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U Älmhults 
ltjl kommun 2022-09-19 

Miljö- och byggnämnden 

Kommunhuset i Älmhult 2022-09-26 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnärnnden 2022-09-19 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 

2022-09-28 2022-10-19 

Anslagstid 

2022-09-28-2022-10-20 

Förvaringsplats för protokollet 

Miljö- och byggförvaltningen 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-09-19 

Miljö- och byggnämnden 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Claes Lindahl (C), ordförande 
Håkan Pettersson (S) vice ordförande, jäv § 92 
Dan Blixt (M) 
Birgitta Bengtsson (S) 
Kristina Spjut Sahlberg (S) 
Ylva Sandström (C), jäv § 92 

Tjänstgörande ersättare 
Peter Varland (C), jäv§ 95 

Tjänstemän 
Ingegerd Anderson, miljö- och byggchef 
Carolin Stjemqvist §§ 80-82 
Oliver Östh Långström, controller §§ 83-84 
Axel Runesson, byggnadsinspektör §§ 85-86 
Ellen Karlsson, byggnadsinspektör §§ 85-93 
Linnea Boye, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 95-97, 100 punkt 2 
Maria Augustsson, miljö och hälsoskyddsinspektör §§ 95-97 
Emma Brannegård, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 98 
Christel Lindholm, sekreterare 

Justerandes signaturer 

Utdragsbestyrkande Justerande 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-09-19 

Ärenden 

§ 80 

§ 81 

§ 82 

§ 83 

§ 84 

§ 85 

§ 86 

§ 87 

§ 88 

§ 89 

§ 90 

§ 91 

§ 92 

§ 93 

§ 94 

§ 95 

§ 96 

§ 97 

§ 98 

§ 99 

Val av justerare 

Fastställande av föredragningslistan 

Information av HR-avdelningen 

Information -Detaljerad tabell drift augusti 2022 

Budget 2022- delår efter augusti 

Ansökan om bygglov för ändrad användning -
Nyvärmanshult 1 :4 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 
- Göteryd-Sjuhult l :20 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
en bostadshus - Snärhult 1: 15 

Byggsanktionsavgift- Nansen 8 

Lovföreläggande- ansen 8 

Ansökan om bygglov för ändrad användning -
Pjätteryd l :33 

Ansökan om bygglov för ändrad användning -
Härads bäck 2: 12 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola -
Läroverket 30 

Ansökan om förhandsbesked- Froafälle 8: l 

Ändrad användning till restaurang - Sjögren 10 

Yttrande gällande ansökan om laglighetsprövning 
av befintlig småbåtshamn samt tillstånd ang 
förlängning av befintlig flytbrygga mm i 
Getaryggen småbåtshamn 

Ansökan om strandskyddsdispens för flytbastu
Möckelsnäs 1:4 

Ansökan om strandskyddsdispens för växthus -
Möckelsnäs 1 :4 

Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat med 
vite - Göteryd l :21 

Redovisning av delegeringsbeslut september 
2022 

6 

7 

8 

9 

10 

11 - 14 

15 - 19 

20-24 

25 - 29 

30 - 33 

34 - 37 

38 -42 

43 - 52 

53 - 58 

59 - 61 

62 - 63 

64 - 68 

69 - 73 

74- 76 

77 

Justerandes signaturer 

Ordförande UtdragsbestyrkandeJusterande 
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Sammanträdesprotokoll~ö Älmhults 
kommun 2022-09-19 

Miljö- och byggnämnden 

§ 100 Information september 2022 78 

§ 101 Meddelande september 2022 79 

Justerandes signaturer 

7} 
UtdragsbestyrkandeJusterande 
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Sammanträdesprotokoll~ • Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 80 Val av justerare och dag för justering 

Miljö- och byggnämndens beslut 
- Miijö- och byggnämnden väljer Birgitta Bengtsson (S) att justera dagens 

sammanträdesprotoko11. 

Miljö- och byggnämndens behandling 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan välja Birgitta Bengtsson 
(S) att justera protokollet för dagens sammanträde och finner att miljö- och 
byggnämnden beslutar så. 

Justerandes signaturer 

Juslerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokol I 66 Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 1 ( 1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 81 Fastställande av föredragningslistan 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändring: 

Ärende nummer 21 lnformation september 2022 görs ett tillägg med en punkt 2 
- Uppdatering av status för ärende M 2022-400. 

Miljö- och byggnämndens behandling 

Besluts gång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan fastställa 
föredragningslistan med ändring enligt ovan och finner att miljö- och 
byggnämnden beslutar så. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

Of 
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Sammanträdes protokoll Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 82 Information av HR-avdelningen- arbetsmiljöuppföljning 

Ärendenummer MOB 2021/38 
Ärendenummer EDP M-2021-621 

HR-specialist, Carolin Stjemqvist informerar om miljö- och byggnämndens 
arbetsmiijöuppföljning för januari - juli 2022. Sjukfrånvaro, arbetsskador och 
tillbud redovisas i denna uppföljning. 

Caroline redovisar också den årliga uppföljningen av SAM (Systematiska Arbets 
Miljöarbetet) för 2021. I denna berörs tex samverkan mellan ledning och 
skyddsombud, hantering av rapporterade skador/tillbud med mera. Uppfölj
ningen pekade inte på några större brister. 

En temperaturmätning har gjorts på miljö- och byggförvaltningen innan 
semestern i år. Den initierades av Vision och Sveriges Ingenjörer och 
identifierade områden att utveckla. En handlingsplan har tagits fram för detta. 

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. 

Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeJusterare 
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Sammanträdesprotokollöo Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 83 Budget 2022 - information detaljerad 
driftsredovisning delår augusti 2022 
Ärendenummer MOS 2021138 
Ärendenummer EDP M 2021-621 

Controller Oliver Öst Långström informerar om den detaljerade 
driftsredovisningen januari till augusti 2022. 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokol I 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 84 Budget 2022 - delår efter augusti 2022 
Ärendenummer MOB 2021/38 
Ärendenummer EDP M 2021-621 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar godkänna delårsrapport 2. 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport efter augusti för miljö- och 
byggnämndeo. Rapporten innehåller: periodens väsentliga händelser, förväntad 
utveckling, resultatmål, drift- och investeringsredovisning samt arbetsmiljö. 

Samtliga mål förutom ett är eller kommer att uppfyllas under året, det mål som 
inte bedöms uppfyllas utan som bedöms som delvist uppfyllt är ' I Almhults 
kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta 
företag eller utveckla ditt företag' '. 

Den ekonomiska driftsprognosen visar på ett överskott på 519 tkr. Investerings
prognosen visar på ett överskott gentemot budget med l 191 tkr. 

Beslutsunderlag 

• Controller Oliver Östh Långströms tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12 
• Rapport MoB delår augusti daterad 2021-09-12 
• Bilaga Tabell Resultatmål MB 
• Bilaga Investeringsredovisning projekt A SLAG 
• Bilaga Investeringsredovisning projekt RAM 
• Bilaga Tabell drift delår aug 
• Bilaga Tabell Arbetsmiljö 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Utdragsbestyrkandeo"i:1, Justera,e 

t~r 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 1 (4) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 85 Ansökan om bygglov för ändrad användning -
Nyvärmanshult 1 :4 
Ärendenummer MOB 2022/49 
Ärendenummer EDP B-2022-423 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar om att: 

I. Bevilja bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad utanför planlagt 
område med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygg lagen (2010:900) PBL. 

2. Ta ut en avgift för beslutet med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom 
plan- och bygglagen område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 
86 och ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges 
beslut 2016-06-20 § l02 och efterföljande revideringar samt 12 kap. 8 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnärnnden 

Motivering 

Åtgärden kan antas uppfylla de krav som ställs för att kunna bevilja bygglov 
utanför planlagt område med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. 

Avgift 

Avgiften för beslutet är 8238,05 kronor*. Avgiften tas ut med stöd av taxa för 
prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av 
kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 med efterföljande revideringar. 

Tidsfristen började löpa 2022-08-03 och beslut fattades 2022-09-19, vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a §plan-och bygglagen (2010:900). Hur 
avgiften är fastställd framgår av stycke* Avgiften fördelas på, sida 4 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

()/ 
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Sammanträdes protokoll Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(4) 

Miljö- och bygg nämnden 

Enligt 12 kap. 8 §plan-och bygglagen, PBL, (2010:900) får miljö- och 
byggnämnden ta ut avgifter för beslut om planbesked, förhandsbesked, 
villkorsbesked startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov, 
tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på 
byggarbetsplatsen, upprättande av nybyggnadskartor, framställning av 
arkivbeständiga handlingar, expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, 
och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Enligt 12 kap. 10 § PBL ska grunderna för hur avgifterna ska beräknas anges i 
en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

Enligt 12 kap. 11 § PBL får avgifter tas ut i förskott. 

Faktura översändes senare och ska betalas även om beslutet överklagas. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad inkom till 
miljö- och byggförvaltningen 2022-07-21 och bedömdes vara komplett 2022-08-
03. 

Ett föreläggande om komplettering skickades till sökande 2022-08-02 angående 
tomtkarta och parkeringsbehovet. Sökande svarade 2022-08-03 med en 
tomtkarta som pekar ut vilken byggnad det gäller samt vart man kan parkera och 
en beskrivning av parkeringsbehovet som bedöms räcka för antalet kunder. 

Grannehörande skickades ut till berörda sakägare 2022-08-04. Berörda sakägare 
som har svarat hade inga synpunkter mot förslagen åtgärd. 

Bes I utsu nderlag 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 

• B-2022-423-1, ansökan, 2022-07-21 

• B-2022-423-2, planritning, 2022-07-21 

• B-2022-423-3, fasadritning, 2022-07-21 

• B-2022-423-4, sektionsritning, 2022-07-21 

• B-2022-423-5, Planritning befintlig, 2022-07-21 

• B-2022-423-7, Uppgifter på KA 2022-07-26 

• B-2022-423-9, Tomtkarta och parkering, 2022-08-03 

• B-2022-423-11-12, Granneyttrande, 2022-08-04 - 2022-08-22 

Justerandes signaturer 

Ordförande UtdragsbestyrkandeJusterare 

C) 
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Sammanträdes protokoll ~• Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Upplysning/inform ation 

I) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. 
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom 
överklagandetiden. 

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) Ibruk:tagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med 
byggsanktionsavgift om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 

5) Förutsättningar för startbesked: 

Innan startbesked kan ges behöver följande lämnas in till miljö och 
byggnämnden: 

• Kontrollplan från kontrollansvarig 

• Ut- och invändig vatten- och avloppsritning 

• U-värden för byggnadsdelar 

• Ventilationsritning 

• Brandskyddsbeskrivning 

6) Kontrollansvarig: Max Engqvist 

7) Takterrass som tillkommer samt fasadändringar bedöms inte vara 
bygglovspliktiga då det ligger utanför planlagt område och behandlas därför inte 
i detta beslut. 

Överklagan 

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 eller inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet via 
delgivning. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er 
överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13: 16). 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SammanträdesprotokollÄlmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Beslutet skickas till 

Beslut delges: 

Sökande 

Beslutet meddelas: 

Nyvännanshult l: 11 
yvännanshult 1: 12 

Nyvärmanshult 1:3 

Kopia för kännedom: 
KA - Max Engqvist 

*Avgiften fördelas på 

Bygglovsavgift 3 408,05 kr 
tart- och slutbeskedsavgift 3 477,60 kr 

Grannehörande (3 st.) och kungörelse l 352,40 kr 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 1 (5) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 86 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
fritidshus - Göteryd-Sjuhult 1 :20 
Ärendenummer MOB 2022/48 
Ärendenummer EDP 8-2022-201 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

l. Beviija bygglov för nybyggnad av fritidshus utanför planlagt område med 
stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (20 l 0:900), PBL. 

2. Ta ut en avgift för beslutet med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom 
plan- och bygglagen område, antagen av kommunfullmäktige 201 l-006-27, § 
86 och ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges 
beslut 20 l 6-06-20 § 102 och efterföljande revideringar samt 12 kap. 8 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Besluts nivå 

Miljö- och byggnämnden 

Motivering 

Åtgärden kan antas uppfylla de krav som ställs för att kunna bevilja bygglov 
utanför planlagt område med stöd av 9 kap. 31 §plan-och bygglagen 
(2010:900), PBL. 

Åtgärden bedöms placeras på fastigheten samt utformas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö. Åt
gärden bedöms alltså inte innebära en betydande olägenhet för trafiken. 

Avgift 

Avgiften för beslutet är 14 644,56 kronor *. Avgiften tas ut med stöd av taxa för 
prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av kommun
fullmäktige 2011-06-27, § 86 med efterföljande revideringar. 

Tidsfristen började löpa 2022-08-03 och beslut fattades 2022-09-19, vilket inne
bär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 

Justerandes signaturer 

Juste rare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(5) 

Miljö- och byggnämnden 

reducerats med stöd av 12 kap. 8 a §plan-och bygglagen (2010 :900). Hur av
giften är fastställd framgår av stycke *Avgiften fördelas på, sida 5. 

Enligt 12 kap. 8 §plan-och bygglagen, PBL, (2010:900) får miljö- och bygg
nämnden ta ut avgifter för beslut om planbesked, förhandsbesked villkors
besked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov, tekniska 
samråd slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbets
platsen, upprättande av nybyggnadskartor, framställning av arkivbeständiga 
handlingar expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och andra tids
eller kostnadskrävande åtgärder. 

Enligt 12 kap. 10 § PBL ska grunderna för hur avgifterna ska beräknas anges i 
en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

Enligt 12 kap. 11 § PBL får avgifter tas ut i förskott. 

Faktura översändes senare och ska betalas även om beslutet överklagas. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan inkom till miljö- och byggnämnden 2022-05-16. Ansökan bedömdes 
vara komplett 2022-08-24. 

Beslut om förlängd handläggningstid fattades 2022-06-08 via delegeringsbeslut 
§ DL-2022-491 på grund av att vidare utredning gällande närhet till statlig väg 
krävdes samt remisser och grannehöranden behövde utföras. 

Grannehörande skickades till berörda sakägare 2022-06-13. Samtliga sakägare 
som svarade på grannehörandet hade inga synpunkter mot förslagen åtgärd. 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning inkom med remissvar 2022-06-
13. SamJ1ällsbyggnadsavdelningen framför i sitt yttrande att strandskydd kan 
krävas men ser inga hinder i övrigt för önskad byggnation. Ingen ny detaljplan 
krävs för den sökta åtgärden. 

Trafikverket inkom med remissvar 2022-07-06. I yttrandet hade Trafikverket 
synpunkter på att byggnaden låg 10 meter från väg 586 vilket är innanför det 
byggnadsfria området från vägområdet på 12 meter. Trafikverket hade även syn
punkter angående väganslutningen och menade att det blir svårt att anordna en 
trafiksäker anslutning mot väg 586 på grund av att fastigheten ligger i en inner
kurva. Trafikverket ville att Göteryds-Sjuhult 1:20 skulle samordna en gemen
sam utfart för att undvika att ha två utfarter nära inpå varandra med Göteryds
Sjuhult 1: 19 där Trafikverket också har haft synpunkter om väganslutning i ett 
annat pågående bygglovsärende. 

Miljö- och byggförvaltningen genomförde ett platsbesök 2022-08-17 angående 
Trafikverkets yttrande där sökande, arkitekt, representant från Trafikverket, 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll06 Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(5) 

Miljö- och byggnämnden 

kontrollansvarig, via telefon fastighetsägaren till Göteryds-Sjuhult l: 19 samt 
fastighetsägaren till Göteryds-Sjuhult 1: 16 närvarade. Under besöket 
diskuterades möjligheterna till en gemensam utfart som var förslaget från 
Trafikverket vilket sökande gick emot. Förslaget som sökande kom med var att 
göra en parkering en bit in på fastighetens södra ände bredvid väg 586. Trafik
verket kunde gå med på sökandes förslag till utfart och parkering då avståndet 
mellan de tänkta utfarterna på Göteryds-Sjuhult 1:20 och I: 19 bedömdes vara 
lämplig. Trafikverket ville därefter att sökande lämnar in en ny situationsplan 
där parkering och utfart var tydligt markerade. 

En remiss till Länsstyrelsen skickades 2022-08-17 angående byggnadsfritt om
råde där Länsstyrelsen svarade 2022-08-17 att kravet på byggnadsfritt område på 
12 meter inte gäller för åtgärder där bygglov krävs enligt väglagen 4 7 § sista 
stycket. 

Yttrande från Trafikverket på sökandes reviderade situationsptan med utfart och 
parkering markerat inkom 2022-08-25, Trafikverket hade inga synpunkter på 
förslagen parkering och utfart. 

Bes I utsu nderlag 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-08 

• B-2022-201-1, ansökan 2022-05-19 

• B-2022-2010-11, Produktinformation eldstad, 2022-06-0 I 

• B-2022-201-12, beslut om förlängd handläggningstid, 2022-06-08 

• B-2022-201-16, yttrande samhällsbyggnadsavdelningen, 2022-06-13 

• B-2022-201-17-20, yttrande från grannar, 2022-06-13 - 2022-07-01 

• B-2022-201-21, yttrande Trafikverket, 2022-06-30 

• B-2022-201-23, anteckning från möte angående utfart, 2022-08-17 

• B-2022-201-25, remiss LST angående byggnadsfritt område 2022-08-17 

• B-2022-201-26, uppgifter om KA, 2022-08-17 

• B-2022-201-27, kommunicering av förtydligande Trafikverket, 2022-08-18 

• B-2022-201-28, plan- och sektionsritning, 2022-08-24 

• B-2022-201-29, fasadritning, 2022-08-24 

• B-2022-201-30, situationsplan, 2022-08-24 

• B-2022-201-33, yttrande reviderad situationsplan Trafikverket, 2022-08-30 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll64> Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Upplysning/information 

1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. Be
slutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom över
klagandetiden. 

2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte på
börjats 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) lbruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med 
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 

5) Kontrollansvarig: Knud ielsen 

6) För att erhålla startbesked ska tekniskt samråd hållas enligt 10 kap. 23 § plan
och bygg lagen (2010:900) och följande handlingar ska lämnas in till miljö- och 
byggnämnden: 

• Kontrollplan från kontrollansvarig 

• Konstruktionsritning på bärande delar och detaljerad sektion 1 :50, samt 
grund- och takplan 

• Ut- och invändig vatten- och avloppsritning, samt lösning för dagvatten-
hantering 

• Ventilationsritning 

• Färdigställandeskydd 

• CE-märkning för räkkanal 

• Brandskyddsbeskrivning 

7) Tillstånd för utfart krävs enligt Väglag (1971 :948). Ansökan görs via Trafik
verket 

8) Lov bedöms inte vara bygglovspliktigt för uppbyggnad av mur samt 
schaktning eftersom det ligger utanför detaljplanerat område och kommer därför 
inte behandlas i detta beslut 

Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeJusterare 

18 



Sammanträdesprotokol I 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 5(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Överklagan 

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 eller inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet via 
delgivning. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er över
klagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13: 16). 

Beslutet skickas till 

Beslut delges 
Sökande 

Meddelas 
Göteryds-Sj uhult l: I 6 
Göteryds-Sjuhult 1: 17 
Göteryds-Sjuhult 1: 19 
Göteryds-Sjuhult 1:2 1 

Kopia för kännedom: 
KA - Knud Nielsen 
Trafikverket 

*Avgift fördelas på: 

Bygglovsavgift 4 868,64 kr 
Start- och slutbeskedsavgift 7 650,72 kr 
Kartavgift 386,40 kr 
Grannehörande (6 st.) och kungörelse 1 738,80 kr 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(5) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 87 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbo
stadshus - Snärhult 1 :15 
Ärendenummer MOS 2022/41 
Ärendenummer EDP B-2022-182 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

1. bevilja bygglov för nybyggnad av en bostadshus på fastigheten Snärhult l: 15 
utanför planlagt område med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygg!agen 
(2010:900), PBL. 

2. Ta ut en avgift för beslutet med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom 
plan- och bygg lagens område, antagen av kommunfullmäktige 20 l L-06-27 , § 
86 och ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges 
beslut 2016-06-20 § 102 och efterföljande revideringar samt 12 kap. 8 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Motivering 

ybyggnad av enbostadshus på aktuell fastighet förutsätter inte planläggning, 
bedöms klara de bullerkrav som ställs och det finns möjlighet att ordna trafik 
och en god trafikmiljö . Åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 9 kap . 
31 § PBL och bygglov kan därför beviljas . Beslut om bygglov kan inte invänta 
tillstånd från Trafikverket eftersom miljö- och byggnämnden har en lagstadgad 
tidsfrist att förhålla sig till. Dock bedöms aktuell utfart vara säker då den väg 
som utfarten ansluter till är rak och på grund av att det föreligger goda siktför
hållanden på platsen. Åtgärden ska genomföras på mark som är utpekad som 
jordbruksmark. Denna mark bedöms dock inte vara brukningsvärd eftersom 
marken är grusad och förberedd för byggnation vilket gör det svårt att bruka 
marken i framtiden. Med bakgrund av detta bedöms åtgärden kunna utföras på 
aktuell plats eftersom platsen inte bedöms ha sådant samhällsintresse som bruk
ningsvärd jordbruksmark har. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokol I 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Avgift 

Avgiften för beslutet är 16 885,68 kronor *. Avgiften tas ut med stöd av taxa för 
prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av kommun
fullmäktige 2011-06-27, § 86 med efterföljande revideringar. 

Tidsfristen började löpa 2022-08-30, enligt delegeringsbeslut § DL-2022-595 
daterat 2022-07-18, och beslut fattades 2022-09-19, vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte redu
cerats med stöd av 12 kap. 8 a §plan-och bygglagen (2010:900). Hur avgiften 
är fastställd framgår av stycke *Avgiften fördelas på, sida 5. 

Enligt 12 kap. 8 §plan-och bygglagen, PBL, (2010:900) får miljö- och bygg
nämnden ta ut avgifter för beslut om planbesked, förhandsbesked, villkors
besked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov, tekniska 
samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbets
platsen, upprättande av nybyggnadskartor, framställning av arkivbeständiga 
handlingar, expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41 -41 b §§, och andra tids
eller kostnadskrävande åtgärder. 

Enligt 12 kap. 10 § PBL ska grunderna för hur avgifterna ska beräknas anges i 
en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

Enligt 12 kap. 11 § PBL får avgifter tas ut i förskott . 

Faktura översändes senare och ska betalas även om beslutet överklagas. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan inkom till miljö- och byggnämnden 2022-03-21. Ansökan bedömdes 
vara komplett 2022-06-21. 

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning meddelade 2022-03-25 att åt
gärden kan kräva strandskyddsdispens samt att en eventuell ny avloppsan
läggning kräver tillstånd. 

Miljö- och byggförvaltningen genomförde 2022-04-20 ett platsbesök på fastig
heten då även sökande närvarade. Under besöket noterades bl.a. att ekonomi
byggnader fanns på platsen, att marken där bostadshuset är tänkt att placeras 
består av en plan yta av jord och grus, att avloppsanläggning finns på fastigheten 
samt att en infart från statlig väg finns. Vid platsbesöket framkom även att 
sökande diskuterat strandskyddsfrågan med en miljö- och hälsoskyddsinspektör 
på miljö- och byggförvaltningen. 

Beslut om förlängd handläggningstid fattades 2022-07-18 via delegeringsbeslut 
§ DL-2022-595 på grund av att vidare utredning gällande närhet till statlig väg 
krävdes samt att remisser och grannehörande behövde utföras. 

Justerandes signaturer 

Utdrags bestyrkande Justerare 
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SammanträdesprotokollÄlmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Trafikverket inkom med ett remissvar 2022-07-19. I yttrandet anförde Trafik
verket att de inte hade några synpunkter på byggnadens placering, att riktvärden 
för trafikbuller enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
(2015:16) inte ska överskridas samt att sökande ska ansöka om anslutnings
tillstånd enligt väglag ( 1971 :948). 

Grannehörande skickades till berörda sakägare 2022-07-19. Samtliga hörda 
sakägare svarade på grannehörandet och de hade inga synpunkter mot föreslagen 
åtgärd. 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning inkom med ett remissvar 2022-
08-16. Samhällsbyggnadsavdelningen framför i sitt yttrande att åtgärden över
ensstämmer med Översiktsplanen, att ingen ny detaljplan krävs samt att strand
skyddsdispens kan krävas. 

En kommunicering om miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
skickades till sökande 2022-08-23 där sökande även gavs möjlighet att yttra sig i 
ärendet. Till denna kommunicering bifogades även remissvar från Trafikverket 
och Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning samt anteckningar från 
platsbesöket 2022-04-20. 

Inget yttrande har inkommit från sökande, däremot en kopia på bekräftelse av 
mottagen ansökan om anslutning. 

Beslutsunderlag 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 

• B-2022-182-1, ansökan, 2022-03-21 

• B-2022-182-2, sektionsritning, 2022-03-21 

• B-2022-182-6, yttrande miljöavdelningen, 2022-03-25 

• B-2022-182-8, anteckning från platsbesök, 2022-04-20 

• B-2022-182-13, situationsplan, 2022-05-27 

• B-2022-182-15, fasadritning, 2022-05-27 

• B-2022-182-17, plan- och sektionsritning, 2022-06-21 

• B-2022-182-18, bullerutredning, 2022-06-21 

• B-2022-182-19, beslut förlängd handläggningstid, 2022-07-18 

• B-2022-182-23 remissvar Trafikverket, 2022-07-19 

• B-2022-182-24-31, yttrande från grannar 2022-08-01 - 2022-08-04 

Justerandes signaturer 

Justerare UtdragsbestyrKande 
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Sammanträdesprotokoll~• Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(5) 

Miljö- och byggnämnden 

• B-2022-182-32, yttrande samhällsbyggnadsavdelningen 2022-08-16 

• B-2022-182-33, kommunicering, 2022-08-23 

• B-2022-182-34, kopia på mottagen ansökan, 2022-08-31 

Upplysning/i nform atio n 
1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. Be
slutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom överklagan
detiden. 

2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte på
börjats 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). 

S) Kontrollansvarig är He ino Johannesson. 

6) Ansökan är granskad enligt BBR 29. 

