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§ 130 Val av justerare och dag för justering 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden väljer Håkan Pettersson (S) som justerare. 

Justeringen äger rum onsdag 21 december 2022. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Claes Lindahl (C) föreslår att miljö- och byggnämnden väljer Håkan Pettersson 
(S) som justerare.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan välja Håkan Pettersson (S) 
som justerare och finner att nämnden beslutat så.  
_____ 
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§ 131 Fastställande av föredragningslistan 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden fastställer föredragningslistan.  
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan fastställa 
föredragningslistan och finner att nämnden har beslutat så. 
_____ 
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§ 132 Brokhult 1:25 – enskilt avlopp - förbud 
förenat med vite 
Ärendenummer MOB 2022/65 
Ärendenummer EDP m-2021-294 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda ägare till fastigheten  

Brokhult 1:25, per dagens datum , med  
, att släppa ut spillvatten från WC- och bad- disk- och 

tvättvatten till den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten,  

• från och med 2023-05-31. 

• Beslutet förenas med ett vite på sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor) 
om överträdelse sker efter 2023-05-31. 

• För fortsatt överträdelse efter 2023-06-30 kommer ett vite på 
femtontusen kronor (15 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad 
kalendermånad om beslutet inte efterlevs.  

• Förbudet gäller även om fastigheten byter till ny fastighetsägare.  
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Motivering 
Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten Brokhult 1:25 leds till en 
slamavskiljare, trekammarbrunn, och sedan leds det vidare till en 
underdimensionerad infiltrationsanläggning. Slamavskiljaren är inte längre 
funktionsduglig då det sker slamflykt samt är den underdimensionerad för 
antalet skrivna på fastigheten. Infiltrationen är mättad och avloppsvatten renas 
inte längre ändamålsenligt. Infiltrationen är underdimensionerad för ett hushåll 
samt för de nio personer som är skrivna på fastigheten. På fastigheten finns 
dessutom två bostadshus som nyttjas, tillståndet som beviljades år 1980 var för 
endast ett bostadshus. Trots detta nyttjas den enskilda avloppsanläggningen.  
Orenat avloppsvatten innehåller smittämnen som kan vara skadliga för 
människor, djur och miljön. Avloppsvatten innehåller smittoämnen som kan 
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förorena grundvattnet och dricksvattenbrunnar om det inte renas tillräckligt. 
Avloppsvatten innehåller också näringsämnen som kan orsaka övergödning samt 
syrebrist i vattendrag om det inte infiltreras innan utsläpp sker.  
Miljö- och byggnämnden bedömer att den enskilda avloppsanläggningen på 
fastigheten Brokhult 1:25 inte uppfyller reningskraven. Fortsatt utsläpp från 
befintlig avloppsanläggning bedöms inte kunna fortsätta utan uppenbar risk för 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Fastighetens avloppsanläggning 
riskerar att förorena vattentäkter i och med att det inte finns någon godtagbar 
efterreningsprocess efter slamavskiljarna. Slamavskiljarna fungerar inte heller 
ändamålsenligt så att sedimenterings- och separeringsstandarden uppfylls.  
Enligt gis-stöd för planering och tillsyn av små avlopp finns det en risk att 
avloppsvattnet når grundvattnennivån. Marken i området har en hög 
retentionspotential, dock blir den lägre desto närmre Brokhultasjön. 
Sjön Brokhultasjön ligger inom 50 meter från den enskilda avloppsanläggningen 
samt finns det ett flödande dike väster om avloppsanläggningen cirka 70 meter 
bort. Fastigheten ligger inom avrinningsområde som mynnar ut ovan Lillån som 
har huvudavrinningsområde som leder till ån Helge Å. Båda receptienterna har 
skyddsvärden och deras ekologiska samt kemiska status är klassat som 
skyddsvärda. Enligt gis-stödet har området måttlig ekologisk och dålig kemisk 
status, vilket inte får försämras. Det finns även en risk att avloppsanläggningar 
förorenar potentiella badplatser i området, enligt Gis-stödet.  
Miljö- och byggförvaltningen anser att en tidsgräns ska fastställas för när utsläpp 
av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.  
Eftersom delegeringsbeslut § MoH-2021-475 inte har efterlevts ersätts beslutet 
med ett nämndbeslut förenat med vite. Vitesbeloppet på 75 000 kronor har 
ansetts motiverbart då ett vitesbelopp ska motsvara kostnaderna för att inrätta en 
ny enskild avloppsanläggning. Det anses också motiverbart att förena beslutet 
med ett löpande vite med ett belopp på 15 000 kronor för varje påbörjad 
kalendermånad efter ett satt datum, om avloppsanläggningen fortsätts nyttjas 
efter att nämndbeslutet trätt i kraft. Fastighetsägaren har inte inkommit med 
någon ansökan om inrättande av en ny enskild avloppsanläggning på fastigheten.  
Miljö- och byggnämnden har också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 
 

