning röstar miljö- och byggnadsnämndens ledamöter enligt följande: 
 
Torsten Johansson (C )                 Ja 
Stephan Karlsson (S)                    Nej 
Elijah Hamilton (KD)                   Ja 
Harald Takvam (KD)                    Ja 
Karin Salomonsson (S)                 Nej 
 
Ordföranden tillkännager att tre ja-röster och två nej-röster avgetts. Miljö- och 
byggnadsnämnden har således beslutat i enlighet med Elijah Hamiltons yrkande. 
 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Mbn § 46, 2011-04-11 
Protokoll från lokalgranskning för hygienlokal, 2012-08-24 
Protokoll från hälsoskyddsinspektion, 2012-10-10 
Tjänsteskrivelse 2012-11-05  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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MBN § 133 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus, Ulvaryd 2:34 
Dnr 2012/393.231  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Ulvaryd 2:34 samt att ge kommunarkitekten i uppdrag att utfärda bygglov för 
tillbyggnaden under förutsättning att ingen erinran inkommer under den kvarvarande 
yttrandetiden samt att Länsstyrelsen väljer att inte överpröva strandskyddsdispensen. Som 
särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens anges att tillbyggnaden uppförs inom en 
redan ianspråktagen tomtplats samt att stranden avskärmas från fastigheten av järnvägsspår. 
Avgift för strandskyddsdispens skall vara1.500:- kronor. För dispensen gäller vad som 
preciserats i Bakgrund och sammanfattning under rubriken "För dispensen gäller följande".   
 

Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för att på 
fastigheten Ulvaryd 2:34 få utföra en tillbyggnad av befintligt enbostadshus. Den befintliga 
byggnaden är belägen ca 98 meter från en förgrening av Grytån vilket innebär att 
tillbyggnaden är tänkt att utföras inom 100 meters strandskyddsområde. Tillbyggnaden avses 
bli 67,5 kvadratmeter stor vilket innebär att byggnaden får en total byggnadsyta av 167 
kvadratmeter efter projektets genomförande. I nordöst gränsar Ulvaryd 2:34 till ett 
järnvägsspår som avskärmar fastigheten från stranden. 
 
Som särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispensen anges följande: 
- Byggnationen utförs inom en redan etablerad tomtplats. 
- Stranden avskärmas från fastigheten av ett järnvägsspår. 
 
Således bedöms inte tillbyggnaden utgöra någon ytterligare inskränkning av allmänhetens 
tillgång till stranden, det rörliga friluftslivet eller för djur och växtlivet på platsen då ytan 
mellan järnvägsspåret och stranden inte påverkas av tillbyggnaden. 
 
Bygglovet har sänts ut för yttrande till berörda sakägare till och med den 30:e november 2012. 
Medgivande har redan inkommit från berörda sakägare förutom Trafikverket. 
 
Avgift för strandskyddsdispens skall vara 1.500:- kronor. Faktura för avgiften kommer att 
skickas separat. 
 
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 avslutats inom 5 år från den dag beslutet vinner laga kraft. 
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2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 133 forts 

- För beviljad strandskyddsdispens gäller handlingar instämplade på Miljö- och 
byggnadskontoret 2012-11-05. 
-   Dispensen medger inte rätt att påbörja den tänkta åtgärden. 
-  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 bygglov och strandskyddsdispens 2012-11-05 
Tjänsteskrivelse 2012-11-06  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen 
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1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 134 