7) Förutsättningar för startbesked: 

Innan startbesked kan ges ska tekniskt samråd hållas enligt 10 kap. 23 § plan
och bygg lagen (2010:900). Byggherren eller kontrollansvarig kontaktar miljö
och byggnämndens handläggare för tidsbokning och följande inlämnas en vecka 
innan samrådet: 

• Förslag till kontrollplan för åtgärden 

• Konstruktionsritningar, detaljerad sektion i skala l :50, grundplan, takstols-
ritningar och takstolsplan 

• Konstruktionsdokumentation 

• Fuktsäkerhetsprojektering 

• Ut- och invändig vatten- och avloppsritning samt lösning för dagvatten-
hantering 

• Ventilationsritning 

• Energiberäkning 

• Färdigställandeskydd 

Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeJusterare 
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Sammanträdesprotokoll)6 Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 5(5) 

Miljö- och byggnämnden 

8) Om del av ekonomibyggnad ska ändra användning till pannrum för enbo
stadshuset krävs bygglov och startbesked för ändrad användning eftersom 
aktuell del inte längre ska användas som ekonomibyggnad. 

9) Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal inom en 
byggnad är anmälningspliktig. 

10) Tillstånd för utfart krävs enligt Väglag (1971 :948). Ansökan görs via 
Trafikverket. 

Överklagan 

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 om ni meddelats beslutet via kungörelse eller inom tre 
veckor från den dag ni tog emot beslutet om ni meddelats beslutet via del
givning. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er över
klagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16). 

Beslutet skickas till 

Bes!utet delges 
Sökande 
Beslutet meddelas 
Snärhult l : 12 
Snärhult 1: l 3 
Snärhult 1: 16 
Snärhult 1: 17 
Snärhult 1:3 
Snärhult 1: 15 
Snärhult 1:6 

Kopia för kännedom 
KA - Heino Johannesson 
Trafikverket 

*Avgiften fördelas på: 

Bygglovsavgift 
Start- och slutbeskedsavgift 
Kungörelse och grannehörande 

6 491,52 kr 
8 655,36 kr 
1 738,8 kr 

Justerandes signaturer 

2J 
UtdragsbestyrkandeJusterare 
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Sammanträdesprotokol I 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 1 (5) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 88 Byggsanktionsavgift- Nansen 8 
Ärendenummer MOB 2022/43 
Ärendenummer EDP B-2022-241 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

1. en byggsanktionsavgift på totalt 25 357 kronor ska tas ut till följd av att 
Aredius Fastigheter AB trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 
(20 l 0:900), PBL har påbörjat en sådan ändring av en byggnad som kräver 
lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a samt påbörjat en sådan nybyggnad som 
kräver lov enligt 9 kap. 2 § fösta stycket l utan att byggnadsnämnden har 
gett startbesked för åtgärderna. Byggsanktionsavgiften tas ut med stöd av 11 
kap. 51 § PBL. 

2. byggsanktionsavgiften ska med stöd av 11 kap. 57 § PBL betalas av Aredius 
Fastigheter AB som var fastighetsägare när överträdelserna begicks. 

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 
På fastigheten ansen 8 har användningen av huvudbyggnaden, var senaste an
vändning var laboratorium och garage, ändrats till bostad. I byggnaden finns det två 
lägenheter. På fastigheten har det även uppförts två mindre komplementbyggnader. 
Dessa två mindre byggnader kan inte ses som bygglovsbefriade komplement
byggnader enligt 9 kap. 4 § PBL eftersom det vid tiden för uppförandet inte fanns 
ett legalt en- eller tvåbostadshus på fastigheten. 

Enligt 9 kap. 2 § första stycket l och 3 a plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
krävs bygglov för nybyggnad samt annan ändring av en byggnad än tillbyggnad om 
ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett 
väsentligt annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt 
senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen 
kommit till stånd. Alltså är genomförda åtgärder bygglovspliktiga. Enligt I 0 kap. 3 
§ PBL krävs ett startbesked från byggnadsnämnden innan en åtgärd som är bygg-

Justerandes signaturer 

Juste rare Utdragsbestyrkande 
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SammanträdesprotokollÄlmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(5) 

Miljö- och byggnämnden 

lovspliktig får påbörjas. Miljö- och byggnämnden har inte beviljat bygglov för åt
gärden och inte heller meddelat startbesked. AUtså har en överträdelse från be
stämmelser i PBL genomförts . 

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 att ändra an
vändning samt arbetet med nybyggnationen 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 Aredius Fastigheter AB som var ägare till 
fastigheten när överträdelserna begicks vilket följer av 11 kap. 57 § PBL. 

Huvudbyggnaden be tår av två bostads lägenheter, en lägenhet i södra delen av 
byggnaden vars senaste användning var laboratorium och en i norra delen av bygg
naden vars senaste användning var garage. Arbetet med den södra lägenheten på
börjades för ca 20 år sedan. På grund av detta kan byggsanktionsavgift för denna 
överträdelse inte tas ut eftersom det förflutit mer än fem år sedan överträdelsen be
gicks enligt 11 kap. 58 § PBL. Enligt uppgifter i telefonsamtal 2022-05-06 med 
Jolm Arvidsson som företräder Aredius Fastigheter AB meddelades att arbetet med 
att inreda den norra lägenheten påbörjades efter att fastigheten förvärvades . Enligt 
fastighetsrapporten för ansen 8 förvärvade Aredius Fastigheter AB fastigheten 
Nansen 8 år 2020. Arbetet med att ändra användning från garage till bostad på
börjades alltså för mindre än fem år sedan, och byggsanktionsavgift kan därför tas ut 
för denna överträdelse. 

Komplementbyggnaderna är placerade på södra delen av fastigheten Nansen 8. 
Dessa byggnader bedöms efter granskning av flygfoton vara uppförda mellan april 
år 2020 och april år 2021. Byggsanktionsavgift för dessa två överträdelser kan också 
tas ut eftersom det inte förflutit mer än fem år sedan överträdelsen. 

Byggsanktionsavgift tas fram enligt bestämmelser i 9 kap. plan- och byggför
ordningen (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. Bostadslägenheten som förut var ett 
garage har en bruttoarea på 65 kvadratmeter och sanktionsarean blir alltså 50 
kvadratmeter. Komplementbyggnaderna uppskattas, efter granskning av flygfoton 
och mätning i kartsystemet MyCarta, ha en bruttoarea om 15 kvadratmeter till
sammans. Sanktionsarean blir alltså Okvadratmeter. 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och bygg
lagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 
kap. 2 § första stycket 3 a innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som om
fattar ändringen är för ett en- eller tvåbostadshus, 0, 125 prisbasbelopp med ett til
Justerandes signaturer 

Juste rare Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och byggnämnden 

lägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen 
avser. Detta enligt 9 kap. 8 § PBF. Sanktionsavgiften för överträdelsen gällande 
ändrad användning blir då 13 282 kr. 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och bygg
lagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § 
första stycket I innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar ny
byggnad är för en komplementbyggnad ett komplementbostadshus eller en annan 
liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Detta enligt 9 kap. 6 § PBF. Sanktions
avgiften för överträdelsen gällande nybyggnation blir då 12 075 kr. 

Den totala sanktionsavgiften för båda överträdelserna blir 25 357 kr. Sanktionsav
giftema för de två olika överträdelserna ska inte halveras eftersom beviljat bygglov 
för åtgärderna inte fanns när de påbörjades. Fastighetsägarna anser att överträdelsen 
är av mindre allvarlig art, inte har påverkat grannar inte har gjorts med uppsåt och 
att avgiften därför ska sänkas till hälften eller en fjärdedel. Miljö- och byggför
valtningen 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 
töd av 11 kap. 53 a § PBL. Detta motiveras även av 11 kap. 53 § PBL som anger 

att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett upp
såtligen eller av oaktsamhet. 

Det finns inte heller skäl tilJ att inte ta ut byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 53 § 
PBL då den avgiftsskyldige inte bevisat att överträdelsen skett p.g.a. sjukdom, om
ständigheter som den avgiftsskyldige inte har kunnat förutse eller att den avgifts
skyldige vidtagit åtgärder för att undvika överträdelse. Fastighetsägarna anger i sitt 
yttrande att rättelse har skett eftersom ansökan om bygglov har lämnats in till miljö
och byggnämnden och att byggsanktionsavgift därför inte ska tas ut med stöd av 11 
kap. 54 § PBL. Enligt Mark- och miljööverdomstolen så innebär bygglov och start
besked i efterhand inte rättelse och inte heller det faktum att man visat upp det som 
krävs för att få sta11besked, se MÖD 2014-01-08 mål nr P 7235-13. Alltså har 
rättelse inte gjorts och 11 kap. 54 § PBL är inte tillämpbar. Att fastighetsägarna 
hänvisar till bristande kunskap om gällande lagstiftning och det faktum att verk
samhet är nystartad är inte heller ett skäl till avgiftsbefrielse enligt regeringens pro
position 2005/06: 182. 

Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten Nansen 8 har en väsentligt ändrad användning samt nybyggnad av 
komplementbyggnader genomförts utan lov och startbesked. På grund av denna 
överträdelse från bestämmelser i plan- och bygglagen ska byggsanktionsavgift tas 
ut. Avgiften ska tas ut av Aredius Fastigheter AB som är fastighetsägare. 

Justerandes signaturer 

Utdragsbestyrkandeo,w J;;· !L 
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SammanträdesprotokoJIÄlmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Ärende beskrivning 

Miljö- och byggförvaltning fick 2022-04-25 information om att det på fastigheten 
ansen 8 finns två bostadslägenheter utan bygglov. Med bakgrund av detta 

öppnades ett tillsynsärende. 

En kommunicering om öppnat tillsynsärende skickades till fastighetsägaren Aredius 
Fastigheter AB 2022-05-03. En av företrädarna för fastighetsägaren kontaktade 
miljö- och byggförvaltningen 2022-05-06 angående det öppnade tillsynsärendet. 

Bygglovhandlingar rörande fastigheten begärdes ut ur kommunens arkiv 2022-05-
05. Dessa handlingar samt anteckningar från telefonsamtalet skickades till fastig
hetsägaren 2022-05-11. En återkoppling på dessa handlingar inkom till miljö- och 
byggförvaltningen samma datum. 

Miljö- och byggförvaltningen genomförde ett tillsynsbesök på fastigheten ansen 8 
2022-05 -17. Företrädare för fastighetsägaren samt ett ombud deltog vid tillsyns
besöket. Miljö- och byggförvaltningen kunde av tillsynen konstatera att det fanns 
två lägenheter i huvudbyggnaden samt två nybyggda komplementbyggnader på 
fastigheten. 

Flygfoton över fastigheten Nansen 8 granskades 2022-05-30 och registrerades i 
ärendet. Flygfotona är fotograferade år 2011, 2013, 2020 och 2021 och hämtade 
från kartsystemet MyCarta. 

En beräkning av byggsanktionsavgifter upprättades 2022-08-24. Denna beräkning 
reviderades 2022-08-26 gällande sanktionsara för nybyggnad som hade blivit fel
aktig i den första versionen. Den reviderade beräkningen kommunicerades till 
fastighetsägaren 2022-08-26. 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut kommunicerades till fastighets
ägaren 2022-08-25 tillsammans med flygfoton. Fastighetsägaren gavs möjlighet för 
yttrande. 

Fastighetsägarna inkom med en ynrande 2022-09-06. l yttrandet framgår att fastig
hetsägarna anser att byggsanktionsavgift inte ska tas ut då det enligt deras mening 
har genomförts rättelse genom att bygglov sökts i efterhand. Om byggsanktions
avgift tas ut anför fastighetsägarna att denna ska sättas ner till en fjärdedel eller 
hälften eftersom de anser att överträdelsen är av mindre allvarlig art samt att fastig
hetsägarnas begränsade erfarenhet och andra omständigheter innebär att de handlat 
utan uppsåt. 

BesI utsu nderlag 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 

• B-2022-241-1 , information olovliga bostäder, 2022-04-25 

• B-2022-241-2, kommunicering om öppnat tillsynsärende, 2022-05-03 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

(X 
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SammanträdesprotokollÄlmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 5(5) 

Miljö- och byggnämnden 

• B-2022-241-3, anteckningar från telefonsamtal, 2022-05-06 

• B-2022-241-4 - 11, bygglovsakter ifrån arkivet 2022-05-05 

• B-2022-241-12, kommunicering av handlingar, 2022-05-11 

• B-2022-241-13 återkoppling på kommunicerade handlingar, 2022-05-11 

• B-2022-241-14, anteckning från tillsynsbesök, 2022-05-17 

• B-2022-241-15 - 18, flygfoton, 2022-05-30 

• B-2022-241-19, kommunicering, 2022-08-25 

• B-2022-241-21, beräkning av byggsanktionsavgift, 2022-08-26 

• B-2022-241-22, yttrande, 2022-09-06 

Överklagan 
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljö- och 
byggnämnden inom tre veckor från den dag då ni tog emot beslutet. Skrivelsen skall 
innehålla ärendets rubrik, beslursnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era 
adressuppgifter (PBL l 3: 16). 

Beslutet skickas till 

Beslutet delges 
Fastighetsägare av Nansen 8 Aredius Fastigheter AB 

*Avgiften fördelas på: 

,<fndrad användning 

Sanktionsarea 
Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 
Beräkningsgrundande formel 
Beräkning 
Beräknad sanktionsavgift 
Nybyggnad 

Sanktionsarea 
Aktuellt prisbasbelopp {pbb) 
Beräkningsgrundande formel 
Beräkning 
Beräknad sanktionsavgift 
Totalt 

Beräknad sanktionsavgift 

Justerandes signaturer 

Justerare 

50 kvadratmeter 
48 300 kr 
(0, 125 *pbb )+(0,003* pbb*sanktionsarea) 
(0, l 25*48300)+(0,003*48300* 50) 
13 282 kr 

0 
48 300 kr 
(0,25 *pbb )+(0,005 *pbb * sanktionsarea) 
(0,25*48300)+(0,005 *48300*0) 
12 075 kr 

25 357 kr 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 1 (4) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 89 Lovföreläggande- Nansen 8 
Ärendenummer MOB 2022/44 
Ärendenummer EDP B-2022-241 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- ge fastighetens ägare Aredius Fastigheter AB tillfälle enligt l l kap. 17 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL att snarast, dock senast 2022-11-28, 
komma in med en ansökan om lov för de två komplementbyggnaderna 
placerade på södra delen av fastigheten ansen 8. 

Beslutsnivå 

Miljö~ och byggnämnden 

Motivering 

På fastigheten ansen 8 har det uppförts två mindre komplementbyggnader. 
Dessa två mindre byggnader kan inte ses som bygglovsbefriade 
komplementbyggnader enligt 9 kap. 4 § PBL eftersom det vid tiden för 
uppförandet inte fanns ett legalt en- eller tvåbostadshus på fastigheten. På 
fastigheten fanns det vid uppförandet ett laboratorium med garage som ändrat 
användning till bostad olovligt. Enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL krävs bygglov för nybyggnad . Miljö- och 
byggnämnden har inte beviljat bygglov för aktuella komplementbyggnader och 
någon bygglovsansökan har inte inkommit. 

Komplementbyggnaderna är placerade på södra delen av fastigheten ansen 8. 
Dessa byggnader bedöms efter granskning av flygfoton vara uppförda mellan 
april år 2020 och april år 2021. 

Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan 
lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighetens eller 
byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är 
sannolikt att lov kan ges för åtgärden (lovföreläggande). Detta följer av 11 kap. 
l 7 § PBL. Nybyggnation av aktuella komplementbyggnader är som sagt 
bygglovspliktiga eftersom det inte fanns ett lagligt en- eller tvåbostadshus på 
tomten vid tiden för uppförandet. Det har alltså vidtagits åtgärder som kräver 

Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeO,dfoJ J; ,e 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(4) 

Miljö- och byggnämnden 

bygglov utan lov, och miljö- och byggnämnden har alltså stöd för att förelägga 
fastighetens ägare att ansöka om lov. 

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att det är sannolikt att lov kan ges för 
åtgärden även om komplementbyggnaderna är placerade på mark som enligt 
gällande detaljplan inte får bebyggas. Detta med stöd av 9 kap. 31 b § PBL som 
anger att lov, trots 9 kap. 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2, kan ges för 
en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är förenlig med 
detaljplanens syfte och avvikelsen är liten eller om åtgärden är av begränsad 
omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på 
ett ändamålsenligt sätt. Komplementbyggnaderna är av begränsad omfattning 
och behövs för att fastighetens huvudbyggnad ska kunna kompletteras med 
ytterligare förvaring o.s.v. Komplementbyggnaderna bedöms inte kunna placeras 
på mark som får bebyggas eftersom denna yta är liten och inte medför en 
ändamålsenlig placering av komplementbyggnaderna. 

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten ansen 8 har bygglovspliktiga komplementbyggnader uppförts 
utan lov och startbesked. På grund av denna överträdelse från bestämmelser i 
PBL föreläggs fastighetsägaren att ansöka om bygglov inom en viss tid då lov 
för åtgärderna sannolikt kan ges. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggförvaltning fick 2022-04-25 information om att det på 
fastigheten ansen 8 finns två bostadslägenheter utan bygglov. Med bakgrund 
av detta öppnades ett tillsynsärende. 

En kommunicering om öppnat tillsynsärende skickades till fastighetsägaren 
Aredius Fastigheter AB 2022-05-03. En av företrädarna för fastighetsägaren 
kontaktade miljö- och byggförvaltningen 2022-05-06 angående det öppnade 
tillsynsärendet. 

Bygglovhandlingar rörande fastigheten begärdes ut ur kommunens arkiv 2022-
05-05, Dessa handlingar samt anteckningar från telefonsamtalet skickades till 
fastighetsägaren 2022-05-11. En återkoppling på dessa handlingar inkom till 
miijö- och byggförvaltningen samma datum. 

Miljö- och byggförvaltningen genomförde ett tillsynsbesök på fastigheten 
Nansen 8 2022-05-17. Företrädare för fastighetsägaren samt ett ombud deltog 
vid tillsynsbesöket. Miljö- och byggförvaltningen kunde av tillsynen konstatera 
att det fanns två lägenheter i huvudbyggnaden samt två nybyggda 
komplementbyggnader på fastigheten utan lov eller startbesked. 

Justerandes signaturer 

Juste rare Utdragsbestyrkande 
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SammanträdesprotokollÄlmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Flygfoton över fastigheten ansen 8 granskades 2022-05-30 och registrerades i 
ärendet. Flygfotona är fotograferade år 2011 2013, 2020 och 2021 och hämtade 
från kartsystemet MyCarta. 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut kommunicerades till 
fastighetsägaren 2022-08-25 tillsammans med flygfoton. Fastighetsägaren gavs 
möjlighet för yttrande. 

Yttrande inkom från fastighetsägarna 2022-09-06. Fastighetsägarna har 
meddelat att de kommer ta ställning till om bygglov för 
komplementbyggnaderna ska sökas eller om de ska tas bort först efter utgången i 
ärendet som gäller ansökan om bygglov i efterhand för ändrad användning. 

Beslutsunderlag 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 

• B-2022-241-1 information olovliga bostäder, 2022-04-25 

• B-2022-241-2 kommunicering om öppnat til1synsärende, 2022-05-03 

• B-2022-241-3 , anteckningar från telefonsamtal, 2022-05-06 

• B-2022-241-4 - 11, bygglovsakter ifrån arkivet, 2022-05-05 

• B-2022-241-12, kommunicering av handlingar, 2022-05-11 

• B-2022-241-13, återkoppling på kommunicerade handlingar, 2022-05-11 

• B-2022-241-14, anteckning från tillsynsbesök, 2022-05-17 

• B-2022-241-15 - 18, flygfoton, 2022-05-30 

• B-2022-241-19, kommunicering, 2022-08-25 

• B-2022-241-22, yttrande, 2022-09-06 

Upplysning/information 

1) Om lov ges i efterhand till åtgärden får byggnadsnämnden bestämma om 
skyldighet att vidta de ändringar i det utförda som behövs enligt 9 kap. 38 § 
PBL. 

2) Om föreläggandet inte följs får byggnadsnämnden, enligt 11 kap. 27 § PBL, 
besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar 
samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov. 

3) Ansökningsblankett och mer information om vilka handlingar som krävs för 
en bygglovsansökan finns på kommunens hemsida. 
Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeOrdfö/ c;J A _ Justerare 

~~I 
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Sammanträdesprotokol I 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Överklagan 

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

Beslutet skickas till 

Beslutet delges 
Fastighetsägare av ansen 8, Aredius Fastigheter AB 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(4) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 90 Ansökan om bygglov för ändrad användning -
Pjätteryd 1 :33 
Ärendenummer MOB 2022/46 
Ärendenummer EDP B-2022-148 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

1. bevilja bygglov för ändrad användning av fritidshem till bostad på fastig
heten Pjätteryd I :33 utanför planlagt område med stöd av 9 kap. 31 § plan
och bygglagen (20 I 0:900), PBL. 

2. ta ut en avgift för beslutet med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom 
plan- och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 
86 och ändringar i taxan gällande timbe!oppet utifrån kommunfullmäktiges 
beslut 2016-06-20 § 102 och efterföijande revideringar samt 12 kap. 8 § 
p lan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Motivering 

Åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 9 kap. 31 § PBL och bygglov 
kan därför beviljas. Kraven på tillgänglighet bedöms kunna frångås till viss del 
eftersom kraven inte bedöms vara rimliga med hänsyn till ändringens omfattning 
och byggnadens ålder med stöd av 8 kap . 2 § PBL. Trafikverket bedöms inte be
höva höras i ärendet då ingen ny byggnad uppförs och ingen ny utfart ska an
ordnas. Åtgärden bedöms utformas och placeras på fastigheten med hänsyn till 
trafikförsörjningen och behovet av en god trafikmiljö. 

Avgiften ska reduceras då handläggningstiden på tio veckor har överskridits. 

Avgift 

Avgiften för beslutet är 7 265,86 kronor*. Avgiften tas ut med stöd av taxa för 
prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av kommun
fullmäktige 20 l 1-06-27, § 86 med efterföljande revideringar. 

Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeJuste rare 
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SammanträdesprotokollÄlmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Tidsfristen började löpa 2022-06-27 och beslut fattades 2022-09-1 9, vilket inne
bär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 2 veckor. 
Avgiften för beslut om lov expediering och kungörelse och andra tids- och 
kostnadskrävande åtgärder har reducerats med två femtedelar med stöd av 12 
kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av 
stycke *Avgiften fördelas på, sida 4. 

Enligt 12 kap. 8 §plan-och bygglagen, PBL, (2010:900) får miljö- och bygg
nämnden ta ut avgifter för beslut om planbesked, förhandsbesked, villkors
besked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov, tekniska 
samråd slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbets
platsen upprättande av nybyggnadskartor, framställning av arkivbeständiga 
handlingar, expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41 -41 b §§, och andra tids
eller kostnadskrävande åtgärder. 

Enligt 12 kap. 10 § PBL ska grunderna för hur avgifterna ska beräknas anges i 
en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

Enligt 12 kap. 11 § PBL får avgifter tas ut i förskott. 

Faktura översändes senare och ska betalas även om beslutet överklagas. 

Ärende beskrivning 

Ansökan inkom till miijö- och byggnämnden 2022-03-07. Ansökan avsåg 
ändrad användning samt anmälan av installation av eldstad och rök.kanal samt 
uppförande av bygglovsbefriad komplementbyggnad. 

Miijö- och byggförvaltningens miljöavdelning yttrade sig i ärendet 2022-03-11 
och meddelade att åtgärden kan kräva strandskyddsdispens samt att fastigheten 
ligger inom vattenskyddsområde. 

Ett föreläggande om komplettering skickades till sökande 2022-03-21. Sökande 
meddelade 2022-04-25 att anmälan av uppförande av bygglovsbefriad komple
mentbyggnad inte längre var aktuell. 

Ansökan om bygglov bedömdes vara komplett 2022-06-27 och anmälan om in
stallation av eldstad och räkkanal bedömdes vara komplett 2022-07-24. Start
besked för installation av eldstad och räkkanal beviljades 2022-08-12 enligt 
delegeringsbeslut § DL-2022-653. 

Grannehörande skickades till berörda sakägare 2022-08-12. Berörda sakägare 
hade inga synpunkter på föreslagen åtgärd med undantag av sökande som även 
äger Pjätteryd 1 :34 som anförde att han inte kunde gå emot sig själv. 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Mo 
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SammanträdesprotokollÄlmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Beslutsunderlag 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 

• B-2022-148-1,ansökan,2022-03-07 

• B-2022-148-2, fastighetstaxering småhusenhet, 2022-03-07 

• B-2022-148-3, Förhandsvärdering m.m. 2022-03-07 

• B-2022-148-11, planritning, 2022-06-27 

• B-2022-148-22 - 25 yttrande från grannar, 2022-08-23 - 2020-08-30 

Upplysning/information 

1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. Be
slutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom över
klagandetiden. 

2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte på
börjats 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) Åtgärden utförs inom strandskyddat område och kan kräva strandskydds
dispens. 

6) Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde. 

7) Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

8) Ärendet är granskat enligt BBR 29. 

9) Förutsättningar för startbesked: 

Innan startbesked kan ges ska följande inlämnas till miljö- och byggnämnden: 

Förslag till kontrollplan för åtgärden 
Ventilationsritning eller redovisning av ventilationslösning 

- Redovisning av byggnadens V-värden gällande byggnadsdelarna tak, väggar, 
golv, fönster och dörrar 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdrags bes !yrkande 
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Sammanträdes protokoll Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Överklagan 

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 eller inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet via 
delgivning. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er över
klagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PB L 13: 16). 

Beslutet skickas till 

Beslutet delges 
Sökande 

Beslutet meddelas 
Pjätteryd 1: 1 
Pjätteryd l :34 
Pjätteryd l :23 
Pjätterys 3:1 

*Avgiften fördelas på: 

Bygglovsavgift reducerad med två femtedelar J 817,62 kr 
Start- och slutbeskedavgift 4 636,80 kr 
Kungörelse och grannehörande reducerad med två femtedelar 811,44 kr 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(5) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 91 Ansökan om bygglov för ändrad användning -
Häradsbäck 2:12 
Ärendenummer MOB 2022/45 
Ärendenummer EOP B-2020-402 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

1. bevilja bygglov för ändrad användning av samlingslokal till bostad på 
fastigheten Häradsbäck 2: 12 utanför planlagt område med stöd av 9 kap. 31 § 
plan- och bygglagen (20 I 0:900), PBL. 

