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Anslag om justering  

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

 
2012-12-17 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2012-12-21 

Anslaget tas 
ned: 

 
2013-01-11 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Miljö- och byggnadskontoret 

 
 
Underskrift 
 Eivor Hardinsson   
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3 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§ 138 Anmälan av delegeringsbeslut  

§ 139  Projekt med kontroll av skinka och oxfilé 

§ 140 Avslag för ändrad användning från lokal till gatukök 

§ 141 Återuppbyggnad av garage, Ulvaryd 1:60 

§ 142 Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum, Hygget 2 

§ 143 Bygglov för nybyggnation av telemast, Gräsholma 4:8 

§ 144 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Linden 12 

§ 145 Nybyggnation av fritidshus, Härhult 1:4 

§ 146 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Ulvaryd 2:34 

§ 147 Avslag för inglasning av uteservering, Alen 5 

§ 148 Avslag av ansökan om tillbyggnad med vinterträdgård, Hjortronet 1 

§ 149 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad med orangeri, Boda 

1:43 

§ 150 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad med inglasat uterum, 

Bråthult 3:5 

§ 151 Förslag till ny detaljplan för kv Linnéan m fl 

§ 152 Förslag till ändring av detaljplanen för kvarteret Sporrsmeden m fl 

§ 153 Barnchecklista 

§ 154 Behovsutredning 2013 

§ 155 Förslag till årskalender 

§ 156 Sammanträdesdagar 2013 

§ 157 Beslutsattestanter år 2013 

§ 158 Ekonomisk rapport 

§ 159 Analysrapporter över dricksvatten och bassängbadvatten 

§ 160 För kännedom 

§ 161 God Jul 

 



                                                                                                                                                              

 

 Protokoll 

                                                                                                                                                                                                                 Protokoll 

 

     
 Miljö- och byggnadsnämnden                     2012-12-17    

 

 

 

 

1(40) 

1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 138 

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, rivningslov samt slutbevis/slutbesked fattade av kommunarkitekt Peter 
Robertsson 
D PR 292/12 - D PR 376/12, D PR 378/12 - D PR 395/12. 
 
Beslut om bygglov, anmälan, färdigställandeskydd och/eller byggfelsförsäkring samt 
slutbevis/slutbesked fattade av byggnadsinspektör Ulf Möller 
D UM 35/12 - D UM 58/12. 
 
Tillstånd att inrätta avloppsanordning av typen infiltration fattat av hälsoskyddsassistent Ingrid 
Borg-Svantesson 
VA 12/2012           Tånneryd 4:4 
 
Godkännande av förrättning fattade av miljöchef Kenneth Füreder 
G 12340      Avstyckning från Bökhult 1:5 samt fastighetsreglering berörande Bökhult 1:5 och 
1:13 
G 12348      Fastighetsreglering berörande Tannsjö 1:8 och 1:17 
 
Tillsyn av räddningstjänsten enligt lag om skydd mot olyckor 
Dnr 2012000063     Industrien 7 Solhäll 
Dnr 2012000064     Amerikanaren 16 Fyrklövern 
 
Beslut om registrering av livsmedelsanläggning fattat av livsmedelsinspektör Lars-Bertil 
Pettersson 
Del.nr RLBP 10/12    Mården 5   Försäljning av kosttillskott 
Del.nr ÅLBP 1/12      Laholm 1    Åtalsanmälan för underlåten anmälan för registrering, 
Medstop Apotek 
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MBN § 138 forts 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-12-10 
Delegationsbeslut 2012-11-05 - 2012-12-05 fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson 
Delegationsbeslut 2012-11-05 - 2012-12-05 fattade av byggnadsinspektör Ulf Möller 
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MBN § 139 

Projekt, oxfilé och skinka 

Dnr 2012/195.461  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av redovisat projekt. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Miljö- och byggnadskontoret har under året genomfört ett projekt avseende redlighet mot 
konsument. Det som har kontrollerats är oxfilé och skinka på menyn, jämfört med 
innehållsdeklaration på förpackning. 10 matställen kontrollerades angående skinka. 2 
matställen fick anmärkning, produkten som uppvisades hade innehållsdeklaration (bog, 
fläskkött) vilket inte får presenteras som skinka på menyn. Vid uppföljande inspektion visade 
innehållsdeklarationen att produkten som köpts in var skinka. Även oxfilé kontrollerades på 
10 matställen och här kunde inga anmärkningar konstateras.  
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-11-22. 
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MBN § 140 

Ansökan om bygglov för ändrad användning till gatukök, Markaryd 14:5 

Dnr 2012/379.232  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för ändrad användning av lokaler 
till gatukök på fastigheten Markaryd 14:5 med hänvisning till att fasadens utseende kommer 
att förändras med uppsättande av ventilationshuvar då byggnaden ”q”-märktes i detaljplanen 
från 2001 vilket innebär att byggnaden inte får förvanskas. Avgift för avslag skall vara 633,- 
kronor.  
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för ändrad användning av lokaler på 
fastigheten Markaryd 14:5. Ändringen avser att ta i anspråk delar av stationshuset för att 
bedriva gatukök. I stationshuset har gatukök tidigare bedrivits men verksamheten har sedan en 
tid upphört och delar av byggnaden ändrat användning till solarium sedan januari 2012. 
Ventilationsanläggning m.m. finns kvar i lokalerna sedan tidigare användning som gatukök. 
 
Ansökan omfattar endast en invändig ändring av byggnaden, alla åtgärder som fasadändring, 
uppsättande av skylt eller liknande inkluderas ej av ansökan. 
 
