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MBN § 1
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr 2014/7.002
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 miljöoch byggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Beslut om bygglov samt slutbevis/besked fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson
D PR 590/13 - D PR 7/14.
Beslut om anmälan, startbesked samt slutbevis/besked fattade av byggnadsinspektör Ulf
Möller
D UM 214/13 - D UM 10/14.
Beslut om registrering av livsmedelsanläggning fattat av livsmedelsinspektör Lars-Bertil
Pettersson
Del.nr 2013-475
Camping Rogiva AB
Restaurangverksamhet
Beslut om fastställande av kontrollavgifter för 2014 fattade av livsmedelsinspektör LarsBertil Pettersson
Del.nr 2013-466
Solhaga PNJ i Majenfors AB
Kontrolltid 1,5 timmar/år
Del.nr 2013-469
Socialnämnden/Strömsnässkolan
Kontrolltid 7,5 timmar/år
Del.nr 2013-474
W Nilssons eftr H Wilhelmsson
Kontrolltid 1,5 timmar/år
Del.nr 2013-477
Socialnämnden/Förskolan Järven
Kontrolltid 3 timmar/år
Del.nr 2013-478
Pizzeria Merlin
Kontrolltid 2,5 timmar/år
Del.nr 2013-484
Camping Rogiva AB
Kontrolltid 3 timmar/år
Godkännande av förrättning fattat av miljöchef Kenneth Füreder
G13626
Fastighetsreglering berörande Vägbanken 3 och 5
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-10
Delegationsbeslut 2013-12-03 - 2014-01-09 fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut 2013-12-09 - 2014-01-09 fattade av byggnadsinspektör Ulf Möller

Justerandes sign.
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MBN § 2
Revidering av handikapplan
Dnr 2009/226.018
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande: Nämnden anser att handikapplanen bör kompletteras
i regel 5A med följande: En inventering av orternas gångbanor som ligger i anslutning till
publika lokaler skall genomföras i syfte att bedöma i vilka fall en gångbanehöjning vore
realistisk och genomförbar.
Bakgrund och sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2009-12-17 Handikapplan 2010. I planen finns ett antal årgärder
som ska utföras av de kommunala nämnderna under 2010-2013. Socialnämnden har inhämtat
yttranden från nämnderna om vilka åtgärder som genomförts och sammanställt dessa 2012-1207.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-27 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera
kommunens handikapplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-11-04 att uppdra
åt kommunstyrelseförvaltningen att genomföra revidering av handikapplan och att arbetet ska
vara slutfört under våren 2014.
Miljö- och byggnadsnämnden handlägger frågor om tillgänglighet till lokaler och enkelt
avhjälpta hinder. Nämnden har noterat att en del av affärslokalerna i kommunen är omöjliga
för personer med funktionshinder att komma in i. På vissa platser skulle ramper behöva
byggas vilket inte är möjligt beroende på att utrymme saknas då gångbanorna är för trånga för
att rymma ramper. En åtgärd som skulle få stor effekt vore att höja gångbanor som ligger i
direkt anslutning till publika lokaler där ramper inte är möjliga att bygga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-09
Åtgärdsplan för Handikapplan 2010, redovisning åtgärder 2012-12-07
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande § 134/2012
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 212/2013
Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.
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MBN § 3
Klagomål - bullerstörningar på JA-Ranch
Dnr 2013/403.449
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden anser att klagomålen som inkommit på JA-Ranch inte är av
sådan karaktär att de kan klassas som en fara för människors hälsa.
Bilaga: Hur man överklagar.
Bakgrund och sammanfattning
Sedan länsstyrelsens beslut (505-626-12) har nya klagomål har inkommit från grannar om
bullerstörningar från JA-Ranch. Vid ett besök hos de klagande bestämdes att en bullermätning
skulle göras av kommunen för att få en indikation av ljudnivån. När ett sista tillfälle för
mätningen under årets julbord kunde göras hade de klagande inte möjlighet att ta emot någon i
hemmet. En hyresgäst som bor som närmaste granne (ca 60 m) på ranchen, kunde istället ta
emot i sitt hem för att en mätning kunde utföras under ett extra insatt julbord den 2013-12-20.
Mätningarna gjordes som en indikationsmätning (se underlag), visar ej överskrida
Socialstyrelsen riktvärden om buller inomhus SOSFS 2005:6. Därför anses att ett krav från
miljö- och byggnadsförvaltningen om en bullermätning av ett certifierat företag inte vara
befogat.
Verksamheten på JA-Ranch har sedan föregående beslut från länsstyrelsen (505-626-12) inte
ändrats i omfattning. Trots att ett plank som beskrivs i beslutet inte har uppförts, bedöms
de bullerstörningar som framkommit inte vara av sådan karaktär att de klassas som en
olägenhet för människors hälsa. Alla nära grannar har kontaktats angående ljudnivån, endast
de nu klagande har något att anmärka på.
Angående de nämnda ordningsfrågorna hänvisas de till polisen.
Dagens sammanträde
Bemötande av tjänsteskrivelsen har inkommit 2014-01-17 med bl a synpunkter på
bullermätningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-09
2013-10-29 Klagomål
2013-11-04 Klagomål
2013-12-20 Mätresultat
2012-06-12 Beslut av överklagande Länsstyrelsen