Yttrande över utförda åtgärder i Handikapplan 2010 
Dnr 2009/226.018  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avger följande yttrande: 
Nämnden berörs av tre punkter där samarbete ska ske med övriga nämnder/styrelse men något 
sådant arbete har inte bedrivits under 2012. Byggnadsinspektören har dock deltagit i en 
utbildning i tillgänglighetsfrågor och delat med sig av denna vid en arbetsplatsträff. 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2009-12-17 , § 126, Handikapplan 2010. I planen finns ett antal 
åtgärder som ska utföras under 2010 av de kommunala nämnder/styrelse som finns listad 
under respektive åtgärd. Med anledning av detta begärde socialkontoret om en redogörelse 
från respektive nämnd om vad som utförts av de beslutade åtgärderna under år 2010. Fyra 
punkter 2C, 15A, 19A och B berör miljö- och byggnadsnämnden men åtgärderna skulle ske i 
samverkan med de andra nämnderna/styrelse. Miljö- och byggnadsnämnden yttrade sig 2011-
02-14, § 22, att någon samordnat utbildningsinsats inte hade skett under 2010. Vad avsåg 
punkt 15A skickas förslag till detaljplaner till Rådet för funktionshinder för yttrande.  
Socialförvaltningen begär en redogörelse från respektive nämnd om vad som utförts av de 
beslutade åtgärderna under år 2012 senast 2012-11-15. 
 

Dagens sammanträde 

Miljöchefen informerar om att byggnadsinspektören har deltagit i en utbildning i 
tillgänglighetsfrågor och delat med sig av kunskaperna vid en arbetsplatsträff. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-11-05 
Handikapplan 2010 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Socialförvaltningen 
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1Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 135 

Ekonomisk rapport 
Dnr 2011/227.041  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

För de tio första månaderna visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet på ett överskott 
på 535 kkr i förhållande till budgeterat. Av överskottet avser 453 kkr lägre kostnader och 82 
kkr högre intäkter än budgeterat. 
Kostnaderna beräknas ge ett överskott på 350 kkr och intäkterna ett underskott på 200 kkr för 
helåret vilket totalt ger ett överskott på ca 150 kkr. 
Bygglovsintäkterna ligger 283 kkr lägre än budgeterat och de beräknas ge ett underskott på 
400 kkr för helåret om vi får in ytterligare 100 kkr under de två sista månaderna. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-11-01 
Ekonomisk rapport 10 månader 2012. 
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MBN § 136 

Analysrapporter över dricksvatten och bassängbadvatten 
Dnr 2012/25.470  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger med godkännande rapporterna till handlingarna. 
 
Sammanställning 

Dricksvatten 
2012-09-25                               Typ     Resultat 
Hylte vv, Råstorp affär                           FK//MB     T/T 
 
2012-10-09 
Hylte vv, ink råvatten                             FK/MB        EB/EB 
Grönö vv, råvatten                                  MB              EB 
Hylte vv, utg drv                                     FK/MB        T/T 
Grönö vv, utg drv                                    FK/MB        EB/T 
Vivljunga vv, nät                                     FK/MB        T/T 
Grönö vv, Kvarnaholm                            FK/MB        IRI/T 
 
Enskilda brunnar 
2012-09-25 
Ekhult                                                      MB              TA 
Sånnamad                                               FK/MB        OT/OT 
 
2012-10-09 
Altaböke                                                  FK/MB       T/T 
 
Bassängbadvatten 
2012-10-09 
Hannabadet, bubbelpool                         MB               UR 
Hannabadet, simbassäng                        MB               IRI 
Hannabadet, leklandskap                       MB               IRI 
Hannabadet, rehab                                 MB               IRI 
 
2012-10-23 
Hannabadet, bubbelpool                         MB              UR 
Hannabadet, rehab                                 MB             IRI 
Hannabadet, leklandskap                       MB              IRI 
Hannabadet, simbassäng                        MB             IRI 
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2Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 136 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 2012-11-05  
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MBN § 137 

För kännedom 
Dnr 2012/22.400  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar. 
 
Sammanställning 

Ungdomsinskottet 
2012-09-17 
- Protokoll från sammanträde 2012-09-17 med ungdomsinskottet 
 
Ungdomsinskottet 
2012-10-09 
- Protokoll från sammanträde 2012-10-09 med ungdomsinskottet 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
2012-10-03 
- Tillstånd till att bedriva torvtäktsverksamhet på fastigheterna Exhult 1:29 och Sånna 1:31 
  
Svea Hovrätt, mark- och miljööverdomstolen 
2012-10-22 
- Meddelar inte prövningstillstånd, mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast i 
ärende om återkallelse av renhållningsbefrielse 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-11-02 
 
 
 