I samband med upprättandet av en ny detaljplan för Markaryd 14:1 m.fl. år 2001 
bevarandemärktes stationshuset med planbestämmelsen "q". Planbestämmelsen "lilla q" är det 
starkaste bevarandeskyddet en byggnad kan ges i detaljplan och innebär att en byggnad inte 
får rivas eller förvanskas. Enlig planbestämmelserna skall hänsyn tagas vid renovering av 
byggnaden vad avser byggnadens ursprungliga karaktär, val av material och färg. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden Per Lindholm yrkar avslag av ansökan om bygglov med hänvisning till att 
fasadens utseende förändras med ventilationshuvar då byggnaden inte får förvanskas enligt  
detaljplanens ”q”-märkning av stationshuset 2001. Övriga ledamöter tillstyrker yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov, 2012-10-23 
Tjänsteskrivelse, 2012-12-05 
Detaljplanekarta M156 del av Markaryd 14:1, 21 juni 2001  
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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MBN § 141 

Bygglov gällande återuppbyggnad av garage, Ulvaryd 1:60 

Dnr 2012/227.232  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för återuppbyggnad av garage på fastigheten 
Ulvaryd 1:60. Avgift för lov skall vara 3.124:- kronor. Förutsättningar i lovet 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 på fastigheten Ulvaryd 1:60 få 
återuppbygga ett garage som tidigare förstörts genom brand. Ansökan innefattar även att 
förlänga byggnaden med 4 meter vilket innebär en tillkommande byggnadsyta på ca 44 
kvadratmeter jämfört med den ursprungliga byggnadsytan som uppgick till ca 154 
kvadratmeter. 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 lovet gäller följande 
-  Tekniskt samråd bedöms ej som erforderligt. 
- Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd bedöms ej som erforderligt då 
byggnationen ej avser bostadsändamål. 
-  Som kontrollansvarig godtas Christian Heiman, Box 93, 291 21 Kristianstad. 
-  Detta bygglov inkluderar även startbesked. 
-  Miljö- och byggnadskontorets arbetsplatsbesök bedöms ej som erforderligt. 
- Byggherren föreläggs att följa den av kommunen upprättade förenklade kontrollplanen 
gällande minimikrav för kontrollplan, vilken bifogas till detta beslut. 
-  Byggherren skall meddela Miljö- och byggnadskontoret när byggarbetena påbörjas samt när 
dessa avslutas. 
- Innan slutbesked kan utfärdas skall föreskriven kontrollplan inlämnas till Miljö- och 
byggnadskontoret. Denna skall vara undertecknad med namnteckning och namnförtydligande.  
- Snarast efter byggnationernas färdigställande skall byggherren inlämna arkivvärdiga 
ritningar för att slutbesked skall kunna utfärdas. 
 
 
Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov, 2012-06-05 
Inkommen erinran 2012-08-01 
Tjänsteskrivelse 2012-10-24  
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MBN § 141 forts 

Beslutet expedieras till: 

Sökanden 

Kontrollansvarig  

Berörda sakägare 

Klaganden 
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MBN § 142 

Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum, Hygget 2 

Dnr 2012/382.231  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat 
uterum i enlighet med 9 Kap. 30§ Plan- och bygglagen. Avgift för beviljat lov skall vara 
1.716:- kronor. Förutsättningar knutna till beviljat bygglov preciseras under rubriken "För 
lovet gäller följande" i avsnittet Bakgrund och sammanfattning.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit en ansökan om bygglov för att på fastigheten Hygget 2 få 
uppföra ett inglasat uterum till befintligt enbostadshus. Tillbyggnaden avser 22 kvadratmeter 
och befintligt enbostadshus 164 kvadratmeter, vilket innebär en total byggnadsyta av 186 
kvadratmeter efter att projektet genomförts. Då gällande detaljplan (M91) föreskriver att 
huvudbyggnad inte får ha en större byggnadsyta än 150 kvadratmeter utgör åtgärden en 
avvikelse mot gällande detaljplan. Då man i kvarteret tidigare godtagit både likvärdiga och 
större tillbyggnader än det i detta fall ansökta inglasade uterummet, kan man i enlighet med 9 
Kap. 30b§ Plan- och bygglagen kunna tillåta en sådan avvikelse med stöd i tidigare 
bygglovsprövning. 
 
Berörda sakägare har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på projektet till och med 
den 16:e november 2012. Ingen erinran har inkommit till Miljö- och byggnadskontoret under 
svarstiden. 
 
För lovet gäller följande: 
-  Det är byggherrens fulla ansvar att tillse att projektet följer gällande lagkrav vad avser 
byggnation. 
-  Beviljat bygglov undantar ej byggherren från skyldigheter under annan lagstiftning. 
- Byggherren åläggs att följa den av kommunen upprättade förenklade kontrollplanen 
"Checklista för byggherre". 
- Byggherren skall skriftligen meddela när byggnationen påbörjas samt när densamma 
avslutas. 
-  Detta bygglov inkluderar även startbesked. 
-  Avgiften för bygglov skall vara 1.716:- kronor.  
 
Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov, 2012-10-24 
Tjänsteskrivelse 2012-11-19  
 
Beslutet expedieras till: 
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MBN § 142 forts 

Sökanden 

Berörda sakägare   
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MBN § 143 

Bygglov för nybyggnation av telemast, Gräsholma 4:8 

Dnr 2012/256.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnation av telemast på fastigheten 
Gräsholma 4:8. Avgift för beviljat bygglov skall vara 27.720:- kronor. Förutsättningar 
kopplade till beviljat bygglov preciseras under rubriken "För lovet gäller följande" i avsnittet 
Bakgrund och sammanfattning. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från Statkraft AB, Nipan 51, 881 52 Sollefteå 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. 
 
För lovet gäller följande: 
- Byggherren skall meddela Miljö- och byggnadskontoret när arbetena påbörjas samt när 
desamma avslutats. 
-  Detta bygglov inkluderar även startbesked. 
-  Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd bedöms ej som erforderligt. 
-  Som kontrollansvarig godtas anmäld Anders Lagergren. 
-  Byggherren föreläggs att följa den av kommunen upprättade kontrollplanen, vilken bifogas 
till detta beslut. 
- Kontrollplanen skall efter byggnationernas färdigställande undertecknas och återsändas till 
Miljö- och byggnadskontoret. 
- Efter byggnationernas färdigställande skall byggherren inlämna arkivvärdiga ritningar samt 
eventuella relationshandlingar till Miljö- och byggnadskontoret. 
-  Avgift för beviljat bygglov skall vara 27.720:- kronor.  
 
Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov 2012-06-27 
Tjänsteskrivelse 2012-11-15  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 

Berörda sakägare 
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MBN § 143 forts 

Kontrollansvarig 

Frågeställaren
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MBN § 144 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Linden 12 

Dnr 2012/231.231  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnation av enbostadshus på 
fastigheten Linden 12. Avgift för beviljat bygglov skall vara 8.236:- kronor. 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 nybyggnation av enbostadshus på 
fastigheten Linden 12. Fastigheten har tidigare tillskrivits då anmälan har inkommit om att 
denna skulle vara i ovårdat skick. Åtgärder har vidtagits genom att ansökan om rivningslov 
har inkommit och likaledes beviljats och rivningsarbetena påbörjats. Syftet med ovan nämnda 
bygglov är att återuppföra enbostadshuset genom nybyggnation efter rivningsarbetenas 
genomförande. Avsikten är vidare att återuppförandet/nybyggnationen skall återställa 
enbostadshuset till så gott som sitt ursprungliga utseende. 
 
Byggnaden behåller sin tidigare placering, vilket innebär en avvikelse från gällande detaljplan 
(M17) då en del av huset placeras på mark som inte får bebyggas (prickmark). Den totala 
byggnadsarean för enbostadshuset är 106 kvadratmeter varav ca 7 kvadratmeter placeras på 
"prickmark" och därmed utgör avvikelsen ca 6,6% av den totala byggnadsytan, däremot ryms 
byggnationen inom tillåten exploateringsgrad av fastigheten. Tidigare rättsfall (KR Sundsvall 
2010-11-26, mål nr 1484 1485-10.) har fastslagit att en avvikelse från detaljplan med 12% av 
tillåten byggnadsyta inte är att betrakta som en liten avvikelse. Då avvikelsen i detta fall med 
marginal understiger utfallet i nämnda rättsfall samt inte motverkar syftet med gällande 
detaljplan, kan åtgärden betraktas som en liten avvikelse från gällande detaljplan i enlighet 
med 9 kap. 31b§ Plan- och bygglagen. 
 
Berörda sakägare har givits möjlighet att lämna synpunkter på bygglovsansökan till och med 
den 30:e november 2012, men ingen erinran har inkommit under yttrandetiden. 
 
För lovet gäller följande: 
- Byggherren föreläggs att följa den av kommunen upprättade kontrollplanen gällande 
minimikrav för kontrollplan. 
- Som kontrollansvarig godtas anmäld Jan-Åke Kristiansson, Hunegatan 23, 285 33 Markaryd. 
- Tekniskt samråd skall hållas innan beslut om startbesked kan utfärdas. 
- Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd bedöms ej som erforderligt i enlighet 
med 1a§ och 14§ Lag om byggfelsförsäkring m.m. då byggnationen avses uppföras genom så 
kallad "självbyggnation". Skulle behov av entreprenör uppstå skall detta snarast anmälas till 
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MBN § 144 forts 
 
Miljö- och byggnadskontoret för ny utredning om behov av byggfelsförsäkring och 
färdigställandeskydd. 
- Miljö- och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök bedöms som nödvändigt. Besöket skall ske 
vid den tidpunkt då stommen är rest men innan inklädning har skett av densamma. Byggherren 
skall meddela Miljö- och byggnadsnämnden om lämpligt mötestillfälle senast en vecka före 
det att besöket planeras att genomföras. 
- Avgift för bygglov inklusive startbesked skall vara 8.236:- kronor.  
 
Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov 2012-11-05 
Tjänsteskrivelse, 2012-12-10  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 

Berörda sakägare 
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MBN § 145 

Nybyggnation av fritidshus, Härhult 1:4 

Dnr 2010/182.234  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnation av fritidshus på fastigheten 
Härhult 1:4. Avgift för beviljat bygglov skall vara 6.969:- kronor. Förutsättningar knutna till 
bygglovet preciseras under rubriken "För lovet gäller följande" i avsnittet Bakgrund och 
sammanfattning.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Sökanden har inkommit med en ansökan om bygglov för att få uppföra ett fritidshus på 
fastigheten Härhult 1:4. Ansökan har tidigare behandlats av Miljö- och byggnadsnämnden då 
sökanden ansökt om befrielse från kravet om byggfelsförsäkring. Denna ansökan avslogs 
2012-08-28 då Miljö- och byggnadsnämnden valde att kvarstå vid tidigare beslut gällande 
krav om byggfelsförsäkring. 
 
Byggherren har tillsammans med sitt ombud inlämnat ett förtydligande om projektets natur av 
vilket det framgår att byggnationen helt avses uppföras genom så kallad "självbyggnation" 
samt likt tidigare avse fritidshus. I enlighet med den version av lagtexten som gällde vid 
registreringen av ärendet SFS 2004:522 1b§ Lag om byggfelsförsäkring m.m. framgår av 1b§ 
att en byggfelsförsäkring inte behövs om småhuset inte avses användas för permanent bruk.  
 
Då byggherren väljer att själv axla ansvaret för byggnationen genom så kallad 
"självbyggnation" är tidigare bedömning gällande "riskbyggnation" inte längre aktuell då allt 
ansvar tillfaller byggherren i fråga och något byggföretag inte kan läggas till last för senare 
uppkomna fel i kritiska delar av byggprojektet. 
 