2 . ge startbesked för ändrad användning av samlingslokal till bostad samt för 
installation av eldstad och rökkanal på fastigheten Häradsbäck 2: 12 med stöd 
av 10 kap. 23 §plan-och bygglagen (2010:900), PBL. 

3. ta ut en avgift för beslutet med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom 
plan- och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 
86 och ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges 
beslut 20 l6-06-20 § 102 och efterföljande revideringar samt 12 kap. 8 § 
plan- och bygglagen (20 l 0:900), PBL. 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Motivering 

Åtgärden att ändra användning av samlingslokal till bostad på fastigheten 
Häradsbäck 2: 12 bedöms uppfylla de krav som följer av 9 kap. 31 § PBL. Med 
bakgrund av detta kan bygglov beviljas. Av inlämnade handlingar bedöms 
åtgärden kunna komma att uppfylla de krav som följer av 10 kap. 23 § PBL och 
startbesked kan därför ges. Eftersom åtgärden avser en ändring bedöms vissa 
avsteg från energikraven kunna göras. 

Detaljplanen för aktuell fastighet upphävdes 2022-06-20. Beslutet för 
upphävande vann laga kraft 2022-07-15. Tidsfristen för att avgöra 
bygglovsärendet började alltså löpa 2022-07-15. Då fastigheten på grund av 
beslutet att upphäva detaljplanen nu ligger utanför område med detaljplan måste 
beslut om lov fattas av miljö- och byggnämnden enligt gällande 

Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeOrdf°JnJ9 Justerare 

ij_ ~) 
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Sammanträdes protokoll Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(5) 

Miljö- och byggnämnden 

delegeringsordning. Berörda sakägare ska höras enligt 9 kap. 25 § PBL. Beslut 
fattas därför 2022-09-19 vilket bedöms vara en skyndsam hantering med 
bakgrund av de åtgärder som behövt genomföras i ärendet. 

Trafikverket bedöms inte behöva höras i ärendet då ingen ny byggnad uppförs 
och det inte heller ska anordnas någon ny utfart. Åtgärden bedöms utformas och 
placeras med hänsyn till trafikförsörjningen och behovet av en god trafikmiljö. 

Avgift 

Avgiften för beslutet är 22 363,44 kronor *. Avgiften tas ut med stöd av taxa för 
prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av 
kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 med efterföljande revideringar. Avgiften 
är baserad på taxan för år 2020. 

Tidsfristen började löpa 2022-07-15 och beslut fattades 2022-09-19, vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a §plan-och bygglagen (2010:900). Hur 
avgiften är fastställd framgår av stycke *Avgiften fördelas på, sida 5. 

Enligt 12 kap. 8 §plan-och bygglagen, PBL, (2010:900)får mi ljö- och 
byggnämnden ta ut avgifter för beslut om planbesked förhandsbesked, 
villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov, 
tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på 
byggarbetsplatsen, upprättande av nybyggnadskartor, framställning av 
arkivbeständiga handlingar, expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, 
och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Enligt 12 kap. 10 § PBL ska grunderna för hur avgifterna ska beräknas anges i 
en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

Enligt 12 kap. 11 § PBL får avgifter tas ut i förskott. 

Faktura översändes senare och ska betalas även om bes lutet överklagas. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om bygglov inkom till miljö- och byggnämnden 2020-08-20. 

Planarbete påbörjades 2020-08-11 genom att kommunstyrelsen beslutade om att 
ge positivt planbesked för ny detaljplan för fastigheten Häradsbäck 2: 12. 

Miljö- och byggnämnden fattade 2020- I 1-23 beslut om att avgöra 
bygglovsärendet först när planarbetet avslutats . 

Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeJusterare 
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Sammanträdesprotokol I 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphäva 
detaljplanen 2021-11-30. Beslutet om att upphäva detaijplanen fattades av 
kommunfullmäktige 2022-06-20 och vann laga kraft 2022-07-15 . 

Miljö- och byggförvaltningen informerade om förvaltningens förslag till beslut 
2022-08-25 samt vilka handlingar som krävs för startbesked och när dessa bör 
inkomma 2022-08-30. 

Grannehörande skickades till berörda sakägare 2022-08-25. Hörda sakägare har 
inte meddelat några synpunkter. 

Handlingar för startbesked inkom 2022-09-02 och 2022-09-07. 

Beslutsunderlag 

• Miljö-och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 

• B-2020-402-1 , ansökan, 2020-08-20 

• B-2020-402-4, situationsplan, 2020-08-20 

• B-2020-402-7, planritning, 2020-09-29 

• B-2020-402-8, fasadritningar, 2020-09-29 

• B-2020-402-9, situationsplan, 2020-09-29 

• B-2020-402-18, uppgifter kontrollansvarig, 2020-11-12 

• B-2020-402-19, planritning, 2020-11-17 

• B-2020-402-20, Beslut MB § 130/2020, 2020-l 1-23 

• B-2020-402-32, Beslut KF §117/2022 2022-08-09 

• B-2020-402-28, 31, förslag till beslut, 2022-08-25, 2022-08-30 

• B-2020-402-33, granneyttrande, 2022-08-30 

• B-2020-402-34, prestandadeklarationer, 2022-09-02 

• B-2020-402-35, förslag till kontrollplan, 2022-09-02 

• B-2020-402-36, 37, granneyttranden, 2022-09-07 

• B-2020-402-38, ventilationslösning, 2022-09-07 

• B-2020-402-39, U-värden 2022-09-07 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll •~• Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(5) 

Miljö- och byggnämnden 

U pplysn ing/inform ation 
1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. 
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom 
överklagandetiden. 

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 bes lutat annat (PBF 9:21). 

5) Förutsättningar för slutbesked: 

Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden snarast efter 
arbetenas slutfärdande: 

- Verifierad kontrollplan 
- Utlåtande från kontrollansvarig och begäran om slutbesked 
- Eventuella relationshandlingar, exempelvis redovisning av eldstads placering 
- OVK-protokoll 
- Verifiering av energi 

Slutsamråd skall hållas innan slutbesked kan ges. Byggherren eller 
kontrollansvarig kontaktar miijö- och byggnämndens handläggare för tidbokning 
minst en vecka innan önskat samråd. 

6) Byggherrens förslag till kontrollplan inkommen 2022-09-02 fastställs enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) kap 10 § 24 och ska ligga till grund för 
kontrollarbetet. 

7) Kontrollansvarig är Jan Andersson 

8) Ärendet är granskat enligt BBR 28 

Överklagan 
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 om ni meddelats beslutet vid kungörelse eller inom tre 
veckor från den dag ni tom emot beslutet via delgivning. Skrivelsen skall 
innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift 
samt era adressuppgifter (PBL 13: 16). 

Justerandes signaturer 

7] UtdragsbestyrkandeJusterare 
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Miljö- och byggnämnden 

Beslutet skickas till 

Beslutet delges 
Sökande 
Härads bäck 2: 12 

Beslutet meddelas 
Häradsbäck 2:1 
Häradsbäck 2: 11 
Häradsbäck 2:23 
Härads bäck 2 :4 

Kopia för kännedom 
KA - Jan Andersson 

*Avgiften fördelas på: 

Bygglovsavgift 
Start- och slutbeskedsavgift 
Grannehörande och kungörelse 

Sammanträdesprotokol I 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 5(5) 

7 416,64 kr 
13 622,40 kr 

l 324,40 kr 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 

rb 
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Sammanträdes protokoll 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(10) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 92 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola 
- Läroverket 30 
Ärendenummer MOB 2022/47 
Ärendenummer EDP B-2022-429 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att 

1. bevilja bygglov för tillbyggnad av skola samt nybyggnad av cykelhus och 
vindskydd, uppförande av plank och murar samt anläggning av parkering på 
fastigheten Läroverket 30 med liten avvikelse inom planlagt område med 
stöd av 9 kap. 3 l b § och 31 c § l pkt plan och bygg lagen (2010:900) PBL. 

2. ta ut en avgift för beslutet med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom 
plan- och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27 § 
86 och ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges 
beslut 2016-06-20 § 102 och efterföljande revideringar samt 12 kap. 8 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Motivering 
Enligt 9 kap. 30 §plan-och bygglagen, PBL, (2010:900) ska bygglov ges för en 
åtgärd inom detaljplanerat område, om 

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

b) avviker från detaUplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastig
hetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildnings
lagen (1970:988), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaUplanen börjar 
löpa, och 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SammanträdesprotokollÄlmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(10) 

Miljö- och bygg nämnden 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5 6 
§ tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. l §, 2 § första stycket, 3, 6, 7 9-11 §§, 
12 § första stycket, 13 , 17 och 18 §§. 

Enligt 2 kap. 5 a § ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga buller
störningar. Av 9 kap. 30 § PBL framgår inte att bullerstörningar ska prövas i 
samband med bygglov inom detaljplanerat område, paragrafen hänvisar inte till 
att åtgärden ska uppfylla de krav som följer av 2 kap. 5 § PBL. Det är endast vid 
bygglov som rör bebyggelse och byggnadsverk utanför detaljplanerat område 
som frågan om bullerstörningar ska prövas i samband med bygglovet, se 9 kap. 
31 § PBL. Alltså ska frågan om bullerstörningar inte prövas i samband med 
aktuell bygglovsansökan eftersom frågan om bullerstörningar ska ha prövats i 
samband med framtagandet av detaijplanen. Detta gäller oavsett om gällande 
detaljplan är äldre och bullersituationen som råder i dagsläget inte har varit 
föremål för prövning i samband med framtagande av gällande detaijplan 
Älmhults Köping 07-ÄLS-186 från 1959. 

Åtgärden måste inte avvakta att genomförandetiden för att detaljplanen börjar 
löpa enligt 9 kap. 30 § första stycket 2 pkt PBL. Ansökt åtgärd bedöms också 
uppfylla de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket l och 5 PBL, 6 § tredje 
stycket PBL, 8 och 9 §§ PBL samt 8 kap. 1 § 2 § första stycket, 3, 6 7 9-l l §§ 
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ PBL vi lket redovisas i kommande stycken. 

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att byggnadsverken placeras på den av
sedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och Iandskaps
bilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhets
verkan. Placeringen medför även goda förutsättningar att hantera avfall enligt 2 
kap. 6 § första stycket I och 5 pkt PBL. 

Åtgärden bedöms inte inverka på det befintliga bebyggelseområdets särskilda 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden och uppfyller 
därför kraven i 2 kap. 6 § tredje stycket PBL. Skolbyggnaden med tillhörande 
komplementbyggnader och andra anläggningar bedöms inte strida mot för
vansk:ningsförbudet i 8 kap. 13 § PBL och åtgärden anses uppfylla varsamhets
kravet i 8 kap. 17 § PBL. 

Åtgärden innebär ingen byggnation under markytan och 2 kap. 8 § PBL bedöms 
därför inte vara tillämplig för aktuell åtgärd. 

Den nya skolbyggnaden med tillhörande komplementbyggnaders lokalisering, 
placering och utformning bedöms inte ske så att den avsedda användningen eller 
byggnadsverket medför en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande 
olägenhet på annat sätt enligt 2 kap. 9 § PBL. Att uppföra en ny skolbyggnad 
påverkar inte den bullersituation som råder i dagsläget, skolbyggnaden innebär 

Justerandes signaturer 

Utdragsbestyrkande 
0~ J,ste~ ~ 

44 



Sammanträdes protokoll Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(10) 

Miljö- och byggnämnden 

inget ökat buller utan redovisade åtgärder i ansökan påvisar åtgärder som för
bättrar bullersituationen på befintlig skolgård. Att delar av skolgården, som är en 
allmän plats, kan komma att befolkas på kvällar och helger är inget som miljö
och byggförvaltningen kan ta ställning till i bygglovsprövningen utan 
prövningen avser skolgårdens utformning och lämplighet. Enligt PBL kan det 
inte heller ställas krav på sökanden att uppföra mer plank eller bevara viss typ av 
växtlighet då detta inte regleras i aktuell detaljplan. 

Sökande har redovisat en skolbyggnad och komplementbyggnader som är 
lämplig för sitt ändamål, har en god fann- , färg- och materialverkan och som är 
tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsför
måga. Åtgärden bedöms därför uppfylla kraven som följer av 8 kap. 1 § PBL. 
Åtgärden är en nybyggnad och kraven som följer av 8 kap. l § bedöms uppfyllas 
för hela byggnaden i enlighet med 8 kap. 2 § första stycket PBL. Även de an
läggningar som redovisats i aktuell bygglovsansökan, cykel-, moped- och bil
parkeringsplatser, plank, murar och pergola, bedöms uppfylla kraven som fö ljer 
av 8 kap. 1 § PBL i enlighet med 8 kap. 3 § PBL. 

Åtgärden avser inte ändring eller flyttning av en byggnad och kraven som följer 
av 8 kap. 7 § PBL bedöms därför inte vara tillämplig för aktuell åtgärd. 

Kraven som följer av 8 kap. 9 § PBL gäller för en obebyggd tomt som ska be
byggas. Aktuell tomt är inte obebyggd. Enligt 8 kap. 10 § PBL ska det som 
gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och lossning och om friyta i 9 
§ första stycket 4 pkt och andra stycket i skälig utsträckning också tillämpas om 
tomten är bebyggd. Enligt 9 § första stycket 4 pkt ska tomten ordnas så att det på 
tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för 
parkering lastning och lossning av fordon och miljö- och byggförvaltningen be
dömer att detta krav uppfylls för aktuell åtgärd . 

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att kraven som följer av 8 kap. 9 § PBL 
till stor del uppfylls då tomten ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stadsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt att betydande 
olägenheter för trafiken inte uppkommer, det finns lämpligt belägna utfarter och 
anordningar som medger nödvändiga transporter och kan komma att tillgodose 
kravet på framkomlighet för utryckningsfordon, personer med nedsatt rörelse
eller orienteringsförmåga kan komma fram till byggnadsverk och på annat sätt 
använda tomten, risken för olycksfall begränsas och det finns en tillräckligt stor 
friyta som är lämplig för lek och utevistelse. 

Synpunkter har inkommit om att den friyta som redovisats i ansökan inte är till
räcklig då stora delar av friytorna inte uppfyller riktvärdena för buller i atur
vårdsverkets allmänna råd och därav inte är tysta zoner. Det finns även syn
punkter på att friytan inte uppnår Boverkets riktlinjer för vistelseytor utomhus. 

Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeJuste rare 
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Sammanträdesprotokol I 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(10) 

Miljö- och byggnämnden 

Enligt Boverkets allmänna råd (2015: l) om friyta för lek och utevistelse vid 
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet bör det allmänna rådet till 
8 kap. 9 § PBL andra stycket PBL tillämpas i skälig utsträckning vid placering 
och anordnande av friyta på en bebyggd tomt. Vid skälighetsbedömningen bör 
särski It beaktas förutsättningarna för ändamålsenlig verksamhet på friytan och 
att friytan är placerad så att barnen och eleverna självständigt kan ta sig mellan 
byggnadsverket som innehåller lokaler för förskola, förskoleklass, skola, fritids
hem eller liknande verksamhet och friytan. Friytan bör kännetecknas av goda 
sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet. 

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att det allmänna rådet till 8 kap. 9 § PBL 
i skälig utsträckning tillämpas för aktuell friyta. I ansökan redovisas en friyta på 
38 377 kvadratmeter vilket ger en friyta på 41 kvadratmeter per elev då skolan 
beräknas husera 900 elever. Detta bedöms vara en tillräckligt stor friyta då 
Boverket framför att 30 kvadratmeter per barn är ett rimligt mått på friyta för 
barn i grundskolan. Att hela friytan på 38 377 kvadratmeter inte uppfyller rikt
värdena för buller i Naturvårdsverkets allmänna råd är något som ska tas hänsyn 
till i bygglovsprövningen men det finns inga bindande regler i PBL gällande 
buller utomhus vid skolor. Då en lokaliseringsprövning, som bl.a. ska pröva 
frågan om bullerstörningar har gjorts i och med upprättandet av aktuell detalj
plan är detta något som inte ska prövas på nytt i samband med bygglovet. Miijö
och byggförvaltningen bedömer dock att det i bygglovsansökan redovisas åt
gärder för friytan som förbättrar bullersituationen som råder i dag och att friytan 
därför i skälig utsträckning uppfyller det allmänna rådet till 8 kap. 9 § andra 
stycket PBL. 

Även kraven som följer av 8 kap. 12 § PBL bedöms uppfyllas då 8 kap. 9-11 §§ 
PBL uppfylls även för de andra anläggningarna som uppförs på fastigheten. 

Fastigheten Läroverket 30 som åtgärden avser överensstämmer med gällande 
detaljplan men den nya skolbyggnaden som åtgärden avser överensstämmer inte 
med gällande detaljplan. Åtgärden strider mot gällande detaljplan då högsta til
låtna byggnadshöjd överstigs med 15 cm. Denna avvikelse kan ses som liten då 
avvikelsen endast avser 15 cm över byggnadshöjden på byggnadens gavlar som 
inte är byggnadens huvudfasad samt att överskrivande krävs för att byggnadens 
krav på täthet ska klaras då det ska uppföras som ett passivhus. Avvikelsen 
gällande p lank på prickad mark bedöms vara en åtgärd av begränsad omfattning 
som krävs för att området ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt utan att 
skapa olägenheter för grannar. Åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte då 
en skolbyggnad ska uppföras. Åtgärden tillgodoser ett allmänt intresse då det i 
Älmhults kommun finns ett behov av en utökad skol verksamhet för det ökade 
elevantalet i årskurs 7-9 samt särskolan för elever med särskilda behov. Att av
vikelsen bedöms som liten gör att bygglov kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 b 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 5(10) 

Miljö- och byggnämnden 

§ och 31 c § I pkt PBL trots att kravet på planenlighet som följer av 9 kap. 30 § 
PBL inte uppfylls. 

Med stöd av 9 kap. 31 b § och 31 c § pkt 1 PBL kan bygglov för tillbyggnad av 
skola samt uppförande av cykelhus, vindskydd, murar och plank samt an
läggning av parkering beviljas med liten avvikelse. 

Avgift 
Avgiften för beslutet är 281 685 60 kronor*. Avgiften tas ut med stöd av taxa 
för prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av 
kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 med efterföljande revideringar. 

Tidsfristen började löpa 2022-07-29 och beslut fattades 2022-09-19 vilket inne
bär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (20 I 0:900). Hur av
giften är fastställd framgår av stycke *Avgiften fördelas på, sida 9. 

Enligt 12 kap. 8 § plan- och bygglagen, PBL, (20 l 0:900) får miljö- och bygg
nämnden ta ut avgifter för beslut om planbesked, förhandsbesked, villkors
besked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov tekniska 
samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbets
platsen upprättande av nybyggnadskartor, framställning av arkivbeständiga 
handlingar, expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-4 l b §§ och andra tids
eller kostnadskrävande åtgärder. 

Enligt 12 kap. 10 § PBL ska grunderna för hur avgifterna ska beräknas anges i 
en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

Enligt 12 kap. 11 § PBL får avgifter tas ut i förskott. 

Faktura översändes senare och ska betalas även om bt:slulc:l överklagas. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Håkan Pettersson (S) och Ylva Sandström (C) i hand
läggningen av detta ärende. 

Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeJusterare 
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Sammanträdes protokoll oo Älmhults 
.. · kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 6(10) 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Älmhults kommun, via tekniska förvaltningen, ansöker om bygglov för till
byggnad av skola på fastigheten Läroverket 30. Ansökan avser även uppförande 
av cykelhus, vindskydd, plank och murar samt anläggning av parkering. Åt
gärden avviker från gällande detaljplan då högsta tillåtna byggnadshöjd över
skrids och plank placeras på mark som inte får bebyggas. Ansökta åtgärder 
bedöms kunna beviljas bygglov med liten avvikelse. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om bygglov inkom till miljö- och byggnämnden 2022-07-29. 
Kompletteringar till ansökan inkom 2022-08-10, 2022-08-11, 2022-08-15 samt 
2022-08-18. 

Då åtgärden genomförs i närheten av statlig järnväg skickades en remiss till 
Trafikverket 2022-08-10. 

Grannehörande skickades ut till berörda sakägare 2022-08-11 eftersom ansökan 
strider mot gällande detaljplan då högsta tillåtna byggnadshöjd på 9 meter över
stigs med 15 cm och plank placeras på prickad mark som enligt gällande detalj
plan inte får bebyggas. 

En remiss gällande inlämnad brandskyddsbeskrivning sickades 2022-08-11 till 
Älmhults kommuns räddningstjänst som bistår miljö- och byggnämnden inom 
området byggnadstekniskt brandskydd. 

Eftersom åtgärden avser en tillbyggnad för skolverksamhet krävs det en anmälan 
om miljöfarlig verksamhet enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verk
samhet och hälsoskydd. Med bakgrund av detta önskade miljö- och byggför
valtningens miljöavdelning yttra sig i ärendet. En remiss till miljöavdelningen 
skickades 2022-08-22. 

En reviderad trafikbullerutredning inkom till miljö- och byggnämnden 2022-08-
31. 

Yttrande från berörda sakägare har inkommit under augusti månad. Flera syn
punkter mot föreslagen åtgärd har framförts. Flera av sakägama känner oro för 
att de delar av skolgården som är placerad mot bostäder öster om skolan ska bli 
ett tillhåll för folk kvälls- och nattid vilket kan medföra olägenheter i form av 
störande ljud för närboende. Flera av dessa sakägare önskar att uppförandet av 
plank expanderas längs med fler fastigheter, att planken ska vara av en viss höjd 
och ljudabsorberande samt innehålla en låsbar öppning. Sakägarna framför att de 
önskar att verksamheten och cykelställ flyttas längre från bostadsfastigheterna 
om åtgärder rörande plank inte vidtas och vissa önska även att träd och kulle på 
fastigheten Läroverket 30 bevaras. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdrag sbes tyrka nde 
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Sammanträdes protokoll 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 7(10) 

Miljö- och bygg nämnden 

Remissvar från räddningstjänsten inkom 2022-08-23 och innehöll synpunkter 
rörande räddningsväg och uppställningsplats, solcellsanläggning och brandskydd 
under byggtid. 

Remissvar från miljöavdelningen inkom 2022-08-26 och innehöll synpunkter på 
bl.a. buller radon, friyta, solskydd, ljudnivåer inomhus, ventilation, förvaring 
och städutrymmen, toaletter, utrymmen för avfall och hantering av avfall samt 
information om anmälan om miljöfarlig verksamhet. Miljöavdelningen med
delade 2022-08-31 att den reviderade trafikbullerutredningen inte påverkar in
lämnat yttrande. 

Trafikverket inkom med ett remissvar 2022-08-31. Trafikverket informerade om 
medfmansieringsavtal för projektering och uppförande av bullerplank vilket 
sökande även redovisat i ansökan. Av yttrandet framgår att yttrandet baserats på 
reviderad trafikbullerutredning samt att Trafikverket inte har några synpunkter 
på att bygglov beviljas. 

En kommunicering av förslag till beslut skickades till sökande 2022-09-01 där 
även inkomna yttranden bifogades. Sökande gavs möjlighet att yttra sig i 
ärendet. 

Sökande inkom med ett yttrande 2022-09-07. Av yttrandet framgår att sökande 
inte har några synpunkter gällande förslag till beslut om bygglov dock har de 
synpunkter på yttrandet från förvaltningens miljöavdelning. 

Bes I utsu nderlag 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 

• B-2022-429-1, ansökan, 2022-07-29 

• B-2022-429-3, skrivelse om elevantal vid rast, 2022-07-29 

• B-2022-429-5, ti llgänglighetsutlåtande, 2022-07-29 

• B-2022-429-7, beräkning av bullerskyddad friyta, 2022-07-29 

• B-2022-429-11, ritningsförteckning A-ritningar, 2022-07-29 

• B-2022-429-12 situationsplan, 2022-07-29 

• B-2022-429-13, sammansatt redovisning, 2022-07-29 

• B-2022-429-14, planritningar, 2022-07-29 

• B-2022-429-15, sektionsritning, 2022-07-29 

• B-2022-429-16, fasadritn'ing, 2022-07-29 

• B-2022-429-17, yttertak och ytterbjälklag, 2022-07-29 
Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 8(10) 

Miljö- och byggnämnden 

• B-2022-429-23 L-10-1-001 , L-10-1-002, L-31-1-001-002, L-31-1-004, L-32-
6-001-005, bilaga I , bilaga 2, Arcus 6 Flexi bygglovshandlingar, 2022-07-29 

• B-2022-429-26, medfinansieringsavtal bullerplank, 2022-08-10 

• B-2022-429-27, svar på frågor om ansökan, 2022-08-11 

• B-2022-429-30, ritningsförteckning, L-31-1-003, L-31-1-005-006, Cykeltak 
Y mer Funkis 5 dubbel, 2022-08-15 

• B-2022-429-31, 35-36, yttrande granne, 2022-08-18 - 2022-08-22 

• B-2022-429-32, nybyggnadskarta, 2022-08-18 

• B-2022-429-37 remissvar räddningstjänsten, 2022-08-23 

• B-2022-429-38 - 47, granneyttranden, 2022-08-23 - 2022-08-25 

• B-2022-429-48, 56 remissvar miljöavdelningen, 2022-08-26, 2022-08-31 

• B-2022-429-49 - 52, granneyttrande 2022-08-29 

• B-2022-429-53, remissvar Trafikverket, 2022-08-31 

• B-2022-429-54, reviderad trafikbullerutredning, 2022-08-31 

• B-2022-429-57, kommunicering, 2022-09-01 

• B-2022-429-58 yttrande 2022-09-07 

Upplysning/information 

1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. Be
slutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom över
klagandetiden. 