Avgift 
Miljö- och byggnämnden har rätt att ta ut avgift för nerlagd handläggningstid i 
ärendet i enlighet med antagen taxa, antagen av Kommunfullmäktige  
2009-08-31 § 110, med efterföljande revideringar.  
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Sammanfattning av ärendet 
Den befintliga enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Brokhult 1:25 
bedöms vara bristfällig och uppfyller inte reningskraven i enlighet med 
miljöbalken (1998:808) samt förordningen om miljöfarlig verksamhet 
(1998:899).  
Miljö- och byggnämnden beslutade därmed om förbud för utsläpp av 
avloppsvatten, delegeringsbeslut § MoH-2021-475, daterat 2021-11-24. 
Fastighetsägaren har fortsatt att nyttja anläggningen efter att förbudet trätt i kraft 
2022-10-31. Fastighetsägaren hyr ut bostadshusen på fastigheten och nio 
personer är skriva på fastigheten. Miljö- och byggnämnden anser att det är 
motiverbart att ersätta delegeringsbeslut § MoH-2021-475 med ett nämndbeslut 
förenat med ett vitesbelopp.  
  
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggförvaltningen utförde uppföljning 2022-12-02 om beslut  
§ MoH-2021-475 efterlevs. Vid tillsynsbesöket knackade handläggarna på 
bostadsdörrarna och en av hyresgästerna öppnade i ett av husen. Fastigheten 
nyttjas och hyresgästerna bor på fastigheten. Sammanlagt är nio personer skriva 
på fastigheten. Detta innebär att fastighetsägaren inte efterlever beslut  
§ MoH-2021-475, avloppsanläggningen är fortfarande i bruk.  
Den befintliga enskilda avloppsanläggningen beviljades tillstånd 1980-06-03,  
§ 28/1980, enligt miljöskyddslag (1969:387). Tillståndet gäller en 
avloppsanläggning med en slamavskiljare, trekammarbrunn, med en volym på 
minst 2000 liter med en efterföljande infiltration på 15 m2, som var anpassat för 
ett bostadshus/fritidshus för max 5 personer. På fastigheten finns det två 
bostadshus som är kopplade till den befintliga avloppsanläggningen. Detta har 
inte meddelats in till miljö- och byggnämnden. 
SSAM har informerat att slamavskiljaren töms mer än en gång per år samt att de 
upplever att infiltrationen inte fungerar ändamålsenligt. 
Miljö- och byggförvaltningens handläggare utförde tillsyn över den enskilda 
avloppsanläggningen 2021-10-12 och bekräftades det att avloppsvattnet leds till 
en slamavskiljare, trekammarbrunn, med t-rör av betong. Efter slamavskiljaren 
kunde ingen fördelningsbrunn lokaliseras. Vid kontroll i luftningsrören var det 
tjockt med slam och vatten i båda luftningsrören. Det stod flera tunga fordon 
ovanpå samt bredvid området där infiltrationsytan finns. 
Vid tillsynsbesöket 2022-12-02 fanns det rikligt med slam i slamavskiljaren och 
det fanns tydliga tecken på slamflykt. Fastighetsägaren har röjt på tomten dock 
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kunde inte en fördelningsbrunn lokaliseras trots att området var fritt från större 
fordon.  
SSAM inkom 2022-11-14 med information om att avloppsanläggningen senast 
slamtömdes 2022-04-12. Med denna information inkom också fotografier på 
anläggningen från år 2012 som visar att slamavskiljaren inte fungerar 
ändamålsenligt då det är slam i samtliga kammare. Det inkom även två bilder på 
insidan av en fördelningsbrunn som var full med slam.  
Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten saknar ett tillstånd från miljö- 
och byggförvaltningen i enlighet med förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd (1998:899) § 13. Även om den enskilda avloppsanläggningen 
har ett tillstånd från år 1980, uppfylls inte reningskraven för spillvatten från WC- 
och BDT-avlopp. Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller 
inte reningskraven för varken normal skyddsnivå inom hälsoskydd eller 
miljöskydd.  
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 

2022-12-02 

• M-2021-294-5 - delegeringsbeslut § MoH-2021-475, daterat 2021-11-24. 