För lovet gäller följande: 
- Som kontrollansvarig godtas anmäld Jan-Åke Kristiansson, Hunegatan 23, 285 33 Markaryd. 
- Det är byggherrens fulla ansvar att tillse så att åtgärderna uppfyller gällande lagkrav vad 
avser byggnation. 
- Beviljat bygglov undantar ej byggherren från skyldigheter under annan lagstiftning. 
- Byggherren föreläggs att följa den av kommunen upprättade kontrollplanen gällande 
minimikrav för kontrollplan, vilken bifogas till detta beslut. 
- Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd anses ej behövligt i enlighet med 
2004:552 1b§ Lag om byggfelsförsäkring m.m. då byggnationen avser fritidshus samt uppförs 
genom så kallad "självbyggnation". 
- Tekniskt samråd bedöms ej som erforderligt men hålles om byggherren så önskar. 
- Avgift för beviljat bygglov skall vara 6.969:- kronor. 
- Detta bygglov inkluderar även startbesked.  
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2 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

MBN § 145 forts 

Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov, 2010-04-27 
Byggherrens förtydligande, 2012-11-05 
Tjänsteskrivelse, 2012-12-10  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 

Berörda sakägare 

Kontrollansvarig 
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1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 146 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Ulvaryd 2:34 

Dnr 2012/393.231  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Ulvaryd 2:34. Avgift för beviljat bygglov skall vara 3.326:- kronor. Förutsättningar knutna till 
beviljat bygglov preciseras under rubriken "För bygglovet skall gälla" i avsnittet Bakgrund 
och sammanfattning.  
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit en ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintligt 
enbostadshus på fastigheten Ulvaryd 2:34. Byggnaden är belägen inom strandskyddsområde 
från Grytån och byggnationen har tidigare beviljats strandskyddsdispens genom Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut Mbn § 133/12. 
 
Tillbyggnaden avses bli 67,5 kvadratmeter stor vilket innebär att byggnaden får en total 
byggnadsyta av 167 kvadratmeter efter projektets genomförande. 
 
Berörda sakägare har givits möjlighet att yttra sig över ansökan till och med den 30:e 
november 2012. Under yttrandetiden har en synpunkt inkommit till Miljö- och 
byggnadskontoret. Yttrandet bifogas i sin helhet till denna tjänsteskrivelse. 
 
För bygglovet skall gälla: 
- Byggherren åläggs att följa den av kommunen upprättade kontrollplanen gällande 
minimikrav för kontrollplan vilken bifogas till detta beslut. 
-  Som kontrollansvarig godtas anmäld Conny Nilsson, Klint 1534, 287 91 Strömsnäsbruk. 
-  Tekniskt samråd bedöms ej som erforderligt. 
-  Miljö- och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök bedöms som erforderligt, detta skall ske vid 
den tidpunkt då stomme är rest och taktäckning har skett men innan väggbeklädnad har 
färdigställts. Byggherren skall meddela Miljö- och byggnadskontoret senast en vecka innan 
arbetsplatsbesöket avses äga rum. 
- Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd bedöms som erforderligt då 
byggnationen avses uppföras genom totalentreprenad. 
-  Avgift för beviljat bygglov skall vara 3.326:- kronor. 
- För att startbesked skall kunna utfärdas, skall byggherren först inlämna bevis om 
byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. 
 
Beslutsunderlag 



 

 

  

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-12-17 

 

 

 

 

 

 
2 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 146 forts 

Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens, 2012-11-05 
Tjänsteskrivelse, 2012-12-17  
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 

Berörda sakägare 

Kontrollansvarig 
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1(40) 

1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 147 

Avslag gällande bygglov för inglasning av uteservering, Alen 5 

Dnr 2012/366.232  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för inglasad uteservering på 
fastigheten Alen 5 i enlighet med 9 Kap. 30§ 1a då byggnationen utgör en avvikelse mot 
gällande detaljplan. Avgift för avslag skall vara 633:- kronor. 
 
Bilaga: Hur man överklagar.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för att på fastigheten Alen 5 få uppföra en 
inglasad uteservering. Serveringen avses placeras utmed Östergatan på det befintliga 
flerbostadshusets södra sida. Byggnationen är tänkt att bli 50 kvadratmeter stor och kommer 
med avsedd placering att byggas dikt an mot fastigheten Markaryd 9:1 vilken utgör lokalgata i 
angränsande detaljplan (M51). 
 
Gällande detaljplan för kvarteret Almen (M17) föreskriver att varje tomt som högst får 
bebyggas till en tredjedel av sin yta. Då fastigheten Almen 5 är 1257 kvadratmeter stor innebär 
detta en tillåten exploatering av 419 kvadratmeter. Befintlig exploatering i kvarteret uppgår till 
494 kvadratmeter och tillsammans med den tänkta byggnationen skulle byggnadsytan uppgå 
till 544 kvadratmeter. Således innebär byggnationen en total avvikelse på 125 kvadratmeter 
byggnadsyta inom fastigheten.  
 
Tidigare rättspraxis (KR Göteborg 2009-06-02, mål nr 2942-08, avd. 3) har visat att en 
avvikelse från tillåten byggnadsyta på 16% eller mer inte har varit tillåten, då den totala 
avvikelsen efter projektets genomförande uppgår till 25,3% av tillåten exploateringsgrad, 
saknas stöd för en sådan byggnation i gällande domstolsutslag. 
 
Avgift för avslag skall vara 633:-. 
 
Berörda sakägare har givits möjlighet att lämna synpunkter på ansökan till och med den 16:e 
november 2012, ingen erinran har inkommit under yttrandetiden. 
 
Serveringens placering framgår av bifogade illustrationer. 
 
Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov, 2012-10-11 
Tjänsteskrivelse 2012-11-21  
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2 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 147 forts 

Beslutet expedieras till: 

Sökanden
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1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 148 

Avslag av ansökan om bygglov för tillbyggnad med vinterträdgård, 

Hjortronet 1 

Dnr 2012/351.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad med vinterträdgård 
på fastigheten Hjortronet 1 enligt 9 kap 30 och 31b §§ Plan- och bygglagen då åtgärden strider 
mot gällande detaljplan och inte är att betrakta som en liten avvikelse enligt tidigare 
rättspraxis. Avgift för avslag skall vara 633:- kronor. 
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit en ansökan om bygglov för att på fastigheten Hjortronet 1 få 
bygga till befintligt enbostadshus med en vinterträdgård. Befintlig byggnadsarea på 
fastigheten är 182 kvadratmeter och tillbyggnaden avser 52 kvadratmeter, detta innebär en 
total byggnadsyta av 234 kvadratmeter efter projektets genomförande. Då gällande detaljplan 
(M83) föreskriver en maximalt tillåten byggnadsarea på 150 kvadratmeter för huvudbyggnad 
innebär tillbyggnaden en avvikelse med 84 kvadratmeter. Tidigare rättsfall har fastslagit i 
enlighet med 9 Kap. 31b§ angående liten avvikelse, i äldre Plan- och bygglagen kallad mindre 
avvikelse, att en viss avvikelse kan tillåtas från gällande planbestämmelser om åtgärden är 
förenlig med detaljplanens syfte. Rättspraxis (KR Göteborg 2009-06-02, mål nr 2942-08, avd. 
3) har visat att en avvikelse från tillåten byggnadsyta på 16% eller mer inte har varit tillåten, 
då avvikelsen i detta fall utgör 56% av den tillåtna byggnadsytan är avvikelsen inte att betrakta 
som en liten avvikelse med stöd i rättspraxis. 
 
Berörda sakägare har givits möjlighet att lämna synpunkter på den inkomna ansökan till och 
med den 29:e oktober 2012. Under yttrandetiden har en synpunkt inkommit. Avgift för avslag 
skall vara 633:- kronor.  
 
Beslutsunderlag 

Yttrande från sakägare, 2012-10-02 
Tjänsteskrivelse 2012-11-13  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 
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1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 149 

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad med orangeri, Boda 1:43 

Dnr 2012/424.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
komplementbyggnad med orangeri på fastigheten Boda 1:43. För strandskyddsdispensen 
gäller förutsättningar vilka preciseras under rubriken "För strandskyddsdispensen gäller 
följande" i avsnittet Bakgrund och sammanfattning. Avgift för beviljad strandskyddsdispens 
skall vara 1.500:- kronor. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
komplementbyggnad med ett orangeri. Orangeriet avses bli ca 25 kvadratmeter stort och 
placeras ca 98 meter från ett ej namngivet vattendrag vilket avskärmas från fastigheten av en 
bilväg. Utöver nämnda vattendrag är byggnationen dessutom tänkt att ske ca 55 meter från en 
mindre sjö på fastigheten Boda 1:43. Byggnationen sker på ekonomibyggnadens sydöstra sida 
vilket innebär att orangeriet avskärmas från vattnet av den befintliga komplementbyggnaden.  
 
I och med att byggnationen understiger 50 kvadratmeter och 50% av den ursprungliga 
byggnadsytan ställs inget krav på bygglov i enlighet med Miljö- och byggnadsnämndens 
beslut Mbn § 14 år 2007. 
 
Som särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens för åtgärden anges följande: 
- Byggnationen är avskärmad från strandlinjerna av så väl befintlig bebyggelse som av bilväg. 
- Platsen för byggnationen har redan tagits i anspråk vilket gör att området saknar betydelse 
för strandskyddets syften. 
 
Således bedöms tillbyggnaden inte utgöra någon ytterligare av allmänhetens tillgång till 
stranden, det rörliga friluftslivet eller för djur- och växtlivet på platsen 
 
För strandskyddsdispensen gäller följande: 
-  Strandskyddsdispensen undantar ej sökanden från skyldigheter under annan lagstiftning. 
- Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har 
påbörjats inom 2 år och avslutats efter senast 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. 
- För beviljad strandskyddsdispens gäller handlingar instämplade på Miljö- och 
byggnadskontoret 2012-11-27. 
-  Avgift för beviljad strandskyddsdispens skall vara 1.500:- kronor. 
-  Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att Länsstyrelsen tagit 
del av beslutet. Sökanden uppmanas därför att avvakta tiden för överprövning innan 
byggnadsföretaget påbörjas.  
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2 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

MBN § 149 forts 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2012-11-27 
Tjänsteskrivelse 2012-11-28  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 

Länsstyrelsen 
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1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 150 

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad med inglasat uterum, 

Bråthult 3:5 

Dnr 2012/405.235  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintligt 
enbostadshus med inglasat uterum på fastigheten Bråthult 3:5. Avgift för beviljad 
strandskyddsdispens skall vara 1.500 kronor. Förutsättningar ställda för 
strandskyddsdispensen preciseras under rubriken "För strandskyddsdispensen gäller följande" 
i avsnittet Bakgrund och sammanfattning. 
  
Bakgrund och sammanfattning 

Från sökanden har inkommit en ansökan om strandskyddsdispens för att på fastigheten 
Bråthult 3:5 få utföra en tillbyggnad av ett befintligt enbostadshus med ett inglasat uterum. 
Det befintliga enbostadshuset har en byggnadsyta om ca 142 kvadratmeter och tillbyggnaden 
avser ca 38 kvadratmeter. Då byggnationen avses utföras ca 74 meter från Lagans strand och 
18 meter från en intilliggande förgrening av Lagan inklusive en tillströmmande bäck, befinner 
sig hela den tänkta byggnationen väl inom 100 meters strandskyddsområde. Bygglov krävs ej. 
 
Som särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispensen anges följande:  
- Byggnationen utförs inom en redan ianspråktagen tomtplats. 
- Byggnationen görs i stort parallellt med Lagans sträckning varför den ej ytterligare inkräktar 
på området mellan befintlig bebyggelse och Lagans strand. På så vis försämrar byggnationen 
ej det rörliga friluftslivets möjligheter att komma till stranden och ej heller försämra djur- och 
växtlivets levnadsmöjligheter i strandområdet. 
 