2) Sökanden erinras om an bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte på
börjats 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) lbruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med 
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 

5) Förutsättningar för startbesked: 

Innan startbesked kan ges ska tekniskt samråd hållas enligt 10 kap. 23 § plan
och bygglagen (2010:900). Byggherren kontaktar miljö- och byggnämndens 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SammanträdesprotokollÄlmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 9(10) 

Miljö- och byggnämnden 

handläggare för tidsbokning och följande inlämnas minst en vecka innan sam
rådet: 

- Förslag till kontrollplan för åtgärden 
- Konstruktionsritningar på bärande delar samt detaljerade sektioner i skala l :50 

grundplan, takstolsplan, takstolsritningar 
- Konstruktionsdokumentation 
- Fuktsäkerhetspro j ektering 
- Geoteknisk undersökning 
- Vibrationsmätning 
- Brandskyddsbeskrivning 
- Energiberäkning 
- Arbetstagarintyg (alternativt representant för arbetstagarna medverkande vid 

tekniskt samråd) 
- Ventilationsritningar med luftflöden för varje lokal 
- Ut- och invändiga VA-ritningar samt redovisning av lösning för dagvatten-

hantering 
- Redovisning av beräknade ljudnivåer inomhus 

Vissa av dessa handlingar har lämnats in och granskas först inför tekniskt 
samråd. 

6) Ärendet är granskat enligt BBR 29. 

7) Kontrollansvarig är Max Engqvist 

8) Gällande detaljplan för fastigheten är Älmhults Köping 07-ÄLS-186 från 
1959 

9) Verksamheten ska anmälas som miljöfarlig verksamhet enligt förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan ska göras 
minst sex veckor innan verksamheten startar och lokalerna tas i bruk. Anmälan 
görs till miljö- och byggnämnden. Miljöavdelningens yttrande ersätter inte den 
granskning som görs vid en inkommen anmälan. 

Överklagan 

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 eller inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet 
via delgivning. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er 
överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13: 16). 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokol I Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 10(10) 

Miljö- och byggnämnden 

Beslutet skickas till 

Beslutet delges 
Sökande 
Läroverket 28 
Läroverket 36 
Läroverket 5 
Läroverket 6 
Läroverket 8 
Solbacken 17 

Beslutet meddelas 
Läroverket 19 
Läroverket 20 
Läroverket 21 
Läroverket 27 
Läroverket 7 
Solbacken 11 
Älmhult 20: 1 
Läroverket I 0 
Läroverket 29 
Läroverket 34 
Läroverket 35 
Läroverket 9 
Solbacken 18 
Älmhut 8:1 

Kopia for kännedom 
KA - Max Engqvist 

*Avgiften fördelas på: 

Bygglovsavgift med tillägg för prövning av liten avvikelse 98 532,00 kr 
Start- och slutbeskedsavgift 159 390,00 kr 
Utstakningsavgift 21 252,00 kr 
Grannehörande och kungörelse 2 511 ,60 kr 

Justerandes signaturer 

Juste rare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll ·o Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 1 (6) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 93 Ansökan om förhandsbesked- Froafälle 8:1 
Ärendenummer MOB 2022/42 
Ärendenummer EDP B-2022-297 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

1. bevilja förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnader på södra 
delen av fastigheten Froafälle 8:1 med stöd av 9 kap. 17 §plan-och bygg
lagen (2010:900), PBL. 

2. ta ut en avgift för beslutet med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom 
plan- och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 
86 och ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges 
beslut 2016-06-20 § 102 och efterföljande revideringar samt 12 kap. 8 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Motivering 

Enligt plankarta på sida 44 i översiktsplan för Älmhults kommun antagen 2016-
09-26 är området där Froafälle 8: 1 är lokaliserad utpekat som område för parker 
och rekreationsområden inom tätort. Av sida 49 i översiktsplanen framgår att 
Oimåden utpekade som blandad bebyggelse ska förtätas i liten skala och 
restriktivitet ska råda gällande bebyggande av mark planlagd som park eller 
natur. Aktuell fastighet ligger inte inom detaijplanerat område och är alltså inte 
planlagt som park eller natur. Aktuell åtgärd avses uppföras på en redan i an
språkstagen tomt som, av vad som framgår av översiktsplanen, inte är planerad 
att göras om till rekreationsområde utan är en del av ett större område utpekat 
för rekreation. Åtgärden bedöms vara en förtätning i mindre skala som är för
enlig med översiktsplanens intentioner. 

Uppförande av ett enbostadshus med komplementbyggnader bedöms inte för
ändra landskapsbilden till mer urban eftersom åtgärden avses placeras inom en 
befintlig tomt. Uppförande av enbostadshus och komplementbyggnader bedöms 
kunna genomföras på platsen så att insyn till närliggande tomter minimeras och 
därmed inte blir en olägenhet. Enbostadshus och komplementbyggnader bedöms 

Justerandes signaturer 
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Sammanträdes protokoll r-6 Älmhults 
~iiilll' kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(6) 

Miljö- och bygg nämnden 

även kunna genomföras utan att påverka närliggande industriers verksamheter 
negativt enligt uppgifter från förvaltningens miljöavdelning. Att ett enbostadshus 
kan komma att uppföras på aktuell plats hindrar inte heller exploatering av be
fintliga fastigheter som omfattas av detaljplan eftersom gällande detaljplaner och 
deras bestämmelser endast upphör om detaljplanen ändras eller upphävs. 

Åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap. 2, 4 och 5 §§plan-och 
bygglagen (2010:900), PBL vilket är en förutsättning för att förhandsbesked ska 
kunna beviljas. Med bakgrund av detta kan förhandsbesked för enbostadshus och 
komplementbyggnader på fastigheten Froafälle 8: 1 enligt ansökan i ärende B-
2022-297 beviljas med stöd av 9 kap. 17 § PBL. 

Avgift 

Avgiften för beslutet är 6 3 75,60 kronor *. Avgiften ta ut med stöd av taxa för 
prövning och tillsyn inom plan- och bygg lagens område, antagen av kommun
fullmäktige 2011-06-27, § 86 med efterföljande revideringar. 

Tidsfristen började löpa 2022-07-2 I enligt delegeringsbeslut § DL-2022-429 
och beslut fattades 2022-09-19, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a 
§ plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av stycke 
*Avgiften fördelas på sida 5. 

Enligt l2 kap. 8 §plan-och bygglagen, PBL, (2010:900) får miljö- och bygg
nämnden ta ut avgifter för beslut om planbesked, förhandsbesked, villkors
besked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov, tekniska 
samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbets
platsen, upprättande av nybyggnadskartor, framställning av arkivbeständiga 
handlingar, expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och andra tids
eller kostnadskrävande åtgärder. 

Enligt 12 kap. l 0 § PBL ska grunderna för hur avgifterna ska beräknas anges i 
en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

Enligt 12 kap. 11 § PBL får avgifter tas ut i förskott. 

Faktura översändes senare och ska betalas även om beslutet överklagas. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om förhandsbesked inkom till miljö- och byggnämnden 2022-05-12. 

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning yttrade sig i ärendet 2022-05-13. 
Miljöavdelningen meddelade att det finns en kraftledning i närheten av fästig-
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Sammanträdes protokoll 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(6) 

Miljö- och byggnämnden 

heten och att detta bör beaktas i lovprocessen samt att en ny avloppsanläggning 
kräver tillstånd. 

Beslut om förlängd handläggningstid fattades 2022-05-18 enligt delegerings
beslut § DL-2022-429 på grund av att vidare utredning kring kraftledning och 
järnväg krävdes samt på grund av de remisser och grannehöranden som behövde 
genomföras. 

Yttranden från berörda sakägare inkom mellan 2022-05-27 och 2022-06-15 . 
Fastighetsägare av Froafälle 1: 11 ansåg i sitt yttrande att åtgärden strider mot 
översiktsplan för Älmhults kommun samt att åtgärden skulle innebära en 
olägenhet på grund av ökad insyn. Tekniska förvaltningen Älmhults kommun, 
som äger fastigheten Släggan 4 meddelade att åtgärden inte får begränsa eller 
hindra exploatering enligt gällande detaijplan för Släggan 4. Fastighetsägare av 
Spettet 4 och Hackan 4 ställer sig frågande till lämpligheten av fler bostäder i 
närheten av verksamheterna på dessa fastigheter. 

Kommunledningsförvaltningens samhällbyggnadsavdelning inkom med ett re
missvar 2022-06-10 och meddelade att åtgärden inte förutsätter planläggning, att 
åtgärden är förenlig med översiktsplanen samt informerade om närliggande järn
väg och en möjlig fornlämning i närheten av planerad åtgärd. 

Miijö- och byggförvaltningen genomförde ett platsbesök 2022-06-10. Sökande 
närvarade vid platsbesöket. Tilltänkt byggnation avses placeras på befintlig tomt 
där det tidigare funnits en pool. Platsen är omgärdad av träd och buskage samt 
ladugård i norr och äldre uthus och plank i väst. Platsen är även avgränsad med 
staket. 

Trafikverket inkom med ett remissyttrande 2022-06-15 och meddelade att åt
gärden inte bedöms inverka menligt på riksintresset för kommunikationer enligt 
3 kap. 8 § miljöbalken. Trafikverket anförde även att åtgärden bör föregås av en 
bullerutredning för att säkerställa att åtgärden kan genomföras utan att över
skrida gällande bullerkrav. 

Tekniska förvaltningens VA-avdelning inkom med ett remissyttrande 2022-06-
16. I yttrande framförs att fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för 
kommunalt dricksvatten men att fastigheten ändå har en kommunal anslutning 
för dricksvatten, dock utan ett VA-avtal och att detta bör upprättas. Av yttrandet 
framgår också att servisanmälan krävs och vart en eventuell förbindelsepunkt 
kan placeras och information om servitut som krävs. 

E:on Energidistribution inkom med ett remissyttrande 2022-06-28. Yttrandet in
formerar om en markförlagd serviskabel och dess placering samt avstånd som 
krävs till markkabel. Luftburen kraftledning nämns inte i yttrandet. 

2022-06-29 förelades sökande att inkomma med en bullerutredning. Till före
läggandet bifogades inkomna yttranden från sakägare och remissinstanser samt 
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Sammanträdesprotokol I Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(6) 

Miljö- och byggnämnden 

anteckningar från platsbesök. En bullerutredning inkom 2022-07-15 och redo
visar att åtgärden kan genomföras utan att överskrida riktvärden för trafikbuller. 

Förvaltningens miljöavdelning inkom 2022-07-01 med ett internremissyttrande 
som rör de synpunkter som framkom från sakägarna Spettet 4 och Hackan 4 och 
vilken påverkan en eventuell nybyggnation på Froafälle 8: 1 kan ha för dessa 
verksamheter. 

Remissvar från Trafikverket inkom 2022-08-05 med infonnation om att Trafik
verket inte har några synpunkter mot åtgärden om uteplats placeras enligt buller
utredningens förslag. 

En kommunicering om förvaltningens förslag till beslut skickades till sökande 
2022-08-24 och sökande gavs möjlighet att yttra sig. Till kommuniceringen bi
fogades yttrande från miljöavdelningen och Trafikverket, daterat 2022-07-01 re
spektive 2022-08-05 . 

Inget yttrande har inkommit från sökande. 

Beslutsunderlag 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 

• B-2022-297-1,ansökan, 2022-05-12 

• B-2022-297-2, kartunderlag 2022-05-12 

• B-2022-297-4, yttrande miljöavdelningen, 2022-05-13 

• B-2022-297-5 beslut om förlängd handläggningstid, 2022-05-18 

• B-2022-297-11-17, yttrande från grannar 2022-05-27 - 2022-06-10 

• B-2022-297-18, remissvar sarnhällsbyggnadsavdelningen, 2022-06- l 0 

• B-2022-297-19, anteckningar från platsbesök, 2022-06-10 

• B-2022-297-20, remissvar Trafikverket 2022-06-15 

• B-2022-297-21, 22, yttrande från grannar, 2022-06-15 

• B-2022-297-23, remissvar VA-avdelningen, 2022-06-16 

• B-2022-297-24, remissvar E:on, 2022-06-28 

• B-2022-297-27, Bullerutredning, 2022-07-15 

• B-2022-297-28, Remissvar miljöavdelningen, 2022-07-0 l 

• B-2022-297-30, Remissvar Trafikverket, 2022-08-05 

• B-2022-297-31, kommunicering, 2022-08-24 
Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll ~• Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 5(6) 

Miljö- och byggnämnden 

Upplysning/information 

1) Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked ifråga om åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen (PBL 9: 17). 

2) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från 
den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft (PBL 9: 18). 

3) Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet 
gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om 
förhandsbesked vann laga kraft (PBL 9:39). 

4) 1 området finns en möjlig fornlämning i form av bytomt/gårdstomt 
identifierad, RAÄ-nummer Stenbrohult 224: 1. Det krävs tillstånd från Läns
styrelsen enligt kulturmiljölagen för att genomföra arbeten som riskerar att på
verka eller förstöra en fornlämning. 

Överklagan 

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 om du meddelats beslutet via kungörelse eller inom tre 
veckor från att ni mottog beslutet om ni delgivits beslutet. Skrivelsen skall inne
hålla ärendets rubrik, beslutsnummer er överklagan med namnunderskrift samt 
era adressuppgifter (PBL 13:16). 

Beslutet skickas till 

Beslutet delges 
Sökande 
Froafälle l: 11 
Hackan 4 
Släggan 4 
Spettet 4 

Beslutet meddelas 
Froafälle 2:1 
Froafälle 2:2 
Froafälle 2:3 
Froafälle 2:4 
Froafälle 3: 1 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokol I Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 6(6) 

Miljö- och byggnämnden 

*Avgiften fördelas på: 

Avgift för positivt förhandsbesked 3 864,00 kr 
Kungörelse och grannehörande 2511,60kr 

Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeJusterare 
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Sammanträdes protokoll Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(3) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 94 Ändrad användning till restaurang - Sjögren 10 
Ärendenummer MOB 2022/40 
Ärendenummer EDP B-2022-342 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Uppdrar åt ordförande Claes Lindahl (C) och vice ordförande Håkan 
Pettersson (S) art samordna med kommunstyrelsen för att hitta en lösning på 
ärendet. 

2. Ärendet bordläggs till nästa sammanträde den 24 oktober 2022. 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Afram Murad, Pizzeria Amigo Skolgatan 6 i Älmhult, har ansökt om ändrad an
vändning av byggnad till restaurang. Lokalen har haft ett tidsbegränsat bygglov 
för restaurang som löpte ut 2020-08-10. Man sökte ett pennanent lov 2015 men 
beviljades ett tidsbegränsat lov. 

För fastigheten gäller detaljplan A 123 från 1987. Användningen ska vara om
råde för garageändamål, motorservice . 

Nuvarande användning (sökt användning) stämmer inte med detaljplanens be
stämmelser och ansökan kan därför inte beviljas. 

Att bygglov saknades för verksamheten uppdagades då räddningstjänsten gjorde 
en tillsyn i samband med att ägaren sökte utskänkningstillstånd för alkohol. 

- Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut: Bygglov beviljas inte inom 
planlagt område med stöd av 9 kap . 30 § plan- och bygglagen (2010:99), 
PBL. Motivering för förslag till beslut är att sökt ansökan stämmer inte med 
detaljplanens bestämmelser, användningen ska vara område för garage
ändamål, motorservice och ansökan kan därför inte beviljas. Sökt an
vändning kan inte ses som en liten avvikelse från detaljplanens 
bestämmelser. 

- Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-08-22 § 76 att bordlägga ärendet 
till miljö- och byggnämndens sammanträde 2022-09-19. 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

kommun 
Älmhults 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(3) 

Miljö- och byggnämnden 

Bes I utsu nderlag 

• Bygglovsansökan daterad 2022-06-08 

• Planritning daterad 2022-06-08 

• Fasadritning daterad 2022-06-08 

• Situationsplan daterad 2022-06-08 

• Tjänsteanteckning tillsynsbesök daterad 2022-06-08 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 

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 an bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte på
börjats 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, besluts
nummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 
13 : 16). 

Miljö- och byggnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 

Dan Blixt (M) yrkar att miljö- och byggnämnden ger ordförande Claes Lindahl 
(C) och vice ordförande Håkan Pettersson (S) i uppdrag att samordna med 
kommunstyrelsen för att hitta en lösning på ärendet till nästa miljö- och bygg
nämnds sammanträde. 

Justerandes signaturer 

Utdragsbestyrkande 
o,~ Jo~•; 
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Sammanträdes protokoll 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(3) 

Miljö- och byggnämnden 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta enligt Dan Blixts 
förs lag och finner att nämnden beslutar så . 

Överklagan 

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, besluts
nummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 
I 3: I 6). 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 95 Yttrande gällande ansökan om laglighetsprövning av 
befintlig småbåtshamn samt tillstånd ang förlängning av 
befintlig flytbrygga mm i Getaryggen småbåtshamn 

Ärendenummer MOB 2022/52 
Ärendenummer EDP m-2022-846 

Miljö- och byggnämndens beslut 

- Miljö- och byggnämnden yttrar sig till Växjö Tingsrätt, mark- och miljö
domsto len, i enlighet med miljö- och byggförvaltningens två yttranden 
(miljöavdelningens och byggavdelningens). 

Beslutsnivå 

Miljö~ och byggnämnden 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Peter Varland (C) i handläggningen i detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har vid kungörelse 2022-08-23 
meddelat att de har mottagit en ansökan om lagligförklaring av befintlig små
bätshamn samt tillstånd enl. 11 kap. 9 § MB ang. förlängning av befintlig flyt
brygga, m.m. , i Getryggen småbåtshamn i Älmhults kommun. Sökande är Båt
klubben Näset ideell förening. Synpunkter med anledning av ansökan och miljö
konsekvensbeskrivningen ska lämnas till mark- och miljödomstolen senast 
2022-09-27. 

Beslutsunderlag 

• Kungörelse, daterad 2022-08-23, m-2022-846-1 

• Aktbilaga 1-10, m-2022-846-2 

• Aktbilaga 11-20, m-2022-846-3 

• Aktbilaga 32-33, m-2022-846-4 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande

oD 
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SammanträdesprotokollÄlmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(2) 

Miljö- och byggnämnden 

• Byggavdelningens yttrande daterat 2022-09-05 

• Miljöavdelningens yttrande daterat 2022-09-06 

Beslutet skickas till 

Växjö Tingsrätt mark- och miljödomstolen. Yttrandet skickas till 
mmd.vaxjo@dom.se. Ange fullständiga kontaktuppgifter och även e-postadress i 
yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 409-22. 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsoestyrkande 
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SammanträdesprotokollÄlmhults 
~;l' kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(5) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 96 Ansökan om strandskyddsdispens för flyt
bastu- Möckelsnäs 1:4 
Ärendenummer MOB 2022/51 
Ärendenummer EDP m-2022-824 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att meddela FS Semesterbostäder AB, med 
organisationsnummer 559290-7108, dispens från strandskyddsbe
stämmelserna för att på fastigheten Möckelsnäs l :4 utföra åtgärder i enlighet 
med ansökan. 

2. Dispensen avser endast den yta som byggnaden upptar. 

3. Miljö- och byggnämnden beslutar även att ta ut en prövningsavgift om 6192 
kronor. 

4. Beslutet sänds till Länsstyrelsen i Kronobergs län för bedömning om det ska 
överprövas. Länsstyrelsen meddelar er resultatet av prövningen. Beslutet kan 
därför tas i anspråk först när sådant besked erhållits, om detta inte ändrar be
slutet. 

5. En dispens från strandskyddet upphör, enligt miljöbalken 7 kap. 18 h §, att 
gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år eller inte avslutas inom fem år 
från den dagen då dispensen vann laga kraft. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Motivering 

Miljö- och byggnämnden anser att det särskilda skälet punkt 1 inte bedöms vara 
fullt tillämpbart. Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att det särskilda 
skälet som återges i punkt 4 istället är tillämpbart: 

behövsför att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanfor område. 

Åtgärden bedöms inte påverka djur- och växtliv på ett oacceptabelt sätt och 
allmänhetens tillgång till strandområdet bedöms inte försämras . 

Justerandes signaturer 

Utdragsbestyrl<andeOcdf(Z_ J)•;• 
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SammanträdesprotokollÄlmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Åtgärden kan därmed bedömas som tillåtlig med hänvisning till det särskilda 
skälet som återfinns i 7 kap. 18 c § punkt 4. 

Dispensen beviljas i enlighet med 7 kap. 18 b § som anger att kommunen i det 
enskilda fallet får ge dispens från förbuden i 7 kap. I 5 § miljöbalken, om det 
finns särskilda skäl [ .. .]. 

Avgift 

Avgiften för handläggning av ansökan är 6 192 kronor. Avgiften tas ut med stöd 
av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-08-31 § 110, med efterföljande revideringar. 

Faktura kommer att skickas senare. Om denna inte betalas i tid tas en påminnel
seavgift på 60 kronor ut. 

Sammanfattning av ärendet 

FS Semesterbostäder AB inkom 2022-08-08 med en ansökan om dispens frå n 
strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en byggnad, i form av en flytbastu, i 
enlighet med ansökan och tillhörande bilagor. 

Flytbastun är tänkt att placeras i sjön Möckeln, på fastigheten Möckelsnäs l :4. 
Strandskyddet för Möckeln är 200 meter inåt landet. 

Ärendebeskrivning 

FS Semesterbostäder inkom med en ansökan om dispen från strandskydds
bestämmelsema för att på fastigheten Möckelsnäs 1:4 uppföra en ny byggnad, i 
form av en flytbastu. Flytbastuns placering och fasad framgår i kompletteringar 
som har inkommit i ärendet. 

Den aktuella platsen ligger inom ett område som uppmärksammats i länets 
naturvårdsprogram och har fått värdeklass 1 genom sina biologiska-, geologiska 
och landskapsmässiga värden, samt dess betydelse för friluftslivet. Fastigheten 
ligger även inom Älmhults vattenskyddsområde. 

Ett plats besök gjordes 2022-09-0 l. På platsen noterades det att flytbastun 
kommer att placeras i närheten av verksamhetens tomtplats och i närheten av 
verksamhetens badtunnor. Det noterades inga tecken på särskilt skyddade arter 
eller liknande i det direkta närområdet som skulle kunna påverkas till följd av 
den sökta åtgärden. 

Fastigheten avstyckades år 1990, då avstyckades herrgården för bostadsändamål. 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesprotokol 1 ~• Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(5) 

Miljö- och bygg nämnden 

Sökanden har angett särskilt skäl för åtgärden, enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § 
punkt 1. Denna punkt redovisar att området: 
' redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strand

skyddets syften". 

Bes I utsu nderlag 

• Ansökan om strandskyddsdispens, m-2022-824-1 

• Begäran om komplettering, m-2022-824-2 

• Mejlkonversation gällande platsbesök och ritning m-2022-824, handling 3-5 

• Fasadritning, m-2022-824-6 

• Situationsplan, m-2022-824-7 

• Bilder från platsbesök, m-2022-824-8 

Lagstöd 
Beslutet är fattat med stöd av följande paragrafer i miljöbalken ( [998:808): 

7 kap. 15 §: 

Inom ett strandskyddsområde får inte 

l. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att be
träda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, an
läggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. Lag (2009:532). 

7 kap. 18 b §: 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns 
särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § l och 2. 
Lag (2009:532). 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(5) 

Miljö- och byggnämnden 

7 kap. 18 c §: 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens 
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller 
dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området nännast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det 
som anges i första stycket, om prövningen gäller ett sådant område för lands
bygdsutveckl ing i strandnära lägen som avses i I 8 e §. Lag (2009:532). 

7 kap. 25 §: 

Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel skall hänsyn 
tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark 
eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå 
längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen om 
hur man överklagar. 

Överprövning 

I enlighet med miljöbalken 19 kap. 3 a § översänds beslutet till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län tillsammans med karta som visar anordningens läge. 
Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag beslutet kom in till länsstyrelsen 
ta ställning till om beslutet ska överprövas enligt miljöbalken 19 kap. 3 b §. Om 
en överprövning ska göras innebär det att beslutet kan upphävas, få ändrade 
Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SammanträdesprotokollÄlmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 5(5) 

Miljö- och byggnämnden 

villkor eller ska gälla enligt ursprungligt beslut. Åtgärden får därför inte påbörjas 
förrän länsstyrelsen har meddelat sitt beslut. 

Upplysning 

Det är sökandens ansvar att känna till eventuella fornlämningar eller skyddade 
värden på fastigheten, så att de inte skadas av misstag vid t.ex. markarbeten. För 
att ta reda på var det finns fornlämningar bör länsstyrelsens kulturmiljöenhet 
kontaktas. Om en okänd fornlämning påträffas eller påträffades i samband med 
grävarbeten måste arbetet omedelbart avbrytas och en anmälan göras till Läns
styrelsen i Kronobergs län. 

En eventuell anmälan om vattenverksamhet ska göras till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län . 

Beslutet skickas till 

FS Semesterbostäder AB, Möckelsnäs I, 343 71 Diö 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, kronoberg@lansstyrelsen.se (tillsammans med 
samtliga handlingar i ärendet) 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SammanträdesprotokollÄlmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(5) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 97 Ansökan om strandskyddsdispens för växt
hus - Möckelsnäs 1 :4 
Ärendenummer MOB 2022/50 
Ärendenummer EDP m-2022-854 

Miljö- och byggnämndens beslut 

l. Miljö- och byggnämnden beslutar att meddela FS Semesterbostäder AB, med 
organisationsnummer 559290- 7108, dispens från strandskyddsbe
stämme!serna för att på fastigheten Möckelsnäs I :4 utföra åtgärder i enlighet 
med ansökan. 

2. Marken som får tas i anspråk anges i den tomtplatsavgränsning som 
kommunicerats med den sökande 2022-09-05, handling m-2022-854-9. 

3. Miljö- och byggnämnden beslutar även att ta ut en prövningsavgift om 6 l 92 
kronor. 

4. Beslutet sänds till Länsstyrelsen i Kronobergs län för bedömning om det ska 
överprövas. Länsstyrelsen meddelar er resultatet av prövningen. Beslutet kan 
därför tas i anspråk först när sådant besked erhållits, om detta inte ändrar be
slutet. 