Justerandes sign.
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Beslutet expedieras till:
Verksamhetsutövaren
Klaganden

Justerandes sign.
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MBN § 4
Ansökan om bygglov för uppställning av containrar, Fagerdala 1:8
Dnr 2013/317.235
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov för uppställning av 9 st
containrar i tre år på fastigheten Fagerdala 1:8 till och med 2016-09-26. Avgift för beviljat
bygglov skall vara 1.200:- kronor. Förutsättningar knutna till det tidsbegränsade bygglovet
preciseras under rubriken "För det tidsbegränsade bygglovet gäller följande" i avsnittet
bakgrund och sammanfattning. Inkomna erinran har delvis tillgodosetts av sökanden och är i
övrigt inte av sådan omfattning att de inverkar negativt på ett tidsbegränsat bygglov.
Bilaga: Hur man överklagar.
Bakgrund och sammanfattning
Från sökanden har tidigare inkommit en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för att
under tre år få ställa upp 9 st. containrar på fastigheten Fagerdala 1:8 inom 100 meters
strandskyddsområde från Vänneån. Strandskyddsdispensen beviljades av Miljö- och
byggnadsnämnden 2013-10-14 MBN § 124. Utöver strandskyddsdispens krävs även bygglov
för uppställning av containrarna och 2013-11-20 inkom Länsstyrelsen meddelande att man
inte avser överpröva den beviljade strandskyddsdispensen.
Företaget som finns etablerat på platsen är i behov av att expandera sin verksamhet och vill
därför ställa de 9 st. containrarna på fastigheten för att möta en ökad produktion. Företaget
utvinner molekyler ur vattnet i Vänneån för att berika konstgödsel så att plantor bättre kan ta
upp näringsämnen. På platsen finns idag en kvarn från sekelskiftet 1800-1900 med några
tillhörande komplementbyggnader samt ett yngre enbostadshus. Containrarna avses placeras
28 meter till 49 meter från Vänneåns strand beroende på mätpunkt, i anslutning till den
befintliga bebyggelsen.
Berörda sakägare har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på ansökan om bygglov
och strandskyddsdispens till och med 2013-10-18. Under yttrandetiden har flera erinringar
inkommit till Miljö- och byggnadskontoret. Sökanden svar inkom 2013-12-19 om att man inte
önskar bemöta inkomna erinringar ytterligare.
För det tidsbegränsade bygglovet gäller följande:
- Detta tidsbegränsade bygglov gäller i tre år till och med 2016-09-26.
- Detta bygglov inkluderar även startbesked.
- Byggherren skall skriftligen meddela Miljö- och byggnadskontoret när arbeten påbörjas och
när de har avslutats.
- Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd bedöms inte som erforderliga.
Justerandes sign.
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- Anmälan av kontrollansvarig bedöms inte som erforderligt.
- Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd bedöms inte som erforderligt då
åtgärden inte avser bostadsändamål.
- Avgift för beviljat tidsbegränsat bygglov skall vara 1.200:- kronor. Faktura för avgiften
skickas separat.
Beslutsunderlag
Ansökan om tidsbegränsat bygglov, 2013-09-25
Beviljad strandskyddsdispens, 2013-10-14
Länsstyrelsen Kronobergs Läns beslut att inte överpröva strandskyddsdispensen, 2013-11-20
Erinran, 2013-10-04
Bemötande, 2013-11-06
Erinran, 2013-10-17
Erinran, 2013-10-17
Meddelande att inte bemöta erinran, 2013-12-19
Tjänsteskrivelse, 2014-01-07
Beslutet expedieras till:
Sökanden
Klagandena