För strandskyddsdispensen gäller följande: 
-  Strandskyddsdispensen fritar ej byggherren från skyldigheter under annan lagstiftning. 
-  Byggherren skall skriftligen meddela när dispensen tagits i anspråk samt när byggnationen 
har avslutats. 
-  Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år 
och avslutats efter senast fem år från det datum då dispensen beviljats. 
- För strandskyddsdispensen gäller handlingar instämplade på Miljö- och byggnadskontoret 
2012-11-14. 
-  Avgift för beviljad strandskyddsdispens skall vara 1.500:- kronor. 
-  Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att Länsstyrelsen tagit 
del av beslutet. Sökanden uppmanas därför att avvakta överprövningstiden innan dispensen tas 
i anspråk. 
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2 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 150 forts 

Beslutsunderlag 

Ansökan om strandskyddsdispens, 2012-11-14 
Tjänsteskrivelse 2012-11-15  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Sökanden 

Länsstyrelsen 
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1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 151 

Förslag till ny detaljplan för kv Linnéan m fl 

Dnr 2012/55.214  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godtar förslag till ny detaljplan för kv. Linnéan m.fl.med de 
föreslagna ändringarna om inredande av vind samt upphävande av 
strandskyddsbestämmelserna och sänder därefter ut detsamma för samråd med enkelt 
planförfarande enligt 5. Kap. 11§ Plan- och bygglagen.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Som ett led i arbetet med att se över kommunens äldre detaljplaner och vid behov aktualisera 
dem ses nu området för kv. Linnéan m.fl. över och detaljplanen moderniseras samt anpassas 
till dagens förändrade behov. Planområdet är beläget i nordvästra delen av Markaryds 
samhälle cirka 600 meter från centrum. 
 
Gällande detaljplan M77 omfattar dels kvarteren på järnvägsspårets västra sida men också en 
för planen stor del naturmark och industrimark på spårets östra sida. Den östra sidan av 
järnvägsspåret berörs inte av den föreslagna detaljplaneändringen. Förändringen av 
detaljplanen bedöms kunna genomföras med så kallat "enkelt planförfarande". 
 
Förändringen av detaljplanen innebär i korthet: 
-  Planbestämmelser för bostadsbebyggelsen moderniseras.  
- Mark avsätts för befintlig miljöstation i syfte att avstyra behovet at tidsbegränsade bygglov 
för nämnda verksamhet då behovet anses vara av permanent natur. 
- Den äldre planbestämmelsen "Allmänt ändamål" bör enligt Boverket fasas ut och ersättas 
med andra bestämmelser. I förslaget till ny detaljplan ersätts bestämmelsen "Allmänt 
ändamål" med "C - Kyrka" och NATUR för naturmark. 
 
Dagens sammanträde 
Planen diskuteras och för de områden som har planbestämmelsen BI ska läggas till v1 - vind 
får inredas samt att strandskyddsbestämmelserna upphävs inom detaljplanen. 
 
Beslutsunderlag 

Planbeskrivning & genomförandebeskrivning, 2012-02-01 
Plankarta, 2012-02-01 
Illustrationsplan, 2012-02-01 
Tjänsteskrivelse, 2012-12-03  
 
Beslutet expedieras till: 

Berörda sakägare 
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1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 152 

Förslag till ändring av detaljplanen för kvarteret Sporrsmeden m fl 

Dnr 2011/443.214  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner reviderat planförslag med tillhörande 
planbeskrivning och samrådsredogörelse samt skickar ut förslaget till detaljplan för 
granskningsförfarande i enlighet med 5 Kap. 18§ Plan- och bygglagen.   
 
Bakgrund och sammanfattning 

Förslag till ny detaljplan för kvarteret Sporrsmeden i Strömsnäsbruk upprättades den 25 
november 2011. Detaljplanens syfte är att korrigera flera bestämmelser som idag inte är 
aktuella eller inte stämmer med pågående markanvändning. Planförslaget har varit utsänt för 
samråd med enkelt planförfarande under perioden från den 7:e maj till den 19:e augusti 2012. 
Under samrådet har 4 stycken valt att inkomma med erinran mot förslaget. 
 
Förslaget till ändring av gällande detaljplaner för kvarteret Sporrsmeden m.fl. innebär i korthet 
följande: 
-  Plocka bort omotiverad prickmark inom planområdet. 
-  Ersätta obebyggd kvartersmark för bostäder med kvartersmark för skoländamål. 
- Upphäva kvarvarande del av (S88) stadsplan för Kylhult 1:64 m.fl. så att planen upphävs 
helt. 
- Modernisera planbestämmelserna i närliggande kvarter och höja byggrätten till två våningar. 
 
Då erinran har inkommit mot planförslaget skall planprocessen övergå från enkelt 
planförfarandet till så kallat normalt planförfarande. Detta innebär att istället för antagande av 
planen skall denna utsändas ytterligare en gång för granskning enligt nya Plan- och bygglagen. 
 