5. En dispens från strandskyddet upphör enligt miljöbalken 7 kap. 18 h §, att 
gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år eller inte avslutas inom fem år 
från den dagen då dispensen vann laga kraft. 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Motivering 

Miljö- och byggnämnden anser att det särskilda skälet punkt 4 inte bedöms vara 
fullt tillämpbart. Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att det särskilda 
skälet som återges i punkt 1 är tillämpbart: 

redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strand
skyddets syften. 

Åtgärden kan bedömas som tillåtlig med hänvisning till det särskilda skälet som 
återfinns i 7 kap. 18 c § punkt 1 till följd av att området redan tagits i anspråk. 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 

69 



Sammanträdes protokoll 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Paviljongen planeras att anläggas cirka 2 5 meter från huvudbyggnaden. På 
platsen finns i dagsläget grusade gångar samt en rabatt. 

Dispensen beviljas i enlighet med 7 kap. 18 b § som anger att kommunen i det 
enskilda fallet får ge dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken, om det 
finns särskilda skäl [ .. . ] . 

Avgift 

Avgiften för handläggning av ansökan är 6 192 kronor. Avgiften tas ut med stöd 
av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-08-31 § 110, med efterföljande revideringar. 

Faktura kommer att skickas senare. Om denna inte betalas i tid tas en 
påminnelseavgift på 60 kronor ut. 

Sammanfattning av ärendet 

FS Semesterbostäder inkom 2022-08-25 med en ansökan om strandskydds
dispens gällande växthus/paviljong på fastigheten Möckelsnäs l :4. 

Ärendebeskrivning 

Sökande avser att anlägga ett växthus/paviijong i nära anslutning till huvud
byggnaden, Möckelsnäs Herrgård. Paviljongen planeras användas för spabad 
som en del av hotellets relaxavdelning. 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till sjön Möckeln. Möckeln har 200 meters 
strandskydd. Kortaste avståndet från planerad placering för paviljongen till 
strandlinjen är cirka 22 meter. 

Den aktuella platsen ligger inom ett område som uppmärksammats i länets 
naturvårdsprogram och har fått värdeklass l genom sina biologiska- geologiska 
och landskapsmässiga värden, samt dess betydelse för friluftslivet. 

Paviljongen planeras anläggas cirka 2,5 meter från befintlig huvudbyggnad. Ett 
platsbesök gjordes 2022-09-01. Platsen för planerad åtgärd består i dagsläget av 
grusade gångar samt en rabatt. 

Till ansökan bifogades ett förslag på tomtplatsavgränsning. Miljö- och byggför
valtningen bedömde efter platsbesöket att tomtplatsen avvek från inskickat 
förslag. Miljö- och byggförvaltningen tog fram ett nytt förslag på tomtplatsav
gränsning, händelse m-2022-854-9, som kommunicerades med den sökande 
2022-09-05. Den sökande hade inga synpunkter på den framtagna tomtplatsav
gränsningen. 
Justerandes signaturer 

Utdrags bestyrkande Justerare 
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Sammanträdes protokoll Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Fastigheten avstyckades år 1990, då avstyckades herrgården för bostadsändamå!. 

Sökanden har angett två särskilda skäl för åtgärden, enligt miljöbalken 7 kap. 18 
c § punkt 1 och 4. Dessa punkter redovisar följande skäl: 

Punkt 1: 

"redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strand
skyddets syften" 

Punkt 4: 

' behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan ge
nomföras utanför området" 

Beslutsunderlag 

• Ansökan om strandskyddsdispens m-2022-854-1 
• Situationsplan m-2022-854-2 
• Planritning m-2022-854-3 
• Sektion och fasadritning m-2022-854-4 
• Situationsplan m-2022-854-5 
• Begäran om komplettering m-2022-854-6 
• Telefonsamtal angående särskilt skäl och tomtplatsavgränsning 

m-2022-854-7 
• Bilder från platsbesök m-2022-854-8 
• Meddelande angående bedömd tomtplatsavgränsning m-2022-854-9 
• Mejlkonversation angående tomtplatsavgränsning m-2022-854-10 

Lagstöd 

Beslutet är fattat med stöd av följande paragrafer i miljöbalken (1998:808): 

7 kap. 15 §: 

Inom ett strandskyddsområde får inte 

l . nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att be
träda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, an
läggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. Lag (2009:532). 
Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SammanträdesprotokollÄlmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(5) 

Miljö- och byggnämnden 

7 kap. 18 b §: 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 § om det finns 
särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § I och 2. 
Lag (2009:532). 

7kap.18c§: 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av elier dispens 
från strandskyddet får man beakta endast om det område om upphävandet eller 
dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse verksamhet eller annan exploatering är 

väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse . 

I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det 
som anges i första stycket om prövningen gäller ett sådant område för lands
bygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §. Lag (2009:532). 

7 kap. 25 §: 

Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel skall hänsyn 
tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark 
eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet f'ar därför inte gå 
längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas hos Länsstyre lsen. Läs den bifogade underrättelsen om 
hur man överklagar . 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

(,?- %i~ 

72 



Sammanträdesprotokoll 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 5(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Överprövning 

I enlighet med miljöbalken 19 kap. 3 a § översänds beslutet till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län tillsammans med karta som visar anordningens läge. 
Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag beslutet kom in till länsstyrelsen 
ta ställning till om beslutet ska överprövas enligt miljöbalken 19 kap. 3 b §. Om 
en överprövning ska göras innebär det att beslutet kan upphävas, få ändrade 
villkor eller ska gälla enligt ursprungligt beslut. Åtgärden får därför inte påbörjas 
förrän länsstyrelsen har meddelat sitt beslut. 

Upplysning 

Det är sökandens ansvar att känna till eventuella fornlämningar eller skyddade 
värden på fastigheten så att de inte skadas av misstag vid t.ex. markarbeten. För 
att ta reda på var det finns fornlämningar bör länsstyrelsens kulturmiljöenhet 
kontaktas. Om en okänd fornlämning påträffas eller påträffades i samband med 
grävarbeten måste arbetet omedelbart avbrytas och en anmälan göras till Läns
styrelsen i Kronobergs län. 

ågra arbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har 
meddelats. 

Beslutet skickas till 

FS Semesterbostäder AB, Möckelsnäs Herrgård 1, 343 71 Diö 

Länsstyrelsen i Kronobergs län kronoberg@lansstyrelsen.se (tillsammans med 
samtliga handlingar i ärendet) 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(3) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 98 Förbud om utsläpp av avloppsvatten, förenat 
med vite - Göteryd 1:21 
Ärendenummer MOB 2021 /67 
Ärendenummer EDP M-2019-475 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att ansöka om utdömande av vitesbeloppet 
på 75 000 kronor (sjuttiofemtusen kronor) för fastighetsägarens 

med personnummer - verträdelse av 
nämndbeslut 118/2021 punkt l. Ansökan skicka till mark- och miljödom-
stolen vid Växjö tingsrätt. 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Motivering 

Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten Göteryd 1:21 leds till två slamav
skiljare och därefter till antingen en stenkista/stenöga alternativt direkt ut i 
marken. Det finns ingen godtagbar slamavskiljning eller efterreningsprocess för 
avloppsvattnet. Orenat avloppsvatten innehåller smittämnen som kan vara 
kadliga för människor, djur och miljön. Avloppsvatten innehåller smittoäimnen 

som kan förorena grundvattnet och dricksvattenbrunnar om det inte renas till
räckligt. A v loppsvatten irrnehåller också näringsämnen som orsakar övergödning 
samt syrebrist i vattendrag om det inte infiltreras innan utsläpp sker. 

Miljö- och byggnärnnden anser att det är motiverat att begära utdömande av 
vitesbeloppet på 75 000 kronor till mark- och miljödomstolen. Miljö- och bygg
nämnden har också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden 
är rimlig i förhållande till nyttan. 

Fastighet ägaren har fåtl möjlighet att inkomma med synpunkter i enlighet med 
25 § förvaltningsrätten. 

Avgift 
Vitesbelopp beslutas av miljö- och byggnämnden. Avgift för handläggninigstid 
fastställs i ett separat beslut. 
Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeOrdf/r]!Jl 1 _ Justerare 
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Sammanträdesprotokoll 

kommun 
~o Älmhults 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(3) 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Den befintliga enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Göteryd I :21 be
döms var bristfällig och uppfyller inte reningskraven i enlighet miljöbalken 
(1998:808) samt förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899). 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-11-23 art ersätta delegeringsbeslut 
§ 257/2019 med nämndbeslut § 118/2021. Beslutet förenades med ett vites
belopp på 75 000 kronor om överträdelse skedde efter 2022-06-30. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggförvaltningens handläggare utförde en inspektion av den 
enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Göteryd 1:21 för att notera om an
läggningen fortfarande var i bruk. Inspektionen utfördes 2022-08-25. 

Fastighetsägaren är skriven på fastigheten och enligt det kommunala renhåll
ningsbolaget finns det ett sopabonnemang samt årligt slamtömningsavtal. 
Senaste slamtömning skedde i mars månad 2022. 

Vid tillsynsbesöket 2022-08-25 kunde ej handläggarna öppna första slamav
skiljaren då locket var så långt ner så att det innebar en risk att locket ej skulle 
kunna placeras på plats igen. Det var även mycket vegetation kring slamav
skiljarens lock. Den andra slamavskiljarens lock var i två delar och handläggarna 
kunde lyfta på ena halvan av locket för att kontrollera slammängden. Det 
konstaterades att det fanns rikligt med slam i slamavskiljaren trots att tömning 
skedde i mars månad 2022. 

Ingen ansökan om inrättande av en ny enskild avloppsanläggning har inkommit 
till miljö- och byggförvaltningen. Fastighetsägaren har inte heller kontaktat 
miljö- och byggförvaltningen angående den befintliga avloppsanläggningen. 

Beslutsunderlag 

• Miljö- och byggnämndens beslut§ 118/2021 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-02 

• Inspektionsrapport m-2019- 475-20 

Lagstöd 

Lagen om viten (1985:206). 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(3) 

Miljö- och byggnämnden 

Upplysning 
Miljö- och byggförvaltningen vill upplysa fastighetsägaren om den andra be
slutspunkten i beslut§ 118/2021. 

För fortsatt överträdelse efter 2022-07-31 kommer ett vite på femtontusen 
kronor ( L 5 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad kalendermånad om 
beslutet inte efterlevs. 

Beslutet skickas till 

Samt till 

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 

rnmd.vaxjo@dom.se alternativt Box 81 , 35103 Växjö 

Justerandes signaturer 

Utdragsbestyrk.imdeJusterare 
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Sammanträdes protokoll 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 99 Redovisning av delegeringsbeslut september 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 . 

BesIutsunderlag 

• Bostadsanpassning: 
DBA §§ 32 - 37/2022 

• Bygglov, startbesked, slutbesked samt ordförandebeslut: 
DL §§ 648- 729/2022 samtB 2018-166-6 

• Miljö- och hälsoskydd: 
MoH §§ 396, 399-441/2022 

• Kart- och mät: (adresser, fastighetsbildning, namnsättning på platser, gator 
och vägar) 

• Miljö- och byggchef: 

• Räddningstjänst: EDP M 2022-569 

Justerandes signaturer 

Juste rare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll 6 Älmhults 
kommun 2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 100 Information september 2022 
Ärendenummer MOS 2022/6 

I. Redovisning av bostadsanpassningsärenden. 

2. Linnea Boye , miljö- och hälsoskyddsinspektör informerar om status för 
ärende M 2022-400 - Ansökan strandskyddsdispens för 
tillgänglighetsanpassning, aktivitetsyta kanotskjul, bryggor, Bölsö 2: 1. 

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. 

Justerandes signaturer 

Ordförande UtdragsbestyrkandeJusterare 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-09-19 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 101 Meddelanden september 2022 
Ärendenummer MOB 2022/7 

I. Mark- och miljödomstolen meddelar 2022-08-16 dom med ändring av 
Länsstyrelsens beslut. Upphäver miljö- och byggförvaltningen beslut den 13 
januari 2022 och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. 
Dnr M 2020-1060 

2. Länsstyrelsen beslutar 2022-08-19 att förlänga handläggningstiden för 
anmäld vattenverksamhet på fastigheten Bök.hult S:5 i Älmhults kommun till 
dess att slutgiltigt beslut fattas i ärendet. 
DnrM2022-3 

3. Länsstyrelsen meddelar 2022-09-01 att överklagandet av beslut om förhands
besked Vägla l :23 avvisas samt upphäver det överklagade beslutet och åter
förvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. 
Dnr B 2022-164 

4. Länsstyrelsen meddelar 2022-09-02 beslut om bifall med villkor för 
Älmhults kommuns anmälan om vattenverksamhet för byte av gångbro över 
Lillån vid Hallaryd. 
Dnr M 2022-3 

5. Länsstyrelsen upphäver 2022-09-05 nämndens avslagsbeslut för strand
skyddsdispens på fastigheten Kruseböke 1 :34 och återförvisa ärendet till 
nämnden för fortsatt handläggning. 
Dnr M 2022-468 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdrag sbe styrka nde 
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	fedragningslistan med ändring enligt ovan och finner att miljoch 
	byggnämnden beslutar så. 
	Justerandes signaturer 
	Ordfande Justerare 
	Utdragsbestyrkande 
	Figure

	Of 
	Figure
	Sammanträdes protokoll 
	Älmhults 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 1 (1) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	§ 82 Information av HR-avdelningen-arbetsmiljppfjning 
	Ärendenummer MOB 2021/38 Ärendenummer EDP M-2021-621 
	HR-specialist, Carolin Stjemqvist informerar om miljoch byggnämndens 
	arbetsmiijppfjning f januari -juli 2022. Sjukfrånvaro, arbetsskador och 
	tillbud redovisas i denna uppfjning. 
	Caroline redovisar också den årliga uppfjningen av SAM (Systematiska Arbets 
	Miljrbetet) f 2021. I denna bers tex samverkan mellan ledning och 
	skyddsombud, hantering av rapporterade skador/tillbud med mera. Uppfj
	ningen pekade inte på några stre brister. 
	En temperaturmätning har gjorts på miljoch byggfvaltningen innan semestern i år. Den initierades av Vision och Sveriges Ingenjer och identifierade områden att utveckla. En handlingsplan har tagits fram f detta. 
	Miljoch byggnämnden tackar f informationen. 
	Justerandes signaturer 
	Artifact
	Utdragsbestyrkande
	Justerare 
	Sammanträdesprotokoll
	Älmhults 
	 

	2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(1) 
	Artifact
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	§ 83 Budget 2022 -information detaljerad driftsredovisning delår augusti 2022 Ärendenummer MOS 2021138 Ärendenummer EDP M 2021-621 
	Controller Oliver Öst Långstr informerar om den detaljerade driftsredovisningen januari till augusti 2022. 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Justerare 
	Utdragsbestyrkande 
	Figure
	Sammanträdesprotokol I 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(1) 
	Miljoch byggnämnden 
	§ 84 Budget 2022 -delår efter augusti 2022 
	Ärendenummer MOB 2021/38 
	Ärendenummer EDP M 2021-621 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	Miljoch byggnämnden beslutar godkänna delårsrapport 2. 
	Beslutsnivå 
	Miljoch byggnämnden 
	Sammanfattning av ärendet 
	Fvaltningen har sammanställt delårsrapport efter augusti f miljoch 
	byggnämndeo. Rapporten innehåller: periodens väsentliga händelser, fväntad 
	utveckling, resultatmål, drift-och investeringsredovisning samt arbetsmilj 
	Samtliga mål futom ett är eller kommer att uppfyllas under året, det mål som 
	inte beds uppfyllas utan som beds som delvist uppfyllt är ' I Almhults 
	kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta fetag eller utveckla ditt fetag' '. 
	Den ekonomiska driftsprognosen visar på ett erskott på 519 tkr. Investeringsprognosen visar på ett erskott gentemot budget med l 191 tkr. 
	Beslutsunderlag 
	• 
	• 
	• 
	Controller Oliver Östh Långstrs tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12 

	• 
	• 
	Rapport MoB delår augusti daterad 2021-09-12 

	• 
	• 
	Bilaga Tabell Resultatmål MB 

	• 
	• 
	Bilaga Investeringsredovisning projekt A SLAG 

	• 
	• 
	Bilaga Investeringsredovisning projekt RAM 

	• 
	• 
	Bilaga Tabell drift delår aug 

	• 
	• 
	Bilaga Tabell Arbetsmilj


	Beslutet skickas till 
	Kommunstyrelsen 
	Justerandes signaturer 
	Utdragsbestyrkande
	Artifact

	o"i:1, 
	Justera,e 
	t~r 
	Figure
	Sammanträdesprotokoll 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 1 (4) 
	Miljoch byggnämnden 
	§ 85 Ansan om bygglov f ändrad användning -
	Nyvärmanshult 1 :4 
	Ärendenummer MOB 2022/49 
	Ärendenummer EDP B-2022-423 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	Miljoch byggnämnden beslutar om att: 
	I. Bevilja bygglov f ändrad användning av ekonomibyggnad utanf planlagt område med st av 9 kap. 31 § plan-och bygg lagen (2010:900) PBL. 
	2. Ta ut en avgift f beslutet med st av taxa f prning och tillsyn inom plan-och bygglagen område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 och ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § l02 och efterfjande revideringar samt 12 kap. 8 § plan-och bygglagen (2010:900), PBL. 
	Beslutsnivå 
	Miljoch byggnärnnden 
	Motivering 
	Åtgärden kan antas uppfylla de krav som ställs f att kunna bevilja bygglov 
	utanf planlagt område med st av 9 kap. 31 § plan-och bygglagen 
	(2010:900), PBL. 
	Avgift 
	Avgiften f beslutet är 8238,05 kronor*. Avgiften tas ut med st av taxa f prning och tillsyn inom plan-och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 med efterfjande revideringar. 
	Tidsfristen bjade la 2022-08-03 och beslut fattades 2022-09-19, vilket 
	innebär att lagstadgade tidsfrister f handläggningen har hållits. Avgiften har 
	inte reducerats med st av 12 kap. 8 a §plan-och bygglagen (2010:900). Hur 
	avgiften är fastställd framgår av stycke* Avgiften fdelas på, sida 4 
	Justerandes signaturer 
	Ordfande 
	Justerare 
	Utdragsbestyrkande 
	Artifact

	()/ 
	Sammanträdes protokoll 
	Figure

	Älmhults 2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(4) 
	kommun 

	Miljoch bygg nämnden 
	Enligt 12 kap. 8 §plan-och bygglagen, PBL, (2010:900) får miljoch byggnämnden ta ut avgifter f beslut om planbesked, fhandsbesked, villkorsbesked startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov, tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbes och andra tillsynsbes på byggarbetsplatsen, upprättande av nybyggnadskartor, framställning av arkivbeständiga handlingar, expediering och kungelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och andra tids-eller kostnadskrävande åtgärder. 
	Enligt 12 kap. 10 § PBL ska grunderna f hur avgifterna ska beräknas anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 
	Enligt 12 kap. 11 § PBL får avgifter tas ut i fskott. 
	Faktura ersändes senare och ska betalas även om beslutet erklagas. 
	Ärendebeskrivning 
	Ansan om bygglov f ändrad användning av ekonomibyggnad inkom till miljoch byggfvaltningen 2022-07-21 och beddes vara komplett 2022-0803. 
	-

	Ett feläggande om komplettering skickades till sande 2022-08-02 angående 
	tomtkarta och parkeringsbehovet. Sande svarade 2022-08-03 med en 
	tomtkarta som pekar ut vilken byggnad det gäller samt vart man kan parkera och 
	en beskrivning av parkeringsbehovet som beds räcka f antalet kunder. 
	Grannehande skickades ut till berda sakägare 2022-08-04. Berda sakägare som har svarat hade inga synpunkter mot fslagen åtgärd. 
	Bes I utsu nderlag 
	• 
	• 
	• 
	Miljoch byggfvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 • B-2022-423-1, ansan, 2022-07-21 • B-2022-423-2, planritning, 2022-07-21 • B-2022-423-3, fasadritning, 2022-07-21 • B-2022-423-4, sektionsritning, 2022-07-21 • B-2022-423-5, Planritning befintlig, 2022-07-21 

	• 
	• 
	B-2022-423-7, Uppgifter på KA 2022-07-26 

	• 
	• 
	B-2022-423-9, Tomtkarta och parkering, 2022-08-03 • B-2022-423-11-12, Granneyttrande, 2022-08-04 -2022-08-22 


	Justerandes signaturer 
	Ordfande 
	Utdragsbestyrkande
	Artifact

	Justerare 
	C) 
	Sammanträdes protokoll 
	~• Älmhults 
	Figure

	2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(4) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	Upplysning/inform ation 
	I) Byggande fe att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen erklagan inkommit inom erklagandetiden. 
	2) Sanden erinras om att bygglovet upph att gälla om åtgärderna inte påbjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (PBL 9:43). 
	3) Påbjande av en åtgärd utan startbesked är fenat med byggsanktionsavgift (PBF 9:20). 
	4) Ibruk:tagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är fenat med byggsanktionsavgift om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 
	5) Futsättningar f startbesked: 
	Innan startbesked kan ges beher fjande lämnas in till miljoch byggnämnden: 
	• 
	• 
	• 
	Kontrollplan från kontrollansvarig 

	• 
	• 
	Ut-och invändig vatten-och avloppsritning 

	• 
	• 
	U-värden f byggnadsdelar 

	• 
	• 
	Ventilationsritning 

	• 
	• 
	Brandskyddsbeskrivning 


	6) Kontrollansvarig: Max Engqvist 
	7) Takterrass som tillkommer samt fasadändringar beds inte vara bygglovspliktiga då det ligger utanf planlagt område och behandlas därf inte i detta beslut. 
	Överklagan 
	Beslut kan erklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar eller inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet via delgivning. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er erklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13: 16). 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Justerare 
	Utdragsbestyrkande 
	Figure

	Sammanträdesprotokoll
	Figure

	Älmhults 2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(4) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	Beslutet skickas till 
	Beslut delges: 
	Sande 
	Beslutet meddelas: 
	Nyvännanshult l: 11 yvännanshult 1: 12 Nyvärmanshult 1:3 
	Kopia f kännedom: KA -Max Engqvist 
	*Avgiften fdelas på 
	Bygglovsavgift 3 408,05 kr tart-och slutbeskedsavgift 3 477,60 kr Grannehande (3 st.) och kungelse l 352,40 kr 
	Justerandes signaturer Justerare 
	Utdragsbestyrkande 
	Figure

	Figure
	Figure
	Sammanträdes protokoll 
	Älmhults 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 1 (5) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	§ 86 Ansan om bygglov f nybyggnad av fritidshus -Geryd-Sjuhult 1 :20 Ärendenummer MOB 2022/48 Ärendenummer EDP 8-2022-201 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	Miljoch byggnämnden beslutar att: 
	l. Beviija bygglov f nybyggnad av fritidshus utanf planlagt område med st av 9 kap. 31 § plan-och bygglagen (20 l 0:900), PBL. 
	2. Ta ut en avgift f beslutet med st av taxa f prning och tillsyn inom plan-och bygglagen område, antagen av kommunfullmäktige 201 l-006-27, § 86 och ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges beslut 20 l 6-06-20 § 102 och efterfjande revideringar samt 12 kap. 8 § plan-och bygglagen (2010:900), PBL. 
	Besluts nivå 
	Miljoch byggnämnden 
	Motivering 
	Åtgärden kan antas uppfylla de krav som ställs f att kunna bevilja bygglov utanf planlagt område med st av 9 kap. 31 §plan-och bygglagen (2010:900), PBL. 
	Åtgärden beds placeras på fastigheten samt utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till trafikfsjning och behovet av en god trafikmilj Åtgärden beds alltså inte innebära en betydande olägenhet f trafiken. 
	Avgift 
	Avgiften f beslutet är 14 644,56 kronor *. Avgiften tas ut med st av taxa f prning och tillsyn inom plan-och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 med efterfjande revideringar. 
	Tidsfristen bjade la 2022-08-03 och beslut fattades 2022-09-19, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister f handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Juste rare 
	Utdragsbestyrkande 
	Figure
	Sammanträdesprotokoll 
	Figure

	2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(5) 
	Miljoch byggnämnden 
	reducerats med st av 12 kap. 8 a §plan-och bygglagen (2010:900). Hur av
	giften är fastställd framgår av stycke *Avgiften fdelas på, sida 5. 
	Enligt 12 kap. 8 §plan-och bygglagen, PBL, (2010:900) får miljoch byggnämnden ta ut avgifter f beslut om planbesked, fhandsbesked villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov, tekniska 
	samråd slutsamråd, arbetsplatsbes och andra tillsynsbes på byggarbets
	platsen, upprättande av nybyggnadskartor, framställning av arkivbeständiga 
	handlingar expediering och kungelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och andra tids
	eller kostnadskrävande åtgärder. 
	Enligt 12 kap. 10 § PBL ska grunderna f hur avgifterna ska beräknas anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 
	Enligt 12 kap. 11 § PBL får avgifter tas ut i fskott. 
	Faktura ersändes senare och ska betalas även om beslutet erklagas. 
	Ärendebeskrivning 
	Ansan inkom till miljoch byggnämnden 2022-05-16. Ansan beddes vara komplett 2022-08-24. 
	Beslut om flängd handläggningstid fattades 2022-06-08 via delegeringsbeslut 
	§ DL-2022-491 på grund av att vidare utredning gällande närhet till statlig väg 
	krävdes samt remisser och grannehanden behde utfas. 
	Grannehande skickades till berda sakägare 2022-06-13. Samtliga sakägare som svarade på grannehandet hade inga synpunkter mot fslagen åtgärd. 
	Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning inkom med remissvar 2022-06
	-