Justerandes sign.
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MBN § 5
Omprövning av bygglovsavgift, Hylte 1:14
Dnr 2013/22.233
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ny avgift för bygglov skall vara 6.615:- kronor och
ny avgift för startbesked skall vara 8.821:- kronor, totalt 15.436:- kronor. Faktura för avgiften
skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar.
Bakgrund och sammanfattning
Från sökanden har inkommit en begäran om att ompröva Miljö- och byggnadskontorets beslut
delegationsnummer Ordf. 3/13, 2013-03-28 om beviljat bygglov för tillbyggnad av ridhus och
Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 7/2013 om beviljad strandskyddsdispens för
tillbyggnad av ridhus. Sökanden anför att enligt 8 kap. 1§ Plan- och bygglagen och 7 kap. 16§
Miljöbalken ställs inte något krav på bygglov för ekonomibyggnader för jord- eller skogsbruks
bedrivande vilket innebär att bygglov och strandskyddsdispens inte skulle ha krävts för
åtgärden. Sökanden önskar därför att ingen avgift för bygglovavgift och strandskyddsdispens
skall tas ut för ärendet.
I gällande rättsfall från kammarrätten mål nr. 2008-770 framgår att ett stall skall vara en
bisyssla till en jordbruksverksamhet som bedrivs på platsen för att 8 kap. 1§ Plan- och
bygglagen och 7 kap. 16§ Miljöbalken skall kunna tillämpas. Fastigheten Hylte 1:14 är
taxerad som lantbruksfastighet men det bedrivs inte något aktivt jord- eller skogsbruk på
platsen. Ridverksamheten är i detta fall inte att betrakta som en biverksamhet till ett jord och
skogsbruk då taxeringen av fastigheten inte är detsamma som att ett jord och skogsbruk
verkligen bedrivs. Skattelagstiftningen jämfört med PBL och MB syftar i denna fråga inte på
samma sak.
Tillbyggnaden av ridskolan består tekniskt sett av två delar, en enklare del och en mer tekniskt
komplicerad del. Den mindre komplicerade byggnadsdelen skulle kunna liknas vid en större
lagerhall och därför har avgiften för denna specifika byggnadsdel räknats ned i denna
tjänsteskrivelse. Den tillkommande stalldelen däremot behåller samma avgiftsnivå som
tidigare. Minskningen av avgiften för den enklare byggnadsdelen är 0,3 x avgiftens storlek
vilket betyder endast 30% av dess ursprungliga storlek.
Om man lägger samman den nedsatta avgiftsdelen och den oförändrade avgiftsdelen ser de
nya summorna ut som följer:
Bygglov
6.615:Startbesked 8.821:Justerandes sign.
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Totalt:

15.436:-

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2013-12-19
Begäran om omprövning av beslut, 2013-12-04
Beviljad strandskyddsdispens, 2013-01-21
Bevis över beviljat bygglov, 2013-03-27
Kopia på kammarättens mål nr. 2008-770
Beslutet expedieras till:
Sökanden
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Utdragsbestyrkande

2

1(21)

Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2014-01-20

MBN § 6
Förnyad granskning av detaljplan för kvarteret Linnéan
Dnr 2012/55.214
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden sänder ut det reviderade förslaget till ny detaljplan för kvarteret
Linnèan, med undantag för området som omfattar kvarteret Trädgårdsmästaren, för ett förnyat
granskningsförfarande enligt 5 kap. 18§ Plan- och bygglagen.
Bakgrund och sammanfattning
Efter att synpunkter inkommit i granskningsskedet för förslaget till ny detaljplan för kv.
Linnèan har mer omfattande revideringar gjorts av planförslaget. Då revideringarna innebär
inskränkningar i fastigheternas byggrätter föreslås nu förslaget ställas ut på nytt med ett
förnyat granskningsförfarande. Revideringarna innebär att markens bebyggande begränsas
närmast spårområdet i öster och att skyddsanordningar får uppföras samt att marken närmast
spåret endast får bebyggas med uthus eller garage.
Syftet med förändringen av detaljplanen för kvarteret Linnèan m.fl. är att anpassa äldre
detaljplanebestämmelser för kvarteren till befintliga förhållanden då bestämmelserna inte
längre fyller sitt syfte. Förslaget till ny detaljplan innebär att mark för "Allmänt ändamål" i
planområdets mittersta del avlägsnas och ersätts med naturmark. Platsen har inte blivit
bebyggd och Boverker rekommenderar att planbestämmelsen "Allmänt ändamål" i mån av
möjlighet skall upphävas. Mark avsätts för den sopsorteringsstation som idag har ett
tidsbegränsat bygglov och där lovet inte längre kan förlängas. Planbestämmelserna för
bostadsbebyggelsen blir något friare även om byggrätten begränsas närmast spårområdet.
Dagens sammanträde
Elijah Hamilton yrkar att det område som omfattar kvarteret Trädgårdsmästaren undantas från
granskningsförfarandet då byggrätten för en del fastigheter begränsas i för stor utsträckning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-13
Plan- och genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Plankarta
Illustrationsplan
Beslutet expedieras till:
Berörda sakägare

Justerandes sign.
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MBN § 7
Förnyad utställning av ny detaljplan för Prästtorp 1:41 m fl
Dnr 2011/447.214
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner det reviderade förslaget till detaljplan för Prästtorp
1:41 och sänder ut detsamma för förnyad utställning med normalt planförfarande enligt 5 kap.
23§ äldre Plan- och bygglagen.
Bakgrund och sammanfattning
Under utställningstiden har 6 st. svar inkommit varav 3 st. med erinran mot förslaget till ny
detaljplan. Erinran riktar sig bland annat mot bullerstörningar hos kvartersmarken för bostäder
och kvartersmarkens utsträckning. Enligt Trafikverkets yttrande är det mycket svårt att uppnå
kravet på ljudmiljön i områden 30-50 meter från en järnväg. Av denna anledning anser
Trafikverket att en bullerutredning bör upprättas. Bullerfrågan har behandlats i flera föreslagna
detaljplaner längs järnvägsområdet och likartade bestämmelser används därför vid
revideringen av förslaget som vid tidigare planförslag.
Förslagets syfte är att anpassa detaljplanen till befintliga förhållanden dels genom att minska
mängden mark för bostadsändamål i förhållande till det äldre planområdet då detta är en
olämplig användning på den aktuella platsen med tanke på närheten till det befintliga tåg
spåret. Dels genom att omvandla bostadsändamålet längst i söder till ändamål för handel och
lättare industri då den äldre planen varken är aktuell eller stämmer med pågående
markanvändning i detta avseende.
Då ändringarna innebär en väsentlig inskränkning av byggrätten i planområdet föreslås ett
förnyat utställningsförfarande.
Revideringen av planförslaget innebär i korthet följande:
- Kvartersmarken längst i väster utvidgas något västerut för att inbegripa en befintlig
vändplan.
- Byggrätten närmast järnvägen begränsas ytterligare så att där endast får uppföras uthus eller
garage.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-14
Plan- och genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Plankarta
Illustrationsplan

Justerandes sign.
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Beslutet expedieras till:
Berörda sakägare
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MBN § 8
Yttrande över förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet
Dnr 2013/453.003
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar förslaget utan erinran.
Bakgrund och sammanfattning
Förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet föreligger för yttrande till
socialnämnden senast 2014-01-31.
Orsaken till revidering av reglementet är att Markaryds kommuns styrdokument ses över och i
samband med detta konstaterades att detta behöver aktualiseras. I rådet ingår bland annat
representanter för kommunens nämnder och styrelser varför förslaget remitteras till dessa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-07
Socialnämndens beslut § 128/2013
Förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet
Nuvarande reglemente för Kommunala Pensionärsrådet.
Beslutet expedieras till:
Socialnämnden