• M-2021-294-9 - delgivningskvitto tillhörande § MoH-2021-475 

• M-2021-294-11 - folkbokförda på fastigheten 

• M-2021-294-13 - inspektionsrapport, daterad 2022-12-05 
 

Lagstöd 
• 26 kap. 9 och 15 §§  

• 9 kap. 7 § samt  

• 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken.  

• Förordningen för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 

• 3 § i lag (1985:206) om viten, samt  

• 26 kap. 14 § miljöbalken kan ett förbud förenas med vite. 

• 9 kap. 4 och 5 §§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken. 
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• Beslutet meddelas med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige 2009-08-31 § 110, med 
efterföljande revideringar. 

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
 

Överklagan 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen 
om hur man överklagar. 

Upplysning 
• Underrättelse till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

fastighetsregistret kommer ske. Det innebär att förbudet följer fastigheten 
Brokhult 1:25 vid överlåtelse av fastigheten. 

• Om överträdelse av nämndbeslutet sker efter satt datum kommer ansökan 
om utdömande av vite skickas till Mark- och miljödomstolen. Det är upp 
till Mark- och miljödomstolen om vite döms ut eller ej.  

• Observera att det krävs ett skriftligt tillstånd från miljö- och 
byggnämnden att inrätta en enskild avloppsanläggning. För att få 
tillstånd beviljat så att inrättandet av en ny enskild avloppsanläggning 
kan utföras bör ni inkomma med en ansökan snarast möjligt.  

_____ 
 
Beslutet skickas till 
Fastighetsägare, , adress , 34176 
RYSSBY, för delgivning med delgivningskvitto.  
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§ 133 Bökhult 2:1 - Ansökan om bygglov för mur 
Ärendenummer MOB 2022/66 
Ärendenummer EDP B-2022-573 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö-och byggnämnden beslutar att 
1. Bevilja bygglov i efterhand för uppförande av mur på fastigheten Bökhult 

2:1 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
2. Förslag till kontrollplan för åtgärden och konstruktionsritning av muren ska 

inlämnas för att startbesked ska erhållas. 
3. Delegera byggnadsinspektör att fatta beslut om avgift. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Motivering 
Miljö- och byggnämnden bedömer att bygglovet ska beviljas då detta är förenligt 
med detaljplanens syfte. 
 

Förvaltningens motivering 
Ansökan om bygglov avser en mur, gabionmur, uppförd på fastigheten Bökhult 
2:1 i anslutning till fastigheterna Tuben 1, 2 och 3. Muren är placerad på mark 
planlagd som allmän plats med användningen park där byggnader för teknisk 
försörjning får uppföras enligt gällande detaljplan för del av Bökhult 2:1, Västra 
Bökhult i Älmhult 0765-P16/6 från 2016. Platsen omfattas även av 
egenskapsbestämmelsen lek som anger att minst en lekplats och 
spontanidrottsplats ska finnas inom området. 
Enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 
(BFS 2014:5 DPB 1), som gällde vid framtagandet av detaljplanen, bör 
användningen park tillämpas för grönområden som kräver skötsel och till viss 
del är anlagda. I användningen ingår även komplement för parkens användning. 
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Boverket har tagit fram ett verktyg, Planbestämmelsekatalogen, som bland annat 
används vid tolkning av äldre detaljplaner. Planbestämmelsekatalogen hänvisar 
till dokumentet PBL kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen, 
Planbestämmelser för detaljplan 1 augusti 2018 – 30 september 2020, upprättad 
2020-09-15. Detta dokument beskriver att park inte är avsedd för bebyggelse 
men att komplement som behövs för platsens skötsel och bruk ingår i 
användningen. Som komplement uppräknas förvaringsmöjligheter kopplat till 
parkens service- och skötselbehov, gång- och cykelvägar, planteringar, mindre 
lekplatser, mindre ytor för idrott, scener, kiosker, toaletter med mera. Även 
vägar för fordonstrafik kan rymmas inom användningen när det behövs för 
områdets behov. Ett mindre antal parkeringsplatser för besökare till parken eller 
dess komplement kan ingå om platsen medger det. Även allmänna underjordiska 
ledningar ryms inom användningen. Andra byggnader eller byggnadsverk måste 
preciseras i planen för att rymmas inom användningen. 
De byggnader och byggnadsverk som har preciserats i planen inom användning 
park är byggnader för teknisk försörjning, lekplats och spontanidrottsplats. Mur 
har inte specificerats och ingår därför inte i användningen park. Åtgärden strider 
alltså mot gällande detaljplan och lov kan inte beviljas med stöd av 9 kap. 30 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Frågan är då om åtgärden kan beviljas 
med stöd av 9 kap. 31 b eller c §§ PBL. 
Enligt 9 kap. 31 b § PBL får bygglov ges, trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 
31 a § 2, för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas syfte och 
   1. avvikelsen är liten, eller 
   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
Aktuell åtgärd är en 62 meter lång mur med en höjd om en meter. Åtgärden 
bedöms på grund av dess storlek inte vara liten och inte heller vara av begränsad 
omfattning. Sökande har angett att muren har uppförts för att eliminera rasrisk 
från kulle. Det har inte redovisats någon utredning eller annat underlag som 
redogör för att det förekommer en rasrisk från aktuell kulle och miljö- och 
byggförvaltningen bedömer att rasrisken är ringa samt att muren med tanke på 
dess konstruktion inte fungerar som skydd vid skred eller ras. Åtgärden bedöms 
alltså inte vara nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på 
ett ändamålsenligt sätt. Med bakgrund av detta kan bygglov inte heller beviljas 
med stöd av 9 kap. 31 b § PBL. 
Bygglov enligt 9 kap. 31 c § PBL kan endast beviljas om genomförandetiden för 
detaljplanen har utgått. Genomförandetiden för planen är fem år, den antogs 
2016, och genomförandetiden har alltså gått ut. Enligt 9 kap. 31 c § PBL får 
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bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från 
detaljplanen, om åtgärden 
   1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt 
behov eller ett allmänt intresse, eller 
   2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 
lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen 
Aktuell åtgärd bedöms inte utgöra ett angeläget gemensamt behov och inte heller 
vara av allmänt intresse. Att uppföra en mur på allmän platsmark utan egentligt 
syfte bedöms inte heller utgöra ett lämpligt komplement till användningen park. 
Åtgärden kan alltså inte beviljas med stöd av 9 kap. 31 c § PBL. 
Ansökan ska med hänsyn till ovan motivering avslås med stöd av 9 kap. 30 § 
PBL. 
 