	13. SamJ1ällsbyggnadsavdelningen framf i sitt yttrande att strandskydd kan krävas men ser inga hinder i rigt f skad byggnation. Ingen ny detaljplan krävs f den sta åtgärden. 
	Trafikverket inkom med remissvar 2022-07-06. I yttrandet hade Trafikverket 
	synpunkter på att byggnaden låg 10 meter från väg 586 vilket är innanf det 
	byggnadsfria området från vägområdet på 12 meter. Trafikverket hade även syn
	punkter angående väganslutningen och menade att det blir svårt att anordna en 
	trafiksäker anslutning mot väg 586 på grund av att fastigheten ligger i en inner
	kurva. Trafikverket ville att Geryds-Sjuhult 1:20 skulle samordna en gemen
	sam utfart f att undvika att ha två utfarter nära inpå varandra med Geryds
	Sjuhult 1: 19 där Trafikverket också har haft synpunkter om väganslutning i ett 
	annat pågående bygglovsärende. 
	Miljoch byggfvaltningen genomfde ett platsbes 2022-08-17 angående Trafikverkets yttrande där sande, arkitekt, representant från Trafikverket, 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Justerare 
	Utdragsbestyrkande 
	Sammanträdesprotokoll
	Älmhults 2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(5) 
	06 
	kommun 

	Figure
	Miljoch byggnämnden 
	kontrollansvarig, via telefon fastighetsägaren till Geryds-Sjuhult l: 19 samt 
	fastighetsägaren till Geryds-Sjuhult 1: 16 närvarade. Under beset 
	diskuterades mligheterna till en gemensam utfart som var fslaget från 
	Trafikverket vilket sande gick emot. Fslaget som sande kom med var att 
	ga en parkering en bit in på fastighetens sra ände bredvid väg 586. Trafik
	verket kunde gå med på sandes fslag till utfart och parkering då avståndet 
	mellan de tänkta utfarterna på Geryds-Sjuhult 1:20 och I: 19 beddes vara 
	lämplig. Trafikverket ville därefter att sande lämnar in en ny situationsplan 
	där parkering och utfart var tydligt markerade. 
	En remiss till Länsstyrelsen skickades 2022-08-17 angående byggnadsfritt om
	råde där Länsstyrelsen svarade 2022-08-17 att kravet på byggnadsfritt område på 
	12 meter inte gäller f åtgärder där bygglov krävs enligt väglagen 4 7 § sista 
	stycket. 
	Yttrande från Trafikverket på sandes reviderade situationsptan med utfart och 
	parkering markerat inkom 2022-08-25, Trafikverket hade inga synpunkter på 
	fslagen parkering och utfart. 
	Bes I utsu nderlag 
	• 
	• 
	• 
	Miljoch byggfvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-08 • B-2022-201-1, ansan 2022-05-19 

	• 
	• 
	B-2022-2010-11, Produktinformation eldstad, 2022-06-0 I 

	• 
	• 
	B-2022-201-12, beslut om flängd handläggningstid, 2022-06-08 • B-2022-201-16, yttrande samhällsbyggnadsavdelningen, 2022-06-13 • B-2022-201-17-20, yttrande från grannar, 2022-06-13 -2022-07-01 • B-2022-201-21, yttrande Trafikverket, 2022-06-30 

	• 
	• 
	B-2022-201-23, anteckning från me angående utfart, 2022-08-17 

	• 
	• 
	B-2022-201-25, remiss LST angående byggnadsfritt område 2022-08-17 

	• 
	• 
	B-2022-201-26, uppgifter om KA, 2022-08-17 

	• 
	• 
	B-2022-201-27, kommunicering av ftydligande Trafikverket, 2022-08-18 • B-2022-201-28, plan-och sektionsritning, 2022-08-24 • B-2022-201-29, fasadritning, 2022-08-24 • B-2022-201-30, situationsplan, 2022-08-24 

	• 
	• 
	B-2022-201-33, yttrande reviderad situationsplan Trafikverket, 2022-08-30 


	Justerandes signaturer Justerare 
	Utdragsbestyrkande 
	Figure
	Figure

	Sammanträdesprotokoll
	64> Älmhults 2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(5) 
	Figure
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	Upplysning/information 
	1) Byggande fe att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen erklagan inkommit inom erklagandetiden. 
	2) Sanden erinras om att bygglovet upph att gälla om åtgärderna inte påbjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (PBL 9:43). 
	3) Påbjande av en åtgärd utan startbesked är fenat med byggsanktionsavgift (PBF 9:20). 
	4) lbruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är fenat med byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 
	5) Kontrollansvarig: Knud ielsen 
	6) F att erhålla startbesked ska tekniskt samråd hållas enligt 10 kap. 23 § planoch bygg lagen (2010:900) och fjande handlingar ska lämnas in till miljoch byggnämnden: 
	• 
	• 
	• 
	Kontrollplan från kontrollansvarig 

	• 
	• 
	Konstruktionsritning på bärande delar och detaljerad sektion 1 :50, samt grund-och takplan 

	• 
	• 
	Ut-och invändig vatten-och avloppsritning, samt lning f dagvattenhantering 
	-


	• 
	• 
	Ventilationsritning 

	• 
	• 
	Färdigställandeskydd 

	• 
	• 
	CE-märkning f räkkanal 

	• 
	• 
	Brandskyddsbeskrivning 


	7) Tillstånd f utfart krävs enligt Väglag (1971 :948). Ansan gs via Trafikverket 
	8) Lov beds inte vara bygglovspliktigt f uppbyggnad av mur samt schaktning eftersom det ligger utanf detaljplanerat område och kommer därf inte behandlas i detta beslut 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Utdragsbestyrkande
	Figure

	Justerare 
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	2022-09-19 Sidnummer, beslut 5(5) 
	Miljoch byggnämnden 
	Överklagan 
	Beslut kan erklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar eller inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet via delgivning. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er erklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13: 16). 
	Beslutet skickas till 
	Beslut delges 
	Sande 
	Meddelas 
	Geryds-Sj uhult l: I 6 Geryds-Sjuhult 1: 17 Geryds-Sjuhult 1: 19 Geryds-Sjuhult 1:21 
	Kopia f kännedom: KA -Knud Nielsen Trafikverket 
	*Avgift fdelas på: 
	*Avgift fdelas på: 
	*Avgift fdelas på: 

	Bygglovsavgift 
	Bygglovsavgift 
	4 868,64 kr 

	Start-och slutbeskedsavgift 
	Start-och slutbeskedsavgift 
	7 650,72 kr 

	Kartavgift 
	Kartavgift 
	386,40 kr 

	Grannehande (6 st.) och kungelse 
	Grannehande (6 st.) och kungelse 
	1 738,80 kr 
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	Figure
	Sammanträdes protokoll 
	Älmhults 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(5) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	§ 87 Ansan om bygglov f nybyggnad av enbostadshus -Snärhult 1 :15 Ärendenummer MOS 2022/41 Ärendenummer EDP B-2022-182 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	Miljoch byggnämnden beslutar att: 
	1. 
	1. 
	1. 
	bevilja bygglov f nybyggnad av en bostadshus på fastigheten Snärhult l: 15 utanf planlagt område med st av 9 kap. 31 § plan-och bygg!agen (2010:900), PBL. 

	2. 
	2. 
	Ta ut en avgift f beslutet med st av taxa f prning och tillsyn inom plan-och bygg lagens område, antagen av kommunfullmäktige 20 l L-06-27, § 86 och ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102 och efterfjande revideringar samt 12 kap. 8 § plan-och bygglagen (2010:900), PBL. 


	Beslutsnivå 
	Miljoch byggnämnden 
	Motivering 
	ybyggnad av enbostadshus på aktuell fastighet futsätter inte planläggning, beds klara de bullerkrav som ställs och det finns mlighet att ordna trafik och en god trafikmilj. Åtgärden beds uppfylla de krav som fjer av 9 kap. 31 § PBL och bygglov kan därf beviljas. Beslut om bygglov kan inte invänta tillstånd från Trafikverket eftersom miljoch byggnämnden har en lagstadgad tidsfrist att fhålla sig till. Dock beds aktuell utfart vara säker då den väg som utfarten ansluter till är rak och på grund av att det fel
	Justerandes signaturer Ordfrande Justerare 
	Justerandes signaturer Ordfrande Justerare 
	Utdragsbestyrkande 
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	Figure
	Figure
	Sammanträdesprotokol I 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(5) 
	Miljoch byggnämnden 
	Avgift 
	Avgiften f beslutet är 16 885,68 kronor *. Avgiften tas ut med st av taxa f 
	prning och tillsyn inom plan-och bygglagens område, antagen av kommun
	fullmäktige 2011-06-27, § 86 med efterfjande revideringar. 
	Tidsfristen bjade la 2022-08-30, enligt delegeringsbeslut § DL-2022-595 
	daterat 2022-07-18, och beslut fattades 2022-09-19, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister f handläggningen har hållits. Avgiften har inte redu
	cerats med st av 12 kap. 8 a §plan-och bygglagen (2010:900). Hur avgiften 
	är fastställd framgår av stycke *Avgiften fdelas på, sida 5. 
	Enligt 12 kap. 8 §plan-och bygglagen, PBL, (2010:900) får miljoch bygg
	nämnden ta ut avgifter f beslut om planbesked, fhandsbesked, villkors
	besked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov, tekniska 
	samråd, slutsamråd, arbetsplatsbes och andra tillsynsbes på byggarbets
	platsen, upprättande av nybyggnadskartor, framställning av arkivbeständiga 
	handlingar, expediering och kungelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och andra tids
	eller kostnadskrävande åtgärder. 
	Enligt 12 kap. 10 § PBL ska grunderna f hur avgifterna ska beräknas anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 
	Enligt 12 kap. 11 § PBL får avgifter tas ut i fskott . 
	Faktura ersändes senare och ska betalas även om beslutet erklagas. 
	Ärendebeskrivning 
	Ansan inkom till miljoch byggnämnden 2022-03-21. Ansan beddes vara komplett 2022-06-21. 
	Miljoch byggfvaltningens miljvdelning meddelade 2022-03-25 att åt
	gärden kan kräva strandskyddsdispens samt att en eventuell ny avloppsan
	läggning kräver tillstånd. 
	Miljoch byggfvaltningen genomfde 2022-04-20 ett platsbes på fastig
	heten då även sande närvarade. Under beset noterades bl.a. att ekonomi
	byggnader fanns på platsen, att marken där bostadshuset är tänkt att placeras 
	består av en plan yta av jord och grus, att avloppsanläggning finns på fastigheten 
	samt att en infart från statlig väg finns. Vid platsbeset framkom även att 
	sande diskuterat strandskyddsfrågan med en miljoch hälsoskyddsinspekt 
	på miljoch byggfvaltningen. 
	Beslut om flängd handläggningstid fattades 2022-07-18 via delegeringsbeslut § DL-2022-595 på grund av att vidare utredning gällande närhet till statlig väg krävdes samt att remisser och grannehande behde utfas. 
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	Miljoch byggnämnden 
	Trafikverket inkom med ett remissvar 2022-07-19. I yttrandet anfde Trafik
	verket att de inte hade några synpunkter på byggnadens placering, att riktvärden 
	f trafikbuller enligt fordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
	(2015:16) inte ska erskridas samt att sande ska ansa om anslutnings
	tillstånd enligt väglag ( 1971 :948). 
	Grannehande skickades till berda sakägare 2022-07-19. Samtliga hda sakägare svarade på grannehandet och de hade inga synpunkter mot feslagen åtgärd. 
	Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning inkom med ett remissvar 2022
	-

	08-16. Samhällsbyggnadsavdelningen framf i sitt yttrande att åtgärden er
	ensstämmer med Översiktsplanen, att ingen ny detaljplan krävs samt att strand
	skyddsdispens kan krävas. 
	En kommunicering om miljoch byggfvaltningens fslag till beslut skickades till sande 2022-08-23 där sande även gavs mlighet att yttra sig i ärendet. Till denna kommunicering bifogades även remissvar från Trafikverket och Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning samt anteckningar från platsbeset 2022-04-20. 
	Inget yttrande har inkommit från sande, däremot en kopia på bekräftelse av mottagen ansan om anslutning. 
	Beslutsunderlag 
	• 
	• 
	• 
	Miljoch byggfvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 • B-2022-182-1, ansan, 2022-03-21 • B-2022-182-2, sektionsritning, 2022-03-21 • B-2022-182-6, yttrande miljvdelningen, 2022-03-25 

	• 
	• 
	B-2022-182-8, anteckning från platsbes, 2022-04-20 • B-2022-182-13, situationsplan, 2022-05-27 • B-2022-182-15, fasadritning, 2022-05-27 • B-2022-182-17, plan-och sektionsritning, 2022-06-21 • B-2022-182-18, bullerutredning, 2022-06-21 

	• 
	• 
	B-2022-182-19, beslut flängd handläggningstid, 2022-07-18 • B-2022-182-23 remissvar Trafikverket, 2022-07-19 • B-2022-182-24-31, yttrande från grannar 2022-08-01 -2022-08-04 
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	Miljoch byggnämnden 
	• B-2022-182-32, yttrande samhällsbyggnadsavdelningen 2022-08-16 
	• B-2022-182-33, kommunicering, 2022-08-23 
	• B-2022-182-34, kopia på mottagen ansan, 2022-08-31 
	Upplysning/i nform atio n 
	1) Byggande fe att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen erklagan inkommit inom erklagandetiden. 
	2) Sanden erinras om att bygglovet upph att gälla om åtgärderna inte påbjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (PBL 9:43). 
	3) Påbjande av en åtgärd utan startbesked är fenat med byggsanktionsavgift (PBF 9:20). 
	4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är fenat med byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 
	S) Kontrollansvarig är Heino Johannesson. 
	6) Ansan är granskad enligt BBR 29. 
	7) Futsättningar f startbesked: 
	Innan startbesked kan ges ska tekniskt samråd hållas enligt 10 kap. 23 § plan
	och bygg lagen (2010:900). Byggherren eller kontrollansvarig kontaktar milj
	och byggnämndens handläggare f tidsbokning och fjande inlämnas en vecka 
	innan samrådet: 
	• 
	• 
	• 
	Fslag till kontrollplan f åtgärden 

	• 
	• 
	Konstruktionsritningar, detaljerad sektion i skala l :50, grundplan, takstolsritningar och takstolsplan 
	-


	• 
	• 
	Konstruktionsdokumentation 

	• 
	• 
	Fuktsäkerhetsprojektering 

	• 
	• 
	Ut-och invändig vatten-och avloppsritning samt lning f dagvattenhantering 
	-


	• 
	• 
	Ventilationsritning 

	• 
	• 
	Energiberäkning 

	• 
	• 
	Färdigställandeskydd 
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	Miljoch byggnämnden 
	8) Om del av ekonomibyggnad ska ändra användning till pannrum f enbostadshuset krävs bygglov och startbesked f ändrad användning eftersom aktuell del inte längre ska användas som ekonomibyggnad. 
	9) Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rkanal inom en byggnad är anmälningspliktig. 
	10) Tillstånd f utfart krävs enligt Väglag (1971 :948). Ansan gs via Trafikverket. 
	Överklagan 
	Beslut kan erklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar om ni meddelats beslutet via kungelse eller inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet om ni meddelats beslutet via delgivning. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er erklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16). 
	Beslutet skickas till 
	Bes!utet delges 
	Sande 
	Beslutet meddelas 
	Snärhult l : 12 Snärhult 1: l 3 Snärhult 1: 16 Snärhult 1: 17 
	Snärhult 1:3 Snärhult 1: 15 Snärhult 1:6 
	Kopia f kännedom 
	KA -Heino Johannesson Trafikverket 
	*Avgiften fdelas på: 
	*Avgiften fdelas på: 
	*Avgiften fdelas på: 

	Bygglovsavgift Start-och slutbeskedsavgift Kungelse och grannehande 
	Bygglovsavgift Start-och slutbeskedsavgift Kungelse och grannehande 
	6 491,52 kr 8 655,36 kr 1 738,8 kr 
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	§ 88 Byggsanktionsavgift-Nansen 8 
	Ärendenummer MOB 2022/43 Ärendenummer EDP B-2022-241 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	Miljoch byggnämnden beslutar att: 
	1. 
	1. 
	1. 
	en byggsanktionsavgift på totalt 25 357 kronor ska tas ut till fjd av att Aredius Fastigheter AB trots fbudet i 10 kap. 3 § plan-och bygglagen (20 l 0:900), PBL har påbjat en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § fsta stycket 3 a samt påbjat en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § fta stycket l utan att byggnadsnämnden har gett startbesked f åtgärderna. Byggsanktionsavgiften tas ut med st av 11 kap. 51 § PBL. 

	2. 
	2. 
	byggsanktionsavgiften ska med st av 11 kap. 57 §PBL betalas av Aredius Fastigheter AB som var fastighetsägare när erträdelserna begicks. 

	3. 
	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 
	Miljoch byggnämnden 
	Motivering 
	På fastigheten ansen 8 har användningen av huvudbyggnaden, var senaste an
	vändning var laboratorium och garage, ändrats till bostad. I byggnaden finns det två 
	lägenheter. På fastigheten har det även uppfts två mindre komplementbyggnader. 
	Dessa två mindre byggnader kan inte ses som bygglovsbefriade komplement
	byggnader enligt 9 kap. 4 § PBL eftersom det vid tiden f uppfandet inte fanns 
	ett legalt en-eller tvåbostadshus på fastigheten. 
	Enligt 9 kap. 2 § fsta stycket l och 3 a plan-och bygglagen (2010:900), PBL krävs bygglov f nybyggnad samt annan ändring av en byggnad än tillbyggnad om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds f ett väsentligt annat ändamål än det som byggnaden senast har använts f eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd. Alltså är genomfda åtgärder bygglovspliktiga. Enligt I 0 kap. 3 § PBL krävs ett startbesked från by
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	lovspliktig får påbjas. Miljoch byggnämnden har inte beviljat bygglov f åtgärden och inte heller meddelat startbesked. AUtså har en erträdelse från bestämmelser i PBL genomfts. 
	Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt feskrifter som har meddelats med st av 16 kap. 12 §. Detta fjer av 11 kap. 51 § PBL. Arbetet med att ändra användning samt arbetet med nybyggnationen påbjades utan startbesked och därmed har sande brutit mot en bestämmelse i 10 kap. PBL och en byggsanktionsavgift ska tas ut. 
	Avgiften ska tas ut av fastighetsägaren Aredius Fastigheter AB som var ägare till fastigheten när erträdelserna begicks vilket fjer av 11 kap. 57 § PBL. 
	Huvudbyggnaden be tår av två bostads lägenheter, en lägenhet i sra delen av 
	byggnaden vars senaste användning var laboratorium och en i norra delen av bygg
	naden vars senaste användning var garage. Arbetet med den sra lägenheten på
	bjades f ca 20 år sedan. På grund av detta kan byggsanktionsavgift f denna 
	erträdelse inte tas ut eftersom det fflutit mer än fem år sedan erträdelsen be
	gicks enligt 11 kap. 58 § PBL. Enligt uppgifter i telefonsamtal 2022-05-06 med 
	Jolm Arvidsson som feträder Aredius Fastigheter AB meddelades att arbetet med 
	att inreda den norra lägenheten påbjades efter att fastigheten fvärvades. Enligt 
	fastighetsrapporten f ansen 8 fvärvade Aredius Fastigheter AB fastigheten 
	Nansen 8 år 2020. Arbetet med att ändra användning från garage till bostad på
	bjades alltså f mindre än fem år sedan, och byggsanktionsavgift kan därf tas ut 
	f denna erträdelse. 
	Komplementbyggnaderna är placerade på sra delen av fastigheten Nansen 8. Dessa byggnader beds efter granskning av flygfoton vara uppfda mellan april år 2020 och april år 2021. Byggsanktionsavgift f dessa två erträdelser kan också tas ut eftersom det inte fflutit mer än fem år sedan erträdelsen. 
	Byggsanktionsavgift tas fram enligt bestämmelser i 9 kap. plan-och byggfordningen (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 f 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 penarean av åtgärden eller en kombination av dessa areor minskad med 15 kv
	Byggsanktionsavgiften f att trots fbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan-och bygg
	lagen (2010:900) påbja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 
	kap. 2 § fsta stycket 3 a innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som om
	fattar ändringen är f ett en-eller tvåbostadshus, 0, 125 prisbasbelopp med ett til
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	lägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen 
	avser. Detta enligt 9 kap. 8 § PBF. Sanktionsavgiften f erträdelsen gällande 
	ändrad användning blir då 13 282 kr. 
	Byggsanktionsavgiften f att trots fbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan-och bygglagen (2010:900) påbja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § 
	fsta stycket I innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar ny
	byggnad är f en komplementbyggnad ett komplementbostadshus eller en annan 
	liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per 
	kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Detta enligt 9 kap. 6 § PBF. Sanktions
	avgiften f erträdelsen gällande nybyggnation blir då 12 075 kr. 
	Den totala sanktionsavgiften f båda erträdelserna blir 25 357 kr. Sanktionsavgiftema f de två olika erträdelserna ska inte halveras eftersom beviljat bygglov f åtgärderna inte fanns när de påbjades. Fastighetsägarna anser att erträdelsen är av mindre allvarlig art, inte har påverkat grannar inte har gjorts med uppsåt och att avgiften därf ska sänkas till hälften eller en fjärdedel. Miljoch byggfvaltningen beder att avgiften står i rimlig proportion till de erträdelser som har begåtts och att avgiften därf
	t av 11 kap. 53 a § PBL. Detta motiveras även av 11 kap. 53 § PBL som anger att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om erträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
	Det finns inte heller skäl tilJ att inte ta ut byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 53 § 
	PBL då den avgiftsskyldige inte bevisat att erträdelsen skett p.g.a. sjukdom, om
	ständigheter som den avgiftsskyldige inte har kunnat futse eller att den avgifts
	skyldige vidtagit åtgärder f att undvika erträdelse. Fastighetsägarna anger i sitt 
	yttrande att rättelse har skett eftersom ansan om bygglov har lämnats in till milj
	och byggnämnden och att byggsanktionsavgift därf inte ska tas ut med st av 11 
	kap. 54 § PBL. Enligt Mark-och miljverdomstolen så innebär bygglov och start
	besked i efterhand inte rättelse och inte heller det faktum att man visat upp det som 
	krävs f att få sta11besked, se MÖD 2014-01-08 mål nr P 7235-13. Alltså har 
	rättelse inte gjorts och 11 kap. 54 § PBL är inte tillämpbar. Att fastighetsägarna 
	hänvisar till bristande kunskap om gällande lagstiftning och det faktum att verk
	samhet är nystartad är inte heller ett skäl till avgiftsbefrielse enligt regeringens pro
	position 2005/06: 182. 
	Sammanfattning av ärendet 
	På fastigheten Nansen 8 har en väsentligt ändrad användning samt nybyggnad av 
	komplementbyggnader genomfts utan lov och startbesked. På grund av denna 
	erträdelse från bestämmelser i plan-och bygglagen ska byggsanktionsavgift tas 
	ut. Avgiften ska tas ut av Aredius Fastigheter AB som är fastighetsägare. 
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	Ärende beskrivning 
	Milj-och byggfvaltning fick 2022-04-25 information om att det på fastigheten ansen 8 finns två bostadslägenheter utan bygglov. Med bakgrund av detta pnades ett tillsynsärende. 
	En kommunicering om pnat tillsynsärende skickades till fastighetsägaren Aredius Fastigheter AB 2022-05-03. En av feträdarna f fastighetsägaren kontaktade miljoch byggfvaltningen 2022-05-06 angående det pnade tillsynsärendet. 
	Bygglovhandlingar rande fastigheten begärdes ut ur kommunens arkiv 2022-05
	-

	05. Dessa handlingar samt anteckningar från telefonsamtalet skickades till fastighetsägaren 2022-05-11. En återkoppling på dessa handlingar inkom till miljoch byggfvaltningen samma datum. 
	Miljoch byggfvaltningen genomfde ett tillsynsbes på fastigheten ansen 8 2022-05-17. Feträdare f fastighetsägaren samt ett ombud deltog vid tillsynsbeset. Miljoch byggfvaltningen kunde av tillsynen konstatera att det fanns två lägenheter i huvudbyggnaden samt två nybyggda komplementbyggnader på fastigheten. 
	Flygfoton er fastigheten Nansen 8 granskades 2022-05-30 och registrerades i 
	ärendet. Flygfotona är fotograferade år 2011, 2013, 2020 och 2021 och hämtade 
	från kartsystemet MyCarta. 
	En beräkning av byggsanktionsavgifter upprättades 2022-08-24. Denna beräkning 
	reviderades 2022-08-26 gällande sanktionsara f nybyggnad som hade blivit fel
	aktig i den fsta versionen. Den reviderade beräkningen kommunicerades till 
	fastighetsägaren 2022-08-26. 
	Miljoch byggfvaltningens fslag till beslut kommunicerades till fastighetsägaren 2022-08-25 tillsammans med flygfoton. Fastighetsägaren gavs mlighet f yttrande. 
	Fastighetsägarna inkom med en ynrande 2022-09-06. l yttrandet framgår att fastig
	hetsägarna anser att byggsanktionsavgift inte ska tas ut då det enligt deras mening 
	har genomfts rättelse genom att bygglov sts i efterhand. Om byggsanktions
	avgift tas ut anf fastighetsägarna att denna ska sättas ner till en fjärdedel eller 
	hälften eftersom de anser att erträdelsen är av mindre allvarlig art samt att fastig
	hetsägarnas begränsade erfarenhet och andra omständigheter innebär att de handlat 
	utan uppsåt. 
	BesI utsu nderlag 
	• 
	• 
	• 
	Miljoch byggfvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 

	• 
	• 
	B-2022-241-1 , information olovliga bostäder, 2022-04-25 

	• 
	• 
	B-2022-241-2, kommunicering om pnat tillsynsärende, 2022-05-03 
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	• 
	• 
	• 
	B-2022-241-3, anteckningar från telefonsamtal, 2022-05-06 • B-2022-241-4 -11, bygglovsakter ifrån arkivet 2022-05-05 

	• 
	• 
	B-2022-241-12, kommunicering av handlingar, 2022-05-11 

	• 
	• 
	B-2022-241-13 återkoppling på kommunicerade handlingar, 2022-05-11 

	• 
	• 
	B-2022-241-14, anteckning från tillsynsbes, 2022-05-17 • B-2022-241-15 -18, flygfoton, 2022-05-30 • B-2022-241-19, kommunicering, 2022-08-25 

	• 
	• 
	B-2022-241-21, beräkning av byggsanktionsavgift, 2022-08-26 • B-2022-241-22, yttrande, 2022-09-06 