Till planbeskrivningen har upprättats en samrådsredogörelse där de erinran som inkommit mot 
planförslaget presenteras samt svar på dessa synpunkter och erinran. De förändringar som 
gjorts av planförslaget i enlighet med inkomna synpunkter är följande: 
- Flera u-områden för underjordiska ledningar tillförs inom kvarteret Sporrsmeden. 
- Planbestämmelserna Y - Idrott och D - Vård tillförs området för fastigheten Sporrsmeden 11.  
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2012-11-30 
Planbeskrivning, 2011-11-25, rev. 2012-11-29 
Plankarta, 2011-11-25, rev. 2012-11-29 
Illustrationsplan, 2011-11-25, rev. 2012-11-29 
Samrådsredogörelse, 2012-11-27 
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2 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 152 forts 

Beslutet expedieras till: 

Berörda sakägare  
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1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 153 

Barnchecklista 

Dnr 2010/238.019  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar det upprättade förslaget till barnchecklista att gälla fr o m 
1 januari 2013.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Under 2011 gjordes en revisionsrapport - Granskning av barnkonventionens efterlevnad. 
Syftet med rapporten var att ganska kommunstyrelsens samt samtliga nämnders arbete med att 
genomföra barnkonventionen. Följande granskningsfrågor behandlades: 
* Vad för mål och styrdokument finns det i kommunen för att implementera 
barnkonventionen? 
*   Hur säkras det att barns och ungdomars intressen finns med i beslutsprocessen? 
*   Används barnkonsekvensanalyser? 
*   Har kommunen erbjudit personalen fortbildning om barnkonventionen? 
*   Hur följs de olika nämndernas arbete med barnkonventionen upp? 
*   Används metoder som barnbilagor 
Vid granskning av miljö- och byggnadsnämnden framkom att några specifika dokument för 
hur barnkonventionen ska införlivas i nämndens verksamhet har inte upprättats. Det preciseras 
dessutom inte närmare hur nämnden ska arbeta med kommunfullmäktiges mål om att alla 
verksamhet ska genomsyras av ett barnperspektiv och nämnden har inte utvecklat mål 
avseende detta. 
Nämnden arbetar med tjänster till kommunmedlemmar. Nämnden fokuserar inte specifikt på 
barn i en viss åldersgrupp. De insatser som nämnden genomfört som främst riktar sig mot barn 
är en genomgång av säkerhet vid lekplatser samt gratis vattenprov (för dem som har barn 
under 1år, testas den lokala brunnens vattenkvalitet gratis).  
Nämnden har även tillsyn för lokaler där barn vistas och ansvarar för detaljplaneläggning t ex 
var man förlägger skolor samt mätning av buller och luftföroreningar. Nämnden mäter även 
radon och kvalitetsgranskar vattnet i sjöar och badhus. Tillsynen av livsmedelshantering i 
förskolor och skolor är ytterligare ett av nämndens ansvarsområden. Nämnden uppges 
redovisa antal barnprover som tagits under året. 
Samarbete med andra nämnder sker exempelvis vid detaljplaneläggningar, då yttrande begärs 
från utbildnings- och kulturnämnden samt socialnämnden. Planer för samråd annonseras i 
tidningen och skickas till utbildnings- och kulturnämnden på remiss då det berör barn och 
ungdomar. De brukar dock inte sättas upp i skolor. Ungdomsinskottet har även informerat 
nämnden om barnkonventionen år 2011. 
Revisionsrapporten visar på att nämnden inte har några egna delmål för verksamheten utifrån 
kommunfullmäktiges mål om att barnkonventionen ska implementeras i kommunen. Detta 
hade med fördel kunnat utvecklas. Vi kan även konstatera att nämnden inte tagit del av  
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MBN § 152 forts 

 
handlingsprogrammet, vilket är en brist. Vi anser det även vara en brist att inte ett besluts 
konsekvenser analyseras och dokumenteras på ett systematiskt sätt. Det är även flera år sedan  
en längre tids utbildning i barnkonventionen ägde rum. Förutom Utbildnings- och  
 
kulturnämnden skulle även ungdomsinskottet med fördel kunna vara remissinstans i de fall 
nämndens beslut rör barn och ungdomar. 
Miljö- och byggnadsnämnden yttrande sig 2011-10-17 § 149 över revisionsrapporten " Minst 
ett delmål för verksamheten utifrån kommunfullmäktiges mål, att alla verksamheter ska 
genomsyras av ett barnperspektiv, ska arbetas in i 2013 års budget. Utbildning i 
barnkonventionen ska erbjudas politiker och tjänstemän under år 2012." 
 
I budget för 2013 har nämnden inarbetat in, i mål 5. Goda uppväxtvillkor, att nyttja 
ungdomsinskottet som remissinstans i fråga som speciellt rör barn och ungdom.  
Utbildning i barnkonventionen har erbjudits politiker och tjänstemän under september månad 
2012.  
Vid denna utbildning enades arbetsgruppen om att ta fram en barnchecklista för att se till att 
alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda inom miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhet. 
Följande frågor ska fungera som stöd vid beredning och beslut i alla ärenden så att inga förslag 
inom nämnden beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats. Det är var och ens ansvar, 
såväl politiker som tjänstemän, att alltid ta ställning till nedanstående frågor; 
 
1.På vilket sätt berörs, direkt eller indirekt, barn och unga av denna fråga? 
Innebär förslaget att  
-vi har barns och ungas bästa i främsta rummet? 
-vi har tagit hänsyn till deras hälsa och utveckling, behov och säkerhet? 
-vi har tagit hänsyn till de funktionshindrade barnens och ungas behov? 
 
2. Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara i denna fråga? 
-Om ja- på vilket sätt 
-har barn och unga tillfrågats i ärendet? 
-om barn och unga tillfrågats bör en uppföljning/återkoppling till dessa göras. 
 