Avgift 
Miljö- och byggnämnden delegerar till byggnadsinspektör att fatta beslut om 
avgift.   
 

Sammanfattning av ärendet 
En mur har uppförts på fastigheten Bökhult 2:1. Bygglov söks i efterhand. 
Ansökan ska avslås då muren placeras på mark planlagd som allmän plats med 
användningen park. Gällande detaljplan anger inte att mur får uppföras på mark 
med användningen park. Ansökan ska därför avslås. 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov inkom till miljö- och byggförvaltningen 2022-10-20. 
Sökande förelades 2022-11-02 att komplettera ansökan då den bedömdes vara 
ofullständig. Begärda kompletteringar inkom till förvaltningen 2022-11-11. 
Ett möte angående aktuell ansökan och relaterat tillsynsärende genomfördes 
2022-11-22. Vid mötet närvarade byggnadsinspektörer från miljö- och 
byggförvaltningen samt sökande, tekniska förvaltningen. Miljö- och 
byggförvaltningen redogjorde för sin första bedömning i ärendet. Under mötet 
framkom att muren uppförts runt årsskiftet 2021/2022. Sökande önskar ha kvar 
muren för att undvika rasrisk från kullen samt för dränering samt för att sökande 
lovat fastighetsägare till grannfastighet Tuben 3 att förlänga muren. 
Miljö- och byggförvaltningen skickade sin bedömning till av förvaltningen 
upphandlad jurist 2022-11-24 för att få ytterligare information om gällande 
rättspraxis. 

14



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-19 Sidnummer, beslut 4(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ett förslag till beslut skickades till sökande 2022-12-06. Sökande gavs möjlighet 
att yttra sig i ärendet t.o.m. 2022-12-16. 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-08 

• B-2022-573-1, ansökan, 2022-10-20 

• B-2022-573-6, situationsplaner, 2022-11-11 

• B-2022-573-7, fasadritning, 2022-11-11 

• B-2022-573-8, anteckning från möte, 2022-11-22 

• B-2022-573-9, kommunicering förslag till beslut, 2022-12-06 

• B-2022-573-10, foto av uppförd mur, 2022-12-06 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Ylva Sandström (C) yrkar att miljö- och byggnämnden beslutar att 

• Bevilja bygglov i efterhand för uppförande av mur på fastigheten Bökhult 2:1 
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

• Förslag till kontrollplan för åtgärden och konstruktionsritning av muren ska 
inlämnas för att startbesked ska erhållas. 