	Överklagan 
	Beslut kan erklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljoch 
	byggnämnden inom tre veckor från den dag då ni tog emot beslutet. Skrivelsen skall 
	innehålla ärendets rubrik, beslursnummer, er erklagan med namnunderskrift samt era 
	adressuppgifter (PBL l 3: 16). 
	Beslutet skickas till 
	Beslutet delges 
	Fastighetsägare av Nansen 8 Aredius Fastigheter AB 
	*Avgiften fdelas på: 
	,<fndrad användning 
	Sanktionsarea Aktuellt prisbasbelopp (pbb) Beräkningsgrundande formel Beräkning Beräknad sanktionsavgift 
	Nybyggnad 
	Sanktionsarea Aktuellt prisbasbelopp {pbb) Beräkningsgrundande formel Beräkning Beräknad sanktionsavgift 
	Totalt 
	Beräknad sanktionsavgift 
	Justerandes signaturer 
	Justerare 
	50 kvadratmeter 48 300 kr (0, 125 *pbb )+(0,003* pbb*sanktionsarea) (0, l 25*48300)+(0,003*48300* 50) 13 282 kr 
	0 48 300 kr (0,25 *pbb )+(0,005 *pbb * sanktionsarea) (0,25*48300)+(0,005 *48300*0) 12 075 kr 
	25 357 kr 
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	Miljoch byggnämnden 
	§ 89 Lovfeläggande-Nansen 8 
	Ärendenummer MOB 2022/44 Ärendenummer EDP B-2022-241 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	Miljoch byggnämnden beslutar att: 
	-ge fastighetens ägare Aredius Fastigheter AB tillfälle enligt l l kap. 17 § plan-och bygglagen (2010:900), PBL att snarast, dock senast 2022-11-28, komma in med en ansan om lov f de två komplementbyggnaderna placerade på sra delen av fastigheten ansen 8. 
	Beslutsnivå 
	Milj och byggnämnden 
	Motivering 
	På fastigheten ansen 8 har det uppfts två mindre komplementbyggnader. Dessa två mindre byggnader kan inte ses som bygglovsbefriade komplementbyggnader enligt 9 kap. 4 § PBL eftersom det vid tiden f uppfandet inte fanns ett legalt en-eller tvåbostadshus på fastigheten. På fastigheten fanns det vid uppfandet ett laboratorium med garage som ändrat användning till bostad olovligt. Enligt 9 kap. 2 § fsta stycket 1plan-och bygglagen (2010:900), PBL krävs bygglov f nybyggnad. Miljoch byggnämnden har inte beviljat 
	Komplementbyggnaderna är placerade på sra delen av fastigheten ansen 8. Dessa byggnader beds efter granskning av flygfoton vara uppfda mellan april år 2020 och april år 2021. 
	Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan 
	lov, ska byggnadsnämnden i ett feläggande ge fastighetens eller 
	byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansa om lov, om det är 
	sannolikt att lov kan ges f åtgärden (lovfeläggande). Detta fjer av 11 kap. l 7 § PBL. Nybyggnation av aktuella komplementbyggnader är som sagt 
	bygglovspliktiga eftersom det inte fanns ett lagligt en-eller tvåbostadshus på 
	tomten vid tiden f uppfandet. Det har alltså vidtagits åtgärder som kräver 
	Justerandes signaturer 
	Utdragsbestyrkande
	O,dfoJ J; ,e 
	Figure
	Sammanträdesprotokoll 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(4) 
	Miljoch byggnämnden 
	bygglov utan lov, och miljoch byggnämnden har alltså st f att felägga 
	fastighetens ägare att ansa om lov. 
	Miljoch byggfvaltningen beder att det är sannolikt att lov kan ges f åtgärden även om komplementbyggnaderna är placerade på mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Detta med st av 9 kap. 31 b § PBL som anger att lov, trots 9 kap. 30 § fsta stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2, kan ges f en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är fenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten eller om åtgärden är av begränsad omfattning och nvändig f att området ska kunna användas eller bebygg
	Sammanfattning av ärendet 
	På fastigheten ansen 8 har bygglovspliktiga komplementbyggnader uppfts 
	utan lov och startbesked. På grund av denna erträdelse från bestämmelser i 
	PBL feläggs fastighetsägaren att ansa om bygglov inom en viss tid då lov 
	f åtgärderna sannolikt kan ges. 
	Ärendebeskrivning 
	Miljoch byggfvaltning fick 2022-04-25 information om att det på 
	fastigheten ansen 8 finns två bostadslägenheter utan bygglov. Med bakgrund 
	av detta pnades ett tillsynsärende. 
	En kommunicering om pnat tillsynsärende skickades till fastighetsägaren 
	Aredius Fastigheter AB 2022-05-03. En av feträdarna f fastighetsägaren 
	kontaktade miljoch byggfvaltningen 2022-05-06 angående det pnade 
	tillsynsärendet. 
	Bygglovhandlingar rande fastigheten begärdes ut ur kommunens arkiv 2022
	-

	05-05, Dessa handlingar samt anteckningar från telefonsamtalet skickades till 
	fastighetsägaren 2022-05-11. En återkoppling på dessa handlingar inkom till 
	miijoch byggfvaltningen samma datum. 
	Miljoch byggfvaltningen genomfde ett tillsynsbes på fastigheten 
	Nansen 8 2022-05-17. Feträdare f fastighetsägaren samt ett ombud deltog 
	vid tillsynsbeset. Miljoch byggfvaltningen kunde av tillsynen konstatera 
	att det fanns två lägenheter i huvudbyggnaden samt två nybyggda 
	komplementbyggnader på fastigheten utan lov eller startbesked. 
	Justerandes signaturer 
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	Juste rare Utdragsbestyrkande 
	Figure
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	Älmhults 2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(4) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	Flygfoton er fastigheten ansen 8 granskades 2022-05-30 och registrerades i ärendet. Flygfotona är fotograferade år 2011 2013, 2020 och 2021 och hämtade från kartsystemet MyCarta. 
	Miljoch byggfvaltningens fslag till beslut kommunicerades till fastighetsägaren 2022-08-25 tillsammans med flygfoton. Fastighetsägaren gavs mlighet f yttrande. 
	Yttrande inkom från fastighetsägarna 2022-09-06. Fastighetsägarna har meddelat att de kommer ta ställning till om bygglov f komplementbyggnaderna ska sas eller om de ska tas bort fst efter utgången i ärendet som gäller ansan om bygglov i efterhand f ändrad användning. 
	Beslutsunderlag 
	• 
	• 
	• 
	Miljoch byggfvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 

	• 
	• 
	• 
	B-2022-241-1 information olovliga bostäder, 2022-04-25 

	• B-2022-241-2 kommunicering om pnat til1synsärende, 2022-05-03 

	• 
	• 
	• 
	B-2022-241-3, anteckningar från telefonsamtal, 2022-05-06 

	• B-2022-241-4 -11, bygglovsakter ifrån arkivet, 2022-05-05 

	• 
	• 
	B-2022-241-12, kommunicering av handlingar, 2022-05-11 

	• 
	• 
	B-2022-241-13, återkoppling på kommunicerade handlingar, 2022-05-11 

	• 
	• 
	B-2022-241-14, anteckning från tillsynsbes, 2022-05-17 


	• B-2022-241-15 -18, flygfoton, 2022-05-30 • B-2022-241-19, kommunicering, 2022-08-25 
	• B-2022-241-22, yttrande, 2022-09-06 
	Upplysning/information 
	1) Om lov ges i efterhand till åtgärden får byggnadsnämnden bestämma om skyldighet att vidta de ändringar i det utfda som behs enligt 9 kap. 38 § PBL. 
	2) Om feläggandet inte fjs får byggnadsnämnden, enligt 11 kap. 27 § PBL, besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i rigt som är nvändiga f att pra frågan om lov. 
	3) Ansningsblankett och mer information om vilka handlingar som krävs f en bygglovsansan finns på kommunens hemsida. 
	Justerandes signaturer 
	Utdragsbestyrkande
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	Sammanträdesprotokol I 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(4) 
	Miljoch byggnämnden 
	Överklagan 
	Beslut kan erklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljoch byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er erklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13: 16). 
	Beslutet skickas till 
	Beslutet delges 
	Fastighetsägare av ansen 8, Aredius Fastigheter AB 
	Justerandes signaturer 
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	Justerare 
	Utdrags bestyrkande 
	Figure
	Sammanträdesprotokoll 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(4) 
	Miljoch byggnämnden 
	§ 90 Ansan om bygglov f ändrad användning -Pjätteryd 1 :33 Ärendenummer MOB 2022/46 Ärendenummer EDP B-2022-148 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	Milj-och byggnämnden beslutar att: 
	1. 
	1. 
	1. 
	bevilja bygglov f ändrad användning av fritidshem till bostad på fastigheten Pjätteryd I :33 utanf planlagt område med st av 9 kap. 31 § planoch bygglagen (20 I 0:900), PBL. 

	2. 
	2. 
	ta ut en avgift f beslutet med st av taxa f prning och tillsyn inom plan-och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 och ändringar i taxan gällande timbe!oppet utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102 och efterfjande revideringar samt 12 kap. 8 § plan-och bygglagen (2010:900), PBL. 


	Beslutsnivå 
	Miljoch byggnämnden 
	Motivering 
	Åtgärden beds uppfylla de krav som fjer av 9 kap. 31 § PBL och bygglov kan därf beviljas. Kraven på tillgänglighet beds kunna frångås till viss del eftersom kraven inte beds vara rimliga med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens ålder med st av 8 kap. 2 § PBL. Trafikverket beds inte beha has i ärendet då ingen ny byggnad uppfs och ingen ny utfart ska anordnas. Åtgärden beds utformas och placeras på fastigheten med hänsyn till trafikfsjningen och behovet av en god trafikmilj 
	Avgiften ska reduceras då handläggningstiden på tio veckor har erskridits. 
	Avgift 
	Avgiften f beslutet är 7 265,86 kronor*. Avgiften tas ut med st av taxa f prning och tillsyn inom plan-och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 20 l 1-06-27, § 86 med efterfjande revideringar. 
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	Älmhults 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(4) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	Tidsfristen bjade la 2022-06-27 och beslut fattades 2022-09-19, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister f handläggningen har erskridits med 2 veckor. Avgiften f beslut om lov expediering och kungelse och andra tids-och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med två femtedelar med st av 12 kap. 8 a § plan-och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av stycke *Avgiften fdelas på, sida 4. 
	Enligt 12 kap. 8 §plan-och bygglagen, PBL, (2010:900) får miljoch byggnämnden ta ut avgifter f beslut om planbesked, fhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov, tekniska samråd slutsamråd, arbetsplatsbes och andra tillsynsbes på byggarbetsplatsen upprättande av nybyggnadskartor, framställning av arkivbeständiga handlingar, expediering och kungelse enligt 9 kap. 41 -41 b §§, och andra tidseller kostnadskrävande åtgärder. 
	Enligt 12 kap. 10 § PBL ska grunderna f hur avgifterna ska beräknas anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 
	Enligt 12 kap. 11 § PBL får avgifter tas ut i fskott. 
	Faktura ersändes senare och ska betalas även om beslutet erklagas. 
	Ärende beskrivning 
	Ansan inkom till miijoch byggnämnden 2022-03-07. Ansan avsåg ändrad användning samt anmälan av installation av eldstad och r.kanal samt uppfande av bygglovsbefriad komplementbyggnad. 
	Miijoch byggfvaltningens miljvdelning yttrade sig i ärendet 2022-03-11 och meddelade att åtgärden kan kräva strandskyddsdispens samt att fastigheten ligger inom vattenskyddsområde. 
	Ett feläggande om komplettering skickades till sande 2022-03-21. Sande meddelade 2022-04-25 att anmälan av uppfande av bygglovsbefriad komplementbyggnad inte längre var aktuell. 
	Ansan om bygglov beddes vara komplett 2022-06-27 och anmälan om installation av eldstad och räkkanal beddes vara komplett 2022-07-24. Startbesked f installation av eldstad och räkkanal beviljades 2022-08-12 enligt delegeringsbeslut § DL-2022-653. 
	Grannehande skickades till berda sakägare 2022-08-12. Berda sakägare hade inga synpunkter på feslagen åtgärd med undantag av sande som även äger Pjätteryd 1 :34 som anfde att han inte kunde gå emot sig själv. 
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	Älmhults 2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(4) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	Beslutsunderlag 
	• Miljoch byggfvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 • B-2022-148-1,ansan,2022-03-07 • B-2022-148-2, fastighetstaxering småhusenhet, 2022-03-07 
	• B-2022-148-3, Fhandsvärdering m.m. 2022-03-07 
	• B-2022-148-11, planritning, 2022-06-27 
	• B-2022-148-22 -25 yttrande från grannar, 2022-08-23 -2020-08-30 
	Upplysning/information 
	1) Byggande fe att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen erklagan inkommit inom erklagandetiden. 
	2) Sanden erinras om att bygglovet upph att gälla om åtgärderna inte påbjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (PBL 9:43). 
	3) Påbrjande av en åtgärd utan startbesked är fenat med byggsanktionsavgift (PBF 9:20). 
	4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är fenat med byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 
	5) Åtgärden utfs inom strandskyddat område och kan kräva strandskyddsdispens. 
	6) Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde. 
	7) Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
	8) Ärendet är granskat enligt BBR 29. 
	9) Futsättningar f startbesked: 
	Innan startbesked kan ges ska fjande inlämnas till miljoch byggnämnden: 
	Fslag till kontrollplan f åtgärden Ventilationsritning eller redovisning av ventilationslning -Redovisning av byggnadens V-värden gällande byggnadsdelarna tak, väggar, golv, fster och drar 
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	2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(4) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	Överklagan 
	Beslut kan erklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar eller inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet via delgivning. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er erklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PB L 13: 16). 
	Beslutet skickas till 
	Beslutet delges 
	Sande 
	Beslutet meddelas 
	Pjätteryd 1: 1 Pjätteryd l :34 Pjätteryd l :23 Pjätterys 3:1 
	*Avgiften fdelas på: 
	*Avgiften fdelas på: 
	*Avgiften fdelas på: 

	Bygglovsavgift reducerad med två femtedelar 
	Bygglovsavgift reducerad med två femtedelar 
	J 817,62 kr 

	Start-och slutbeskedavgift 
	Start-och slutbeskedavgift 
	4 636,80 kr 

	Kungelse och grannehande reducerad med två femtedelar 
	Kungelse och grannehande reducerad med två femtedelar 
	811,44 kr 
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	2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(5) 
	Miljoch byggnämnden 
	§ 91 Ansan om bygglov f ändrad användning 
	-

	Häradsbäck 2:12 
	Ärendenummer MOB 2022/45 
	Ärendenummer EOP B-2020-402 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	Miljoch byggnämnden beslutar att: 
	1. 
	1. 
	1. 
	bevilja bygglov f ändrad användning av samlingslokal till bostad på fastigheten Häradsbäck 2: 12 utanf planlagt område med st av 9 kap. 31 § plan-och bygglagen (20 I 0:900), PBL. 

	2. 
	2. 
	ge startbesked f ändrad användning av samlingslokal till bostad samt f installation av eldstad och rkanal på fastigheten Häradsbäck 2: 12 med st av 10 kap. 23 §plan-och bygglagen (2010:900), PBL. 

	3. 
	3. 
	ta ut en avgift f beslutet med st av taxa f prning och tillsyn inom plan-och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 och ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges beslut 20 l6-06-20 § 102 och efterfjande revideringar samt 12 kap. 8 § plan-och bygglagen (20 l 0:900), PBL. 


	Beslutsnivå 
	Milj-och byggnämnden 
	Motivering 
	Åtgärden att ändra användning av samlingslokal till bostad på fastigheten Häradsbäck 2: 12 beds uppfylla de krav som fjer av 9 kap. 31 § PBL. Med bakgrund av detta kan bygglov beviljas. Av inlämnade handlingar beds åtgärden kunna komma att uppfylla de krav som fjer av 10 kap. 23 § PBL och startbesked kan därf ges. Eftersom åtgärden avser en ändring beds vissa avsteg från energikraven kunna gas. 
	Detaljplanen f aktuell fastighet upphävdes 2022-06-20. Beslutet f 
	upphävande vann laga kraft 2022-07-15. Tidsfristen f att avga 
	bygglovsärendet bjade alltså la 2022-07-15. Då fastigheten på grund av 
	beslutet att upphäva detaljplanen nu ligger utanf område med detaljplan måste 
	beslut om lov fattas av miljoch byggnämnden enligt gällande 
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	Älmhults 2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(5) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	delegeringsordning. Berda sakägare ska has enligt 9 kap. 25 § PBL. Beslut 
	fattas därf 2022-09-19 vilket beds vara en skyndsam hantering med bakgrund av de åtgärder som beht genomfas i ärendet. 
	Trafikverket beds inte beha has i ärendet då ingen ny byggnad uppfs 
	och det inte heller ska anordnas någon ny utfart. Åtgärden beds utformas och 
	placeras med hänsyn till trafikfsjningen och behovet av en god trafikmilj 
	Avgift 
	Avgiften f beslutet är 22 363,44 kronor *. Avgiften tas ut med st av taxa f 
	prning och tillsyn inom plan-och bygglagens område, antagen av 
	kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 med efterfjande revideringar. Avgiften 
	är baserad på taxan f år 2020. 
	Tidsfristen bjade la 2022-07-15 och beslut fattades 2022-09-19, vilket 
	innebär att lagstadgade tidsfrister f handläggningen har hållits. Avgiften har 
	inte reducerats med st av 12 kap. 8 a §plan-och bygglagen (2010:900). Hur 
	avgiften är fastställd framgår av stycke *Avgiften fdelas på, sida 5. 
	Enligt 12 kap. 8 §plan-och bygglagen, PBL, (2010:900)får miljoch byggnämnden ta ut avgifter f beslut om planbesked fhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov, tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbes och andra tillsynsbes på byggarbetsplatsen, upprättande av nybyggnadskartor, framställning av arkivbeständiga handlingar, expediering och kungelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och andra tids-eller kostnadskrävande åtgärder. 
	Enligt 12 kap. 10 § PBL ska grunderna f hur avgifterna ska beräknas anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 
	Enligt 12 kap. 11 § PBL får avgifter tas ut i fskott. 
	Faktura ersändes senare och ska betalas även om beslutet erklagas. 
	Ärendebeskrivning 
	Ansan om bygglov inkom till miljoch byggnämnden 2020-08-20. 
	Planarbete påbjades 2020-08-11 genom att kommunstyrelsen beslutade om att ge positivt planbesked f ny detaljplan f fastigheten Häradsbäck 2: 12. 
	Miljoch byggnämnden fattade 2020-I 1-23 beslut om att avga bygglovsärendet fst när planarbetet avslutats. 
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	2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(5) 
	Miljoch byggnämnden 
	Kommunstyrelsen gav kommunledningsfvaltningen i uppdrag att upphäva 
	detaljplanen 2021-11-30. Beslutet om att upphäva detaijplanen fattades av 
	kommunfullmäktige 2022-06-20 och vann laga kraft 2022-07-15 . 
	Miljoch byggfvaltningen informerade om fvaltningens fslag till beslut 
	2022-08-25 samt vilka handlingar som krävs f startbesked och när dessa b 
	inkomma 2022-08-30. 
	Grannehande skickades till berda sakägare 2022-08-25. Hda sakägare har inte meddelat några synpunkter. 
	Handlingar f startbesked inkom 2022-09-02 och 2022-09-07. 
	Beslutsunderlag 
	• 
	• 
	• 
	Miljoch byggfvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 • B-2020-402-1 , ansan, 2020-08-20 • B-2020-402-4, situationsplan, 2020-08-20 • B-2020-402-7, planritning, 2020-09-29 • B-2020-402-8, fasadritningar, 2020-09-29 • B-2020-402-9, situationsplan, 2020-09-29 • B-2020-402-18, uppgifter kontrollansvarig, 2020-11-12 • B-2020-402-19, planritning, 2020-11-17 

	• 
	• 
	B-2020-402-20, Beslut MB § 130/2020, 2020-l 1-23 • B-2020-402-32, Beslut KF §117/2022 2022-08-09 

	• 
	• 
	B-2020-402-28, 31, fslag till beslut, 2022-08-25, 2022-08-30 • B-2020-402-33, granneyttrande, 2022-08-30 • B-2020-402-34, prestandadeklarationer, 2022-09-02 

	• 
	• 
	B-2020-402-35, fslag till kontrollplan, 2022-09-02 • B-2020-402-36, 37, granneyttranden, 2022-09-07 • B-2020-402-38, ventilationslning, 2022-09-07 • B-2020-402-39, U-värden 2022-09-07 
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	2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(5) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	U pplysn ing/inform ation 
	1) Byggande fe att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen erklagan inkommit inom erklagandetiden. 
	2) Sanden erinras om att bygglovet upph att gälla om åtgärderna inte påbjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (PBL 9:43). 
	3) Påbjande av en åtgärd utan startbesked är fenat med byggsanktionsavgift (PBF 9:20). 

	4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är fenat med byggsanktionsavgift om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 
	4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är fenat med byggsanktionsavgift om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 
	5) Futsättningar f slutbesked: 
	Fjande handlingar ska inlämnas till miljoch byggnämnden snarast efter arbetenas slutfärdande: 
	-Verifierad kontrollplan 
	-Utlåtande från kontrollansvarig och begäran om slutbesked 
	-Eventuella relationshandlingar, exempelvis redovisning av eldstads placering 
	-OVK-protokoll 
	-Verifiering av energi 
	Slutsamråd skall hållas innan slutbesked kan ges. Byggherren eller 
	kontrollansvarig kontaktar miijoch byggnämndens handläggare f tidbokning 
	minst en vecka innan skat samråd. 
	6) Byggherrens fslag till kontrollplan inkommen 2022-09-02 fastställs enligt plan-och bygglagen (2010:900) kap 10 § 24 och ska ligga till grund f kontrollarbetet. 
	7) Kontrollansvarig är Jan Andersson 
	8) Ärendet är granskat enligt BBR 28 
	Överklagan 
	Beslut kan erklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via milj
	och byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Post
	och Inrikes Tidningar om ni meddelats beslutet vid kungelse eller inom tre 
	veckor från den dag ni tom emot beslutet via delgivning. Skrivelsen skall 
	innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er erklagan med namnunderskrift 
	samt era adressuppgifter (PBL 13: 16). 
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	Sande Härads bäck 2: 12 
	Beslutet meddelas 
	Häradsbäck 2:1 Häradsbäck 2: 11 Häradsbäck 2:23 Härads bäck 2:4 
	Kopia f kännedom 
	KA -Jan Andersson 
	*Avgiften fdelas på: 
	Bygglovsavgift Start-och slutbeskedsavgift Grannehande och kungelse 
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	2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(10) 
	Miljoch byggnämnden 
	§ 92 Ansan om bygglov f tillbyggnad av skola -Läroverket 30 Ärendenummer MOB 2022/47 
	Ärendenummer EDP B-2022-429 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	Miljoch byggnämnden beslutar att 
	1. 
	1. 
	1. 
	bevilja bygglov f tillbyggnad av skola samt nybyggnad av cykelhus och vindskydd, uppfande av plank och murar samt anläggning av parkering på fastigheten Läroverket 30 med liten avvikelse inom planlagt område med st av 9 kap. 3 l b § och 31 c § l pkt plan och bygg lagen (2010:900) PBL. 

	2. 
	2. 
	ta ut en avgift f beslutet med st av taxa f prning och tillsyn inom plan-och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27 § 86 och ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102 och efterfjande revideringar samt 12 kap. 8 § plan-och bygglagen (2010:900), PBL. 