Justerandes sign.
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MBN § 9
Kvalitetsarbetet inom miljö- och byggnadsnämnden
Dnr 2011/49.100
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tar del av kvalitetsarbetet.
Bakgrund och sammanfattning
Kommunfullmäktige har fastställt en kvalitetsplan och till den har kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat om vissa åtgärder.
Det kommunövergripande kvalitetsarbetet syftar till att göra det möjligt att på en
kommunövergripande nivå få kunskap om kvalitetsnivån inom samtliga av kommunens
verksamhetsområden. Kvalitetssystemet ska medföra att kvaliteten höjs inom de områden som
inte håller tillräckligt hög kvalitet samt att uppmuntra till kvalitetshöjningar även inom de
områden som redan har en god kvalitet.
Detta dokument beskriver hur kvalitetsarbetet inom miljö- och byggnadsnämnden bedrivs
under 2014.
Styrdokument i kvalitetsarbetet är i första hand:
- Plan för det kommunövergripande kvalitetsarbetet inom Markaryds kommun 2010
- Inriktning på det kommunövergripande kvalitetsarbetet (ks au-beslut § 14, 2011-02-14) med
tidsintervall för när utvärderingar ska göras.
Kvalitetsarbetet kan delas upp i två nivåer:
- Kommunövergripande
- Förvaltningsövergripande
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-07
Kvalitetsarbetet inom miljö- och byggnadsnämnden 2014
Nuvarande kvalitetsarbete

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

1(21)

Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2014-01-20

MBN § 10
Preliminärt bokslut 2013
Dnr 2012/239.041
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten.
Bakgrund och sammanfattning
För 2013 visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet preliminärt på ett överskott på 424
kkr i förhållande till budgeterat. Av överskottet avser 601 kkr lägre kostnader och 177 kkr
lägre intäkter än budgeterat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-13
Ekonomisk rapport 2013, 2014-01-13

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

1(21)

Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2014-01-20

MBN § 11
Analysrapporter över dricks- och bassängbadvatten
Dnr 2014/6.470
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden lägger med godkännande rapporterna till handlingarna.
Sammanställning
Dricksvatten
2013-11-19
Hylte vv, utg drv
Hylte vv, Timsfors p.st
Hylte vv, ink råvatten
Hylte vv, vattentorn

Typ
FK
FK
FK
FK

Resultat
T
T
EB
T

2013-11-22
Hylte vv, extraprov
Hylte vv, extraprov
Hylte vv, extraprov
Hylte vv, extraprov
Hylte vv, extraprov

MB
MB
MB
MB
MB

T
T
TA
T
T

2013-12-03
Hylte vv, utg drv
Grönö vv, utg drv
Grönö vv, nät Shell
Grönö vv, utg drv
Grönö vv, råvatten
Hylte vv, ink råvatten

FK
MB
FK/MB
FK/MB
MB
FK/MB

T
T
T/T
TA/T
EB
EB/EB

2013-12-05
Hylte vv, extraprov
Hylte vv, extraprov

MB
MB

TA
TA

2013-12-17
Östergatans vv, utg drv
Östergatans vv, nät

MB
MB

T
TA

Enskilda brunnar
2013-12-03
Göshult

FK/MB

T/T

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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MBN § 11 forts
Bassängbadvatten
2013-12-17
Hannabadet, simbassäng
Hannabadet, leklandskap
Hannabadet, bubbelpool
Hannabadet, rehab

BP
MB
FK
UR
ÖR
IRI
T
TA
OT
EB

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

MB
MB
MB
MB

IRI
IRI
IRI
IRI

Barnprov
Mikrobiologisk
Fysikalisk kemisk
Understiger riktvärden
Överstiger riktvärden
Inom rekommenderade intervaller
Tjänligt
Tjänligt med anmärkning
Otjänligt
Ej bedömt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-10

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2

1(21)

Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2014-01-20

MBN § 12
För kännedom
Dnr 2014/5.400
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar.
Sammanställning
Länsstyrelsen
2013-12-16
- Upphäver det överklagade beslut angående föreläggande att utföra porluftsmätningar i
byggnad på Snapphanen 12.
Länsstyrelsen
2013-12-30
- Tillstånd för Å.K- Budet i Markaryd AB till transport av avfall.
Kronobergs Luftvårdsförbund
November 2013
- Tätortsprogram i Kronobergs län, resultat från mätningar 2012.
Kommunfullmäktige
2013-11-28
-Antar upprättat förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter i Markaryds kommun.
Kommunfullmäktige
2013-11-28
- Budget 2014 och ekonomisk flerårsplan 2015-2016.
Kommunfullmäktige
2013-12-19
- Fastställda föreskrifter om avfallshantering som gäller fr o m 2014-01-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-10

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