• Delegera byggnadsinspektör att fatta beslut om avgift. 
Dan Blixt (M) och Håkan Pettersson (S) yrkar bifall till Ylva Sandströms (C) 
förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag om avslag mot Ylva Sandströms (C) 
yrkande och finner att miljö- och byggnämnden beslutar enligt Ylva Sandströms 
(C) yrkande.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-19 Sidnummer, beslut 5(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Överklagan 
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljö- 
och byggnämnden inom tre veckor från den dag då ni tog del av beslutet via 
delgivning. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er 
överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16). 

Upplysning 
1) Tillsyn med hänsyn till att muren har uppförts utan erforderliga tillstånd 
bedrivs i ärende B-2022-477. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Beslutet delges 
Sökande 
Allmänheten genom kungörelse i lokaltidning och post-och inrikestidning 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-19 Sidnummer, beslut 1(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 134 Bokelund 1:1 - Nybyggnad av enbostadshus 
- beslut om byggsanktionsavgift 
Ärendenummer MOB 2022/64 
Ärendenummer EDP B-2022-55 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 
1. En byggsanktionsavgift på 27 048 kr ska tas ut till följd av att  

 trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, har påbörjat en tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § 
första stycket, punkt 2, utan att byggnadsnämnden har gett startbesked för 
åtgärden. Byggsanktionsavgiften tas ut med stöd av 11 kap. 51 § PBL. 

2. Byggsanktionsavgift ska med stöd av 11 kap. 57 § PBL betalas av  
 som har genomfört överträdelsen. 

3. Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om 
att ta ut avgiften har delgetts de avgiftsskyldiga enligt 11 kap. 61 § PBL. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Motivering 
Vid ett arbetsplatsbesök på fastigheten Bokelund 1:1 2022-08-31 
uppmärksammades att en tillbyggnad hade gjorts på pågående nybyggnation av 
enbostadshus. Efter vidare utredning över de ritningar som låg till grund för 
bygglovsbeslutet § DL-2022-119 kunde miljö- och byggförvaltningen konstatera 
att bygglov ej fanns för tillbyggnaden. 2022-11-16 inkom en ansökan om 
bygglov för ändring av beviljat bygglov där det framkom att tillbyggnaden har 
en byggnadsarea på 27 m2. Denna yta som tillkom bedöms inte kunna tas som en 
relationshandling och kan inte heller ses som en liten tillbyggnad enligt 9 kap. 6 
§ första stycket 1 plan- och bygglagen (2010:900) då tillbyggnadens 
byggnadsarea är 21% av enbostadshusets area på 125 m2. På grund av att 
enbostadshuset inte heller har fått ett slutbesked innan tillbyggnaden gjordes så 
kan inte en bedömning att det är liten tillbyggnad tas i beaktan.   
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-19 Sidnummer, beslut 2(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900), PBL krävs 
bygglov för tillbyggnad. Undantaget för en- eller tvåbostadshus utanför 
detaljplanerat område gäller bara om det är en liten tillbyggnad enligt 9 kap. 6 § 
första stycket 1. Alltså är den genomförda åtgärden bygglovspliktig.   
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. PBL ska tillsynsmyndigheten 
ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap. 12 §. Detta följer av 11 kap. 51 § PBL. Arbetet 
med förlängningen av tillbyggnaden påbörjades utan startbesked och därmed har 
sökande brutit mot en bestämmelse i 10 kap. PBL och en byggsanktionsavgift 
ska tas ut. 
Avgiften ska tas ut av fastighetsägaren  som har 
genomfört överträdelsen vilket följer av 11 kap. 57 § PBL. 
Byggsanktionsavgift tas fram enligt bestämmelser i 9 kap. plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF som även bygger på prisbasbelopp och 
sanktionsarea. Enligt 9 kap. 1 § PBF ska avgiften fastställas med tillämpning av 
det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Beslutet 
fattas år 2022 och gällande prisbasbelopp är 48 300 kr. Enligt 1 kap. 7 § PBF är 
sanktionsarean i fråga om en lovpliktig åtgärd brutto- eller öppenarean av 
åtgärden eller en kombination av dessa areor minskad med 15 kvadratmeter. 
Tillbyggnaden har en area på 27 m2 utifrån inlämnade ritningar, sanktionsarean 
blir alltså 9 kvadratmeter. 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och 
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 
2 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som 
omfattar tillbyggnaden, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp 
per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser. Detta enligt 9 kap. 
8 § PBF. Sanktionsavgiften för överträdelsen gällande tillbyggnad blir då 27 048 
kr. 
Sanktionsavgiften ska inte halveras för överträdelsen eftersom bygglov inte 
fanns för åtgärden innan den påbörjades. Miljö- och byggförvaltningen bedömer 
att avgiften står i rimlig proportion till de överträdelser som har begåtts och att 
avgiften därför inte ska sättas ned till hälften eller en fjärdedel med stöd av 11 
kap. 53 a § PBL. Det finns inte heller skäl till att inte ta ut byggsanktionsavgift 
enligt 11 kap. 53 § PBL då den avgiftsskyldige inte bevisat att överträdelsen 
skett p.g.a. sjukdom, omständigheter som den avgiftsskyldige inte har kunnat 
förutse eller att den avgiftsskyldige vidtagit åtgärder för att undvika överträdelse. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-19 Sidnummer, beslut 3(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Jäv 
Dan Blixt (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande i bygglovsärende B-2022-55 har påbörjat arbetet med en tillbyggnad på 
pågående nybyggnation utan att miljö- och byggförvaltningen har meddelat ett 
startbesked. Detta strider mot plan- och bygglagen (2010:900) och en 
byggsanktionsavgift ska därför tas ut. 
 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggförvaltningen uppmärksammade vid ett arbetsplatsbesök 2022-
08-31 att ett uterum hade tillkommit där det enligt beviljade bygglovshandlingar 
(§ DL-2022-119) skulle ha varit ett öppet trädäck. Miljö- och byggförvaltningen 
informerade sedan i protokollet från arbetsplatsbesöket att ytan bedömdes vara 
för stor för att tas som relationshandling.  
uppmanades även att ytan som har tillkommit behöver prövas i ett nytt bygglov 
och därmed behöver en ny bygglovsansökan göras.  
2022-11-16 inkom  med en ansökan om ändring av 
beviljat bygglov i befintligt ärende B-2022-55 där det framgick på inlämnade 
handlingar att den yta som hade tillkommit hade en area på 27 m2. 
2022-11-21 skickades ett förslag till beslut om byggsanktionsavgift för olovlig 
byggnation till fastighetsägare  för att ge 
fastighetsägare möjlighet att yttra sig i ärendet samt informera om möjlighet till 
frivillig rättelse för att undvika sanktionsavgift. 
2022-12-06 inkom yttrande från  där han tycker att 
det inte är ett brott att uppföra ett inglasat uterum utan bygglov på fastigheten då 
det ligger utanför detaljplanerat område. 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-08 