Dokumentation 
Nämnden kommer att redovisa åtgärder och exempel på hur/när barnchecklistan används 
under året i bokslutet. I bokslutet kan det summeras vilka beslut som påverkat barn och unga 
samt vilket inflytande som barn och unga har haft under året. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-12-07 
Mbn § 149/2011 
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MBN § 154 

Behovsutredning 2013 

Dnr 2012/429.409  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar upprättat förslag till behovsutredning. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Enligt miljöbalken skall tillsynsmyndigheten varje år ta fram en utredning som visar på vilket 
behov av tillsynspersonal som krävs för att utföra uppdraget som tillsynsmyndighet. Beroende 
på antal och vilka tillsynsverksamheter som ligger i kommunen skall det finnas tillräckligt 
med personal för att utföra tillsynen. Miljöchefen har tagit fram en utredning som visar att 
nämnden har tillräckligt med personal för att kunna utföra tillsynen. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-12-06 
Behovsutredning 2013. 
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MBN § 155 

Årskalender 

Dnr 2012/434.400  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar upprättat förslag till årskalender. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

I internkontrollen för 2012 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att en årskalender ska tas 
fram. Denna ska bl a innehålla när vissa specifika uppgifter ska tas fram under året. 
Det gäller exempelvis nämndsmöten, tillsynsplaner, behovsutredning, budget, 
bokslutsprognoser, prioritering av detaljplanearbetet, revisorträffar mm. 
Miljöchefen har tagit fram ett förslag som visar på vad som ska tas upp under specifika 
månader. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-12-10 
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MBN § 156 
 

Sammanträdesdagar 2013 

Dnr 2012/427.006  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2013. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden har att utse sammanträdesdagar för 2013. Sammanträdena 
föreslås hållas måndagar och börja kl 13.30. Följande dagar föreslås 21/1, 18/2, 18/3, 15/4, 
13/5, 24/6, 19/8, 9/9, 14/10, 11/11 och 16/12. 
 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-12-06 
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MBN § 157 

Beslutsattestanter år 2013 

Dnr 2012/428.002  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar upprättat förslag till beslutsattestanter för 2013. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Samtliga styrelser/nämnder ska utse beslutsattestanter för sina verksamheter. Miljö- och 
byggnadsnämnden har fyra verksamheter 11. Nämndsadministration 31.Plan- och 
byggverksamheten 361. Myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd samt 
livsmedelskontrollen och 362. Frivillig verksamhet ex informationsmaterial, Kronobergs läns 
luftvårdsförbund.  
 
Förslag ligger om att utse miljöchefen som beslutsattestant för miljö- och byggnadsnämndens 
samtliga verksamheter och att utse byggnadsassistenten som ersättare för miljöchefen. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-12-06 
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MBN § 158 

Ekonomisk rapport 

Dnr 2011/227.041  
 

Beslut 

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

För de elva första månaderna visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet på ett överskott 
på 422 kkr i förhållande till budgeterat. Av överskottet avser 483 kkr lägre kostnader och 61 
kkr lägre intäkter än budgeterat. 
Totalt beräknas kostnaderna ge ett överskott på 400 kkr och intäkterna ett underskott på 250 
kkr för helåret vilket totalt ger ett överskott på ca 150 kkr. 
Bygglovsintäkterna ligger 362 kkr lägre än budgeterat och bygglovs-intäkterna beräknas gå 
med ett underskott på ca -450 kkr för helåret. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-12-06 
Ekonomisk rapport för 11 månader 2012-12-03 
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MBN § 159 

Analysrapporter över dricksvatten och bassängbadvatten 

Dnr 2012/25.470  
 

Beslut 

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

Dricksvatten 
2012-11-06                                         Typ     Resultat 
Grönö vv, nät reservoar                  FK/MB     T/T 
Hylte vv, vattentorn                        FK/MB     T/T 
Grönö vv, utg drv                             FK/MB     T/T 
Hylte vv, utg drv                               FK/MB      T/T 
Vivljunga vv, utg drv                          FK/MB      T/TA 
HYlte vv, ink råvatten                       FK/MB      EB/EB 
Grönö vv, råvatten                            FK/MB   EB/EB 
Grönö vv, Riksv pst                              FK/MB       T/T      
Östergatans vv, utg drv                       MB            T 
 
2012-11-07 
Hylte vv, Sydsten pst                           FK/MB     IRI/IRI 
Grönö vv, extraprov                               MB              T 
Grönö vv, extraprov                              MB            T 
 
2012-11-09 
Vivljunga vv, extraprov                   MB            T 
Vivljunga vv, råvatten                         MB            EB 
 
2012-11-20 
Hylte vv, Timsfors pst                          MB           T 
 
Enskilda brunnar 
2012-10-22 
Södra Århult                                       FK/MB    T/T 
 
Bassängbadvatten 
2012-11-20 
Hannabadet, leklandskap                   MB            ÖR 
Hannabadet, simbassäng                      MB               ÖR 
Hannabadet, rehab                       MB           ÖR 
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MBN § 159 forts 

Hannabadet, bubbelpool                   MB             IRI 
 
BP  =   Barnprov 
MB  =  Mikrobiologisk 
FK   =  Fysikalisk kemisk 
UR  =  Understiger riktvärden 
ÖR  =  Överstiger riktvärden 
IRI  =  Inom rekommenderade intervaller 
T     =  Tjänligt 
TA   =  Tjänligt med anmärkning 
OT   =  Otjänligt 
EB   =  Ej bedömt 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-12-10  
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MBN § 160 

För kännedom 

Dnr 2012/22.400  
 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar. 
 
Sammanställning 

Länsstyrelsen 
2012-11-14 
- Tillstånd och dispens för markavvattning vid torvtäkt på Gölmossen på fastigheterna Sånna 
1:31 och Exhult 1:29. 
 
Länsstyrelsen 
2012-11-21 
- Inte överpröva strandskyddsdispensen för uppförande av mast på fastigheten Gräsholma 4:8. 
 
Länsstyrelsen 
2012-11-21 
- Inte överpröva strandskyddsdispensen för inglasat uterum på fastigheten Fjärhult 2:9. 
 
Länsstyrelsen 
2012-11-21 
- Inte överpröva strandskyddsdispensen för återuppbyggnad av garage på fastigheten Ulvaryd 
1:60. 
 
Kommunfullmäktige 
2012-10-25 
- Delårsbokslut och kvalitetsredovisning 2012. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2012-12-10 
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Mötets avslutande 
 
Ordföranden framför sitt tack till miljö- och byggnadsnämndens ledamöter, ersättare och till 
personalen för det gångna året. Dessutom tillönskar ordföranden alla närvarande en God Jul 
och ett Gott Nytt År. 
 