• B-2022-55-10, Fasadritning rev., 2022-02-10 

• B-2022-55-11, Situationsplan rev., 2022-02-10 

• B-2022-55-13, Plan- och sektionsritning rev. 2, 2022-02-11 

• B-2022-55-30, Protokoll från arbetsplatsbesök, 2022-08-31 
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Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• B-2022-55-32, Ansökan om ändring av beviljat bygglov, 2022-11-16 

• B-2022-55-33, Fasadritning, 2022-11-16 

• B-2022-55-34, Planritning, 2022-11-16 

• B-2022-55-35, Förslag till beslut, byggsanktionsavgift, 2022-11-21 

• B-2022-55-37, Beräkning av sanktionsavgift, 2022-12-02 

• B-2022-55-38, Yttrande om förslag till beslut, 2022-12-06   
 

Lagstöd 
1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. 
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit enligt punkt 5 
nedan. 
2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann 
laga kraft (PBL 9:43). 
3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift 
(PBF 9:20). 
4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med 
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 
5) Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via 
miljö- och byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i 
Post- och Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, 
beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter 
(PBL 13:16). 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 

 
Överklagan 
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljö- 
och byggnämnden inom tre veckor från den dag då ni tog del av beslutet via 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

delgivning. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er 
överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16). 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Beslut delges 

 
 
 
* Avgiften fördelas på: 
Sanktionsarea   12 
Aktuellt prisbasbelopp  48 300 kr (2022) 
Beräkningsgrundande formel (05*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea) 
Beräkning   

 (0,5*48300)+0,005*48300*12) 
Summa avgift   27 048 kr 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-19 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
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Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 135 Verksamhetsplan byggavdelningen 2023 
Ärendenummer MOB 2022/59 
Ärendenummer EDP m-2022-1010 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden antar: 
1. Verksamhetsplan för år 2023 Byggavdelningen inom Miljö- och 

byggnämnden, daterad 2022-11-14 
2. Behovsutredning byggavdelningen 2023 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden  

 

Sammanfattning av ärendet 
Byggavdelningen har tagit fram ett förslag på verksamhetsplan för avdelningens 
verksamhet 2023. Verksamhetsplanen ska fungera som ett styrdokument och 
redovisar en tillsynsplan med behovsutredning, konsekvensanalys, prioriteringar 
och resursåtgång.   
Verksamhetsplanen presenterades vid miljö- och byggnämndens sammanträde 
2022-11-21; varefter nämnden ombads inkomma med synpunkter senast 2022-
11-28. Synpunkter har inte inkommit. 
Verksamhetsplanen avses antas av nämnden vid sammanträdet 202-12-19. 
Verksamhetsplanen avses justeras och antas av nämnden inför varje årsskifte för 
att lägga grunder för verksamhetens arbete kommande år. 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-19 

• Verksamhetsplan för år 2023 Byggavdelningen inom Miljö- och 
byggnämnden, daterad 2022-11-14 

• Behovsutredning byggavdelningen 2023 
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Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Miljö- och byggnämnden § 124/2022 Verksamhetsplan byggavdelningen 
2023 

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Avdelningschef bygg 
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 2022-12-19 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 136 Verksamhetsplan kart- och 
mätningsavdelningen 2023 
Ärendenummer MOB 2022/58 
Ärendenummer EDP m-2022-1007 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden antar verksamhetsplan för kart- och 

mätningsavdelningen 2023, daterad 2022-11-03.  
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Antagande av verksamhetsplan för kart- och mätningsavdelningen 2023.  
Verksamhetsplanen tas fram för att vara ett styrande dokument för kart- och 
mätningsavdelningen inom miljö- och byggförvaltningen. Planen redovisar 
politiska målsättningar, förutsättningar, erforderliga resurser och prioriteringar.  
Förslag till verksamhetsplan presenterades vid miljö- och byggnadsnämndens 
sammanträde 2022-11-21; varefter nämnden ombads inkomma med synpunkter 
senast 2022-11-28. Synpunkter har inte inkommit.  
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse ”Verksamhetsplan för kart- 

och mätningsavdelningen 2023”, daterad 2022-12-19. 

• Miljö- och byggförvaltningens ”Verksamhetsplan för år 2023 kart- och 
mätningsavdelningen inom Miljö- och byggnämnden”, daterad 2022-11-03.  

• Miljö- och byggnämnden § 125/2022 Verksamhetsplan kart- och 
mätningsavdelningen 2023 
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Miljö- och byggnämnden 
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Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Avdelningschef kart- och mätningsavdelningen 
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Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 137 Verksamhetsplan miljöavdelningen 2023 
Ärendenummer MOB 2022/57  
Ärendenummer EDP m-2022-1007 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden antar: 
1. Verksamhetsplan - Behovsutredning för miljöavdelningen 2023–2025, 

daterad 2022-12-01. 
2. Verksamhetsplan - Tillsynsplan enligt miljöbalken m.fl. lagar för år 2023, 

daterad 2022-12-01. 
3. Verksamhetsplan - Kontrollplan för den offentliga livsmedelskontrollen 

2023, daterad 2022-12-01. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden är behörig myndighet för tillsyn och kontroll utifrån 
miljöbalken, livsmedelslagstiftningen m.fl. lagar. Det finns lagkrav på att det ska 
finnas en behovsutredning, en tillsynsplan enligt miljöbalken m.fl. lagar samt en 
kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen. Det har därför tagits fram tre 
dokument, en behovsutredning 2023–2025, en tillsynsplan 2023 och en 
kontrollplan 2023. 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-01 

• Verksamhetsplan - Behovsutredning för miljöavdelningen 2023–2025, 
daterad 2022-12-01. 

• Verksamhetsplan - Tillsynsplan enligt miljöbalken m.fl. lagar för år 2023, 
daterad 2022-12-01. 

• Verksamhetsplan - Kontrollplan för den offentliga livsmedelskontrollen 2023, 
daterad 2022-12-01. 
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Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Avdelningschef miljö och hälsa 
 

27



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-19 Sidnummer, beslut 1(2) 
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§ 138 Verksamhetsplan 2023 
Ärendenummer MOB 2022/69 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden antar framlagd verksamhetsplan 2023, daterad 

2022-12-12. 
2. Miljö- och byggnämnden ansöker om extra medel för det tidigare 

investeringsprojektet (anslagsinvestering) ”Digitalt Bygglovhant” på 245 
tkr. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt verksamhetsplan enligt anvisningar. 
Verksamhetsplanen innehåller nämndens uppdrag, resultatmål med därtill 
kopplade aktiviteter och indikatorer, driftbudget för åren 2023–2025, 
investeringsbudget för åren 2023-2032 samt arbetsmiljö.  
Nämndens driftbudget för 2023 uppgår till 12 791 tkr, investeringsbudgeten för 
2023 uppgår till 500 tkr. 
 

Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-12 

• Miljö- och byggnämndernas verksamhetsplan 2023, daterad 2022-12-12 

• Bilaga 1. Tabell Resultatmål MBN 

• Bilaga 2. Mall Investeringsbudget 2023–2032 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-19 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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 2022-12-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 139 Intern kontroll 2023 
Ärendenummer MOB 2022/68 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden fastställer intern kontrollplan för 2023, enligt 

förslag daterat 2022-12-05. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har arbetat fram förslag på intern kontrollplan. 
 

Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-09 

• Intern kontrollplan 2023 miljö- och byggnämnden, daterad 2022-12-05 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
 

30



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-19 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 140 Redovisning av delegeringsbeslut 2022 
Ärendenummer MOB 2022/5 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har lämnat över sin beslutanderätt i vissa ärenden till 
ordförande och tjänstemän i enlighet med miljö- och byggnämndens delegerings-
ordning. Beslut som fattas av delegat redovisas på närmast efterföljande möte.  
 

Beslutsunderlag 
• Bostadsanpassning: 

DBA §§ 50–51/2022 
• Bygglov, startbesked, slutbesked samt ordförandebeslut:  

DL §§ 923, 958, 976–1004, 1006–1091/2022  
• Miljö- och hälsoskydd:  

MoH §§ 520, 540–571, 573–592/2022 
• Kart- och mät: (adresser, fastighetsbildning, namnsättning på platser, gator 

och vägar)  
DKoM  
- 

• Miljö- och byggchef: 
- 

• Räddningstjänst: EDP M 2022–569 
Diarienr: 2022–001518, 2022–001519, 2022–1547, 2022–001516, 2022–
001517, 2022–001559 
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 2022-12-19 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 2022-12-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 141 Information december 2022 
Ärendenummer MOB 2022/6 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Redovisning av bostadsanpassningsärenden. 
_____ 
 

  
 

33



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 142 Övrigt december 2022 
Ärendenummer MOB 2022/63 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Ordförande Claes Lindahl (C) tackar avgående ledamöter och ersättare för 

deras engagemang i miljö- och byggnämnden.  

• E-post med information om de obligatoriska utbildningarna för nämndens 
ledamöter och ersättare den 7 och 14 februari 2023 kommer att skickas ut 
inom kort. 

• En digital heldagsutbildning i kommunallagens grunder kommer att hållas 26 
januari 2023. Utbildningen riktar sig såväl till nyvalda som omvalda 
ledamöter och ersättare. Information om denna kommer att skickas till 
ledamöter och ersättare inom kort. 

_____ 
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 2022-12-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 143 Meddelanden december 2022 
Ärendenummer MOB 2022/7 
 
1. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2022-11-16 att i avvaktan på slutligt beslut 

i ärendet förbjuda påbörjande av solcellspark på fastigheten Brändetorp 1:9 i 
Älmhults kommun. 
Dnr M 2022–3 
 

2. Polismyndighetens tillståndsbevis 2022-11-22 enligt lag om hotell- och 
pensionatsrörelse för Sjöstugans camping Älmhult AB.  
Dnr M 2022–3 
 

3. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2022-11-24 att lämna bidrag till Stiftelsen 
Linnés Råshult för uppsättning av nya trägärdesgårdar i gårdsmiljön i 
Kulturreservatet Komministerbostället Råshult. 
Dnr 2022–3 

4. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2022-11-29 i ärende om samråd enligt 
miljöbalken för anläggande av solcellspark på fastigheten Äskya 1:32 i 
Älmhults kommun. Länsstyrelsen vidtar ingen åtgärd. 
Dnr M 2022–3 
 

5. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2022-12-06 att avslå överklagandet av 
beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten.  
Dnr M 2020–1173 
 

6. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2022-12-07 att ändra överklagat beslut om 
bland annat tillsynsavgift för avloppsanläggning så att avgiften sätts ned till 
1548 kr.   
Dnr M 2022–165 
 

7. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2022-12-07 att avslå överklagandet av 
beslut om tillsynsavgift gällande enskild avloppsanläggning.  
Dnr M 2022–118 

_____ 
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