	Beslutsnivå 
	Miljoch byggnämnden 
	Motivering 
	Enligt 9 kap. 30 §plan-och bygglagen, PBL, (2010:900) ska bygglov ges f en åtgärd inom detaljplanerat område, om 
	1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
	a) 
	a) 
	a) 
	erensstämmer med detaljplanen, eller 

	b) 
	b) 
	avviker från detaUplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § fsta stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 


	2. 
	2. 
	2. 
	åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

	3. 
	3. 
	åtgärden inte måste avvakta att genomfandetiden f detaUplanen bjar la, och 
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	Älmhults 2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(10) 
	kommun 

	Miljoch bygg nämnden 
	4. åtgärden uppfyller de krav som fjer av 2 kap. 6 § fsta stycket 1 och 5 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. l §, 2 § fsta stycket, 3, 6, 7 9-11 §§, 12 § fsta stycket, 13, 17 och 18 §§. 
	Enligt 2 kap. 5 a § ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad f ändamålet med hänsyn till mligheterna att febygga bullerstningar. Av 9 kap. 30 § PBL framgår inte att bullerstningar ska pras i samband med bygglov inom detaljplanerat område, paragrafen hänvisar inte till att åtgärden ska uppfylla de krav som fjer av 2 kap. 5 § PBL. Det är endast vid bygglov som r bebyggelse och byggnadsverk utanf detaljplanerat område som frågan om bullerstningar ska pras i samband med bygglovet, se
	Åtgärden måste inte avvakta att genomfandetiden f att detaljplanen bjar 
	la enligt 9 kap. 30 § fsta stycket 2 pkt PBL. Anst åtgärd beds också 
	uppfylla de krav som fjer av 2 kap. 6 § fsta stycket l och 5 PBL, 6 § tredje stycket PBL, 8 och 9 §§ PBL samt 8 kap. 1 § 2 § fsta stycket, 3, 6 7 9-l l §§ 12 § fsta stycket, 13, 17 och 18 §§ PBL vilket redovisas i kommande stycken. 
	Miljoch byggfvaltningen beder att byggnadsverken placeras på den av
	sedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads-och Iandskaps
	bilden, natur-och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhets
	verkan. Placeringen medf även goda futsättningar att hantera avfall enligt 2 
	kap. 6 § fsta stycket I och 5 pkt PBL. 
	Åtgärden beds inte inverka på det befintliga bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljässiga och konstnärliga värden och uppfyller därf kraven i 2 kap. 6 § tredje stycket PBL. Skolbyggnaden med tillhande komplementbyggnader och andra anläggningar beds inte strida mot fvansk:ningsfbudet i 8 kap. 13 § PBL och åtgärden anses uppfylla varsamhetskravet i 8 kap. 17 § PBL. 
	Åtgärden innebär ingen byggnation under markytan och 2 kap. 8 §PBL beds därf inte vara tillämplig f aktuell åtgärd. 
	Den nya skolbyggnaden med tillhande komplementbyggnaders lokalisering, placering och utformning beds inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket medf en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i rigt som innebär fara f människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt enligt 2 kap. 9 § PBL. Att uppfa en ny skolbyggnad påverkar inte den bullersituation som råder i dagsläget, skolbyggnaden innebär 
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	2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(10) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	inget at buller utan redovisade åtgärder i ansan påvisar åtgärder som f
	bättrar bullersituationen på befintlig skolgård. Att delar av skolgården, som är en 
	allmän plats, kan komma att befolkas på kvällar och helger är inget som milj
	och byggfvaltningen kan ta ställning till i bygglovsprningen utan 
	prningen avser skolgårdens utformning och lämplighet. Enligt PBL kan det 
	inte heller ställas krav på sanden att uppfa mer plank eller bevara viss typ av 
	växtlighet då detta inte regleras i aktuell detaljplan. 
	Sande har redovisat en skolbyggnad och komplementbyggnader som är 
	lämplig f sitt ändamål, har en god fann-, färg-och materialverkan och som är 
	tillgänglig och användbar f personer med nedsatt relse-och orienteringsf
	måga. Åtgärden beds därf uppfylla kraven som fjer av 8 kap. 1 § PBL. 
	Åtgärden är en nybyggnad och kraven som fjer av 8 kap. l § beds uppfyllas 
	f hela byggnaden i enlighet med 8 kap. 2 § fsta stycket PBL. Även de an
	läggningar som redovisats i aktuell bygglovsansan, cykel-, moped-och bil
	parkeringsplatser, plank, murar och pergola, beds uppfylla kraven som fljer 
	av 8 kap. 1 § PBL i enlighet med 8 kap. 3 § PBL. 
	Åtgärden avser inte ändring eller flyttning av en byggnad och kraven som fjer av 8 kap. 7 § PBL beds därf inte vara tillämplig f aktuell åtgärd. 
	Kraven som fjer av 8 kap. 9 § PBL gäller f en obebyggd tomt som ska be
	byggas. Aktuell tomt är inte obebyggd. Enligt 8 kap. 10 § PBL ska det som 
	gäller i fråga om utrymme f parkering, lastning och lossning och om friyta i 9 
	§ fsta stycket 4 pkt och andra stycket i skälig utsträckning också tillämpas om 
	tomten är bebyggd. Enligt 9 § fsta stycket 4 pkt ska tomten ordnas så att det på 
	tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme f 
	parkering lastning och lossning av fordon och miljoch byggfvaltningen be
	der att detta krav uppfylls f aktuell åtgärd . 
	Miljoch byggfvaltningen beder att kraven som fjer av 8 kap. 9 § PBL 
	till stor del uppfylls då tomten ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
	stadsbilden och till natur-och kulturvärdena på platsen samt att betydande 
	olägenheter f trafiken inte uppkommer, det finns lämpligt belägna utfarter och 
	anordningar som medger nvändiga transporter och kan komma att tillgodose 
	kravet på framkomlighet f utryckningsfordon, personer med nedsatt relse
	eller orienteringsfmåga kan komma fram till byggnadsverk och på annat sätt 
	använda tomten, risken f olycksfall begränsas och det finns en tillräckligt stor 
	friyta som är lämplig f lek och utevistelse. 
	Synpunkter har inkommit om att den friyta som redovisats i ansan inte är till
	räcklig då stora delar av friytorna inte uppfyller riktvärdena f buller i atur
	vårdsverkets allmänna råd och därav inte är tysta zoner. Det finns även syn
	punkter på att friytan inte uppnår Boverkets riktlinjer f vistelseytor utomhus. 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Utdragsbestyrkande
	Juste rare 
	t~ 
	Sammanträdesprotokol I 
	Figure

	2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(10) 
	Miljoch byggnämnden 
	Enligt Boverkets allmänna råd (2015: l) om friyta f lek och utevistelse vid fritidshem, fskolor, skolor eller liknande verksamhet b det allmänna rådet till 8 kap. 9 § PBL andra stycket PBL tillämpas i skälig utsträckning vid placering och anordnande av friyta på en bebyggd tomt. Vid skälighetsbedningen b särski It beaktas futsättningarna f ändamålsenlig verksamhet på friytan och att friytan är placerad så att barnen och eleverna självständigt kan ta sig mellan byggnadsverket som innehåller lokaler f fskola,
	Miljoch byggfvaltningen beder att det allmänna rådet till 8 kap. 9 § PBL 
	i skälig utsträckning tillämpas f aktuell friyta. I ansan redovisas en friyta på 
	38 377 kvadratmeter vilket ger en friyta på 41 kvadratmeter per elev då skolan 
	beräknas husera 900 elever. Detta beds vara en tillräckligt stor friyta då 
	Boverket framf att 30 kvadratmeter per barn är ett rimligt mått på friyta f 
	barn i grundskolan. Att hela friytan på 38 377 kvadratmeter inte uppfyller rikt
	värdena f buller i Naturvårdsverkets allmänna råd är något som ska tas hänsyn 
	till i bygglovsprningen men det finns inga bindande regler i PBL gällande 
	buller utomhus vid skolor. Då en lokaliseringsprning, som bl.a. ska pra 
	frågan om bullerstningar har gjorts i och med upprättandet av aktuell detalj
	plan är detta något som inte ska pras på nytt i samband med bygglovet. Miij
	och byggfvaltningen beder dock att det i bygglovsansan redovisas åt
	gärder f friytan som fbättrar bullersituationen som råder i dag och att friytan 
	därf i skälig utsträckning uppfyller det allmänna rådet till 8 kap. 9 § andra 
	stycket PBL. 
	Även kraven som fjer av 8 kap. 12 § PBL beds uppfyllas då 8 kap. 9-11 §§ PBL uppfylls även f de andra anläggningarna som uppfs på fastigheten. 
	Fastigheten Läroverket 30 som åtgärden avser erensstämmer med gällande 
	detaljplan men den nya skolbyggnaden som åtgärden avser erensstämmer inte 
	med gällande detaljplan. Åtgärden strider mot gällande detaljplan då hsta til
	låtna byggnadshd erstigs med 15 cm. Denna avvikelse kan ses som liten då 
	avvikelsen endast avser 15 cm er byggnadshden på byggnadens gavlar som 
	inte är byggnadens huvudfasad samt att erskrivande krävs f att byggnadens 
	krav på täthet ska klaras då det ska uppfas som ett passivhus. Avvikelsen 
	gällande plank på prickad mark beds vara en åtgärd av begränsad omfattning 
	som krävs f att området ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt utan att 
	skapa olägenheter f grannar. Åtgärden är fenlig med detaljplanens syfte då 
	en skolbyggnad ska uppfas. Åtgärden tillgodoser ett allmänt intresse då det i 
	Älmhults kommun finns ett behov av en utad skol verksamhet f det ade 
	elevantalet i årskurs 7-9 samt särskolan f elever med särskilda behov. Att av
	vikelsen beds som liten g att bygglov kan beviljas med st av 9 kap. 31 b 
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	2022-09-19 Sidnummer, beslut 5(10) 
	Miljoch byggnämnden 
	§ och 31 c § I pkt PBL trots att kravet på planenlighet som fjer av 9 kap. 30 § PBL inte uppfylls. 
	Med st av 9 kap. 31 b § och 31 c § pkt 1 PBL kan bygglov f tillbyggnad av 
	skola samt uppfande av cykelhus, vindskydd, murar och plank samt an
	läggning av parkering beviljas med liten avvikelse. 
	Avgift 
	Avgiften f beslutet är 281 685 60 kronor*. Avgiften tas ut med st av taxa 
	f prning och tillsyn inom plan-och bygglagens område, antagen av 
	kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 med efterfjande revideringar. 
	Tidsfristen bjade la 2022-07-29 och beslut fattades 2022-09-19 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister f handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med std av 12 kap. 8 a § plan-och bygglagen (20 I 0:900). Hur avgiften är fastställd framgår av stycke *Avgiften fdelas på, sida 9. 
	Enligt 12 kap. 8 § plan-och bygglagen, PBL, (20 l 0:900) får miljoch bygg
	nämnden ta ut avgifter f beslut om planbesked, fhandsbesked, villkors
	besked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov tekniska 
	samråd, slutsamråd, arbetsplatsbes och andra tillsynsbes på byggarbets
	platsen upprättande av nybyggnadskartor, framställning av arkivbeständiga 
	handlingar, expediering och kungelse enligt 9 kap. 41-4 l b §§ och andra tids
	eller kostnadskrävande åtgärder. 
	Enligt 12 kap. 10 § PBL ska grunderna f hur avgifterna ska beräknas anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 
	Enligt 12 kap. 11 § PBL får avgifter tas ut i fskott. 
	Faktura ersändes senare och ska betalas även om bt:slulc:l erklagas. 
	Jäv 
	På grund av jäv deltar inte Håkan Pettersson (S) och Ylva Sandstr (C) i handläggningen av detta ärende. 
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	2022-09-19 Sidnummer, beslut 6(10) 
	Miljoch byggnämnden 
	Sammanfattning av ärendet 
	Älmhults kommun, via tekniska fvaltningen, anser om bygglov f tillbyggnad av skola på fastigheten Läroverket 30. Ansan avser även uppfande 
	av cykelhus, vindskydd, plank och murar samt anläggning av parkering. Åt
	gärden avviker från gällande detaljplan då hsta tillåtna byggnadshd er
	skrids och plank placeras på mark som inte får bebyggas. Ansta åtgärder 
	beds kunna beviljas bygglov med liten avvikelse. 
	Ärendebeskrivning 
	Ansan om bygglov inkom till miljoch byggnämnden 2022-07-29. 
	Kompletteringar till ansan inkom 2022-08-10, 2022-08-11, 2022-08-15 samt 
	2022-08-18. 
	Då åtgärden genomfs i närheten av statlig järnväg skickades en remiss till Trafikverket 2022-08-10. 
	Grannehande skickades ut till berda sakägare 2022-08-11 eftersom ansan strider mot gällande detaljplan då hsta tillåtna byggnadshd på 9 meter erstigs med 15 cm och plank placeras på prickad mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. 
	En remiss gällande inlämnad brandskyddsbeskrivning sickades 2022-08-11 till 
	Älmhults kommuns räddningstjänst som bistår miljoch byggnämnden inom 
	området byggnadstekniskt brandskydd. 
	Eftersom åtgärden avser en tillbyggnad f skolverksamhet krävs det en anmälan om miljarlig verksamhet enligt fordning (1998:899) om miljarlig verksamhet och hälsoskydd. Med bakgrund av detta skade miljoch byggfvaltningens miljvdelning yttra sig i ärendet. En remiss till miljvdelningen skickades 2022-08-22. 
	En reviderad trafikbullerutredning inkom till miljoch byggnämnden 2022-0831. 
	-

	Yttrande från berda sakägare har inkommit under augusti månad. Flera syn
	punkter mot feslagen åtgärd har framfts. Flera av sakägama känner oro f 
	att de delar av skolgården som är placerad mot bostäder ter om skolan ska bli 
	ett tillhåll f folk kvälls-och nattid vilket kan medfa olägenheter i form av 
	stande ljud f närboende. Flera av dessa sakägare skar att uppfandet av 
	plank expanderas längs med fler fastigheter, att planken ska vara av en viss hd 
	och ljudabsorberande samt innehålla en låsbar pning. Sakägarna framf att de 
	skar att verksamheten och cykelställ flyttas längre från bostadsfastigheterna 
	om åtgärder rande plank inte vidtas och vissa ska även att träd och kulle på 
	fastigheten Läroverket 30 bevaras. 
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	2022-09-19 Sidnummer, beslut 7(10) 
	Miljoch bygg nämnden 
	Remissvar från räddningstjänsten inkom 2022-08-23 och innehl synpunkter rande räddningsväg och uppställningsplats, solcellsanläggning och brandskydd under byggtid. 
	Remissvar från miljvdelningen inkom 2022-08-26 och innehl synpunkter på bl.a. buller radon, friyta, solskydd, ljudnivåer inomhus, ventilation, fvaring och städutrymmen, toaletter, utrymmen f avfall och hantering av avfall samt information om anmälan om miljarlig verksamhet. Miljvdelningen meddelade 2022-08-31 att den reviderade trafikbullerutredningen inte påverkar inlämnat yttrande. 
	Trafikverket inkom med ett remissvar 2022-08-31. Trafikverket informerade om medfmansieringsavtal f projektering och uppfande av bullerplank vilket sande även redovisat i ansan. Av yttrandet framgår att yttrandet baserats på reviderad trafikbullerutredning samt att Trafikverket inte har några synpunkter på att bygglov beviljas. 
	En kommunicering av fslag till beslut skickades till sande 2022-09-01 där 
	även inkomna yttranden bifogades. Sande gavs mlighet att yttra sig i 
	ärendet. 
	Sande inkom med ett yttrande 2022-09-07. Av yttrandet framgår att sande 
	inte har några synpunkter gällande fslag till beslut om bygglov dock har de 
	synpunkter på yttrandet från fvaltningens miljvdelning. 
	Bes I utsu nderlag 
	• 
	• 
	• 
	Miljoch byggfvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 • B-2022-429-1, ansan, 2022-07-29 

	• 
	• 
	B-2022-429-3, skrivelse om elevantal vid rast, 2022-07-29 • B-2022-429-5, tillgänglighetsutlåtande, 2022-07-29 

	• 
	• 
	B-2022-429-7, beräkning av bullerskyddad friyta, 2022-07-29 • B-2022-429-11, ritningsfteckning A-ritningar, 2022-07-29 • B-2022-429-12 situationsplan, 2022-07-29 • B-2022-429-13, sammansatt redovisning, 2022-07-29 • B-2022-429-14, planritningar, 2022-07-29 • B-2022-429-15, sektionsritning, 2022-07-29 • B-2022-429-16, fasadritn'ing, 2022-07-29 

	• 
	• 
	B-2022-429-17, yttertak och ytterbjälklag, 2022-07-29 
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	2022-09-19 Sidnummer, beslut 8(10) 
	Miljoch byggnämnden 
	• B-2022-429-23 L-10-1-001, L-10-1-002, L-31-1-001-002, L-31-1-004, L-326-001-005, bilaga I, bilaga 2, Arcus 6 Flexi bygglovshandlingar, 2022-07-29 
	-

	• B-2022-429-26, medfinansieringsavtal bullerplank, 2022-08-10 
	• B-2022-429-27, svar på frågor om ansan, 2022-08-11 • B-2022-429-30, ritningsfteckning, L-31-1-003, L-31-1-005-006, Cykeltak 
	Y mer Funkis 5 dubbel, 2022-08-15 • B-2022-429-31, 35-36, yttrande granne, 2022-08-18 -2022-08-22 • B-2022-429-32, nybyggnadskarta, 2022-08-18 • B-2022-429-37 remissvar räddningstjänsten, 2022-08-23 • B-2022-429-38 -47, granneyttranden, 2022-08-23 -2022-08-25 • B-2022-429-48, 56 remissvar miljvdelningen, 2022-08-26, 2022-08-31 • B-2022-429-49 -52, granneyttrande 2022-08-29 • B-2022-429-53, remissvar Trafikverket, 2022-08-31 • B-2022-429-54, reviderad trafikbullerutredning, 2022-08-31 
	• B-2022-429-57, kommunicering, 2022-09-01 • B-2022-429-58 yttrande 2022-09-07 
	Upplysning/information 
	1) Byggande fe att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen erklagan inkommit inom erklagandetiden. 
	2) Sanden erinras om an bygglovet upph att gälla om åtgärderna inte påbjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (PBL 9:43). 
	3) Påbjande av en åtgärd utan startbesked är fenat med byggsanktionsavgift (PBF 9:20). 
	4) lbruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är fenat med byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 
	5) Futsättningar f startbesked: 
	Innan startbesked kan ges ska tekniskt samråd hållas enligt 10 kap. 23 § planoch bygglagen (2010:900). Byggherren kontaktar miljoch byggnämndens 
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	2022-09-19 Sidnummer, beslut 9(10) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	handläggare f tidsbokning och fjande inlämnas minst en vecka innan samrådet: 
	-Fslag till kontrollplan f åtgärden -Konstruktionsritningar på bärande delar samt detaljerade sektioner i skala l :50 
	grundplan, takstolsplan, takstolsritningar -Konstruktionsdokumentation -Fuktsäkerhetspro j ektering -Geoteknisk undersning -Vibrationsmätning -Brandskyddsbeskrivning -Energiberäkning -Arbetstagarintyg (alternativt representant f arbetstagarna medverkande vid 
	tekniskt samråd) -Ventilationsritningar med luftflen f varje lokal -Ut-och invändiga VA-ritningar samt redovisning av lning f dagvatten
	-

	hantering -Redovisning av beräknade ljudnivåer inomhus 
	Vissa av dessa handlingar har lämnats in och granskas fst inf tekniskt samråd. 
	6) Ärendet är granskat enligt BBR 29. 
	7) Kontrollansvarig är Max Engqvist 
	8) Gällande detaljplan f fastigheten är Älmhults King 07-ÄLS-186 från 1959 
	9) Verksamheten ska anmälas som miljarlig verksamhet enligt fordningen om miljarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan ska gas minst sex veckor innan verksamheten startar och lokalerna tas i bruk. Anmälan gs till miljoch byggnämnden. Miljvdelningens yttrande ersätter inte den granskning som gs vid en inkommen anmälan. 
	Överklagan 
	Beslut kan erklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar eller inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet via delgivning. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er erklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13: 16). 
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	Miljoch byggnämnden 
	Beslutet skickas till 
	Beslutet delges 
	Sande 
	Läroverket 
	Läroverket 
	Läroverket 
	28 

	Läroverket 
	Läroverket 
	36 

	Läroverket 5 
	Läroverket 6 
	Läroverket 8 
	Solbacken 17 
	Beslutet meddelas 
	Läroverket 
	Läroverket 
	19 

	Läroverket 
	Läroverket 
	20 

	Läroverket 
	Läroverket 
	21 

	Läroverket 
	Läroverket 
	27 

	Läroverket 7 
	Solbacken 11 
	Älmhult 20
	Älmhult 20
	: 
	1 

	Läroverket I 0 
	Läroverket I 0 

	Läroverket 
	Läroverket 
	29 

	Läroverket 
	Läroverket 
	34 

	Läroverket 3
	Läroverket 3
	5 


	Läroverket 9 
	Solbacken 18 
	Älmhut 8:1 
	Kopiafor kännedom 
	KA -Max Engqvist 
	*Avgiften fdelas på: 
	Bygglovsavgift med tillägg f prning av liten avvikelse 98 532,00 kr Start-och slutbeskedsavgift 159 390,00 kr Utstakningsavgift 21 252,00 kr Grannehande och kungelse 2 511 ,60 kr 
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	Miljoch byggnämnden 
	§ 93 Ansan om fhandsbesked-Froafälle 8:1 
	Ärendenummer MOB 2022/42 Ärendenummer EDP B-2022-297 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	Miljoch byggnämnden beslutar att: 
	1. 
	1. 
	1. 
	bevilja fhandsbesked f enbostadshus och komplementbyggnader på sra delen av fastigheten Froafälle 8:1 med st av 9 kap. 17 §plan-och bygglagen (2010:900), PBL. 

	2. 
	2. 
	ta ut en avgift f beslutet med st av taxa f prning och tillsyn inom plan-och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 och ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102 och efterfjande revideringar samt 12 kap. 8 § plan-och bygglagen (2010:900), PBL. 


	Beslutsnivå 
	Miljoch byggnämnden 
	Motivering 
	Enligt plankarta på sida 44 i ersiktsplan f Älmhults kommun antagen 201609-26 är området där Froafälle 8: 1 är lokaliserad utpekat som område f parker och rekreationsområden inom tätort. Av sida 49 i ersiktsplanen framgår att Oimåden utpekade som blandad bebyggelse ska ftätas i liten skala och restriktivitet ska råda gällande bebyggande av mark planlagd som park eller natur. Aktuell fastighet ligger inte inom detaijplanerat område och är alltså inte planlagt som park eller natur. Aktuell åtgärd avses uppfas
	-

	Uppfande av ett enbostadshus med komplementbyggnader beds inte fändra landskapsbilden till mer urban eftersom åtgärden avses placeras inom en befintlig tomt. Uppfande av enbostadshus och komplementbyggnader beds kunna genomfas på platsen så att insyn till närliggande tomter minimeras och därmed inte blir en olägenhet. Enbostadshus och komplementbyggnader beds 
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	2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(6) 
	~iiilll' kommun 

	Miljoch bygg nämnden 
	även kunna genomfas utan att påverka närliggande industriers verksamheter negativt enligt uppgifter från fvaltningens miljvdelning. Att ett enbostadshus kan komma att uppfas på aktuell plats hindrar inte heller exploatering av befintliga fastigheter som omfattas av detaljplan eftersom gällande detaljplaner och deras bestämmelser endast upph om detaljplanen ändras eller upphävs. 
	Åtgärden beds uppfylla de krav som fjer av 2 kap. 2, 4 och 5 §§plan-och bygglagen (2010:900), PBL vilket är en futsättning f att fhandsbesked ska kunna beviljas. Med bakgrund av detta kan fhandsbesked f enbostadshus och komplementbyggnader på fastigheten Froafälle 8: 1 enligt ansan i ärende B2022-297 beviljas med st av 9 kap. 17 § PBL. 
	-

	Avgift 
	Avgiften f beslutet är 6 3 75,60 kronor *. Avgiften ta ut med st av taxa f prning och tillsyn inom plan-och bygg lagens område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 med efterfjande revideringar. 
	Tidsfristen bjade la 2022-07-2 I enligt delegeringsbeslut § DL-2022-429 
	och beslut fattades 2022-09-19, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister f 
	handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med st av 12 kap. 8 a 
	§ plan-och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av stycke 
	*Avgiften fdelas på sida 5. 
	Enligt l2 kap. 8 §plan-och bygglagen, PBL, (2010:900) får miljoch bygg
	nämnden ta ut avgifter f beslut om planbesked, fhandsbesked, villkors
	besked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov, tekniska 
	samråd, slutsamråd, arbetsplatsbes och andra tillsynsbes på byggarbets
	platsen, upprättande av nybyggnadskartor, framställning av arkivbeständiga 
	handlingar, expediering och kungelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och andra tids
	eller kostnadskrävande åtgärder. 
	Enligt 12 kap. l 0 § PBL ska grunderna f hur avgifterna ska beräknas anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 
	Enligt 12 kap. 11 § PBL får avgifter tas ut i fskott. 
	Faktura ersändes senare och ska betalas även om beslutet erklagas. 
	Ärendebeskrivning 
	Ansan om fhandsbesked inkom till miljoch byggnämnden 2022-05-12. 
	Miljoch byggfvaltningens miljvdelning yttrade sig i ärendet 2022-05-13. Miljvdelningen meddelade att det finns en kraftledning i närheten av fästig-
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	2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(6) 
	Miljoch byggnämnden 
	heten och att detta b beaktas i lovprocessen samt att en ny avloppsanläggning 
	kräver tillstånd. 
	Beslut om flängd handläggningstid fattades 2022-05-18 enligt delegeringsbeslut § DL-2022-429 på grund av att vidare utredning kring kraftledning och 
	järnväg krävdes samt på grund av de remisser och grannehanden som behde 
	genomfas. 
	Yttranden från berda sakägare inkom mellan 2022-05-27 och 2022-06-15 . 
	Fastighetsägare av Froafälle 1: 11 ansåg i sitt yttrande att åtgärden strider mot 
	ersiktsplan f Älmhults kommun samt att åtgärden skulle innebära en 
	olägenhet på grund av ad insyn. Tekniska fvaltningen Älmhults kommun, 
	som äger fastigheten Släggan 4 meddelade att åtgärden inte får begränsa eller 
	hindra exploatering enligt gällande detaijplan f Släggan 4. Fastighetsägare av 
	Spettet 4 och Hackan 4 ställer sig frågande till lämpligheten av fler bostäder i 
	närheten av verksamheterna på dessa fastigheter. 
	Kommunledningsfvaltningens samhällbyggnadsavdelning inkom med ett remissvar 2022-06-10 och meddelade att åtgärden inte futsätter planläggning, att åtgärden är fenlig med ersiktsplanen samt informerade om närliggande järnväg och en mlig fornlämning i närheten av planerad åtgärd. 
	Miijoch byggfvaltningen genomfde ett platsbes 2022-06-10. Sande närvarade vid platsbeset. Tilltänkt byggnation avses placeras på befintlig tomt där det tidigare funnits en pool. Platsen är omgärdad av träd och buskage samt ladugård i norr och äldre uthus och plank i väst. Platsen är även avgränsad med staket. 
	Trafikverket inkom med ett remissyttrande 2022-06-15 och meddelade att åtgärden inte beds inverka menligt på riksintresset f kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljalken. Trafikverket anfde även att åtgärden b fegås av en bullerutredning f att säkerställa att åtgärden kan genomfas utan att erskrida gällande bullerkrav. 
	Tekniska fvaltningens VA-avdelning inkom med ett remissyttrande 2022-06
	-

	16. I yttrande framfs att fastigheten ligger utanf verksamhetsområde f kommunalt dricksvatten men att fastigheten ändå har en kommunal anslutning f dricksvatten, dock utan ett VA-avtal och att detta b upprättas. Av yttrandet framgår också att servisanmälan krävs och vart en eventuell fbindelsepunkt kan placeras och information om servitut som krävs. 
	E:on Energidistribution inkom med ett remissyttrande 2022-06-28. Yttrandet informerar om en markflagd serviskabel och dess placering samt avstånd som krävs till markkabel. Luftburen kraftledning nämns inte i yttrandet. 
	2022-06-29 felades sande att inkomma med en bullerutredning. Till feläggandet bifogades inkomna yttranden från sakägare och remissinstanser samt 
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	Älmhults 2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(6) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	anteckningar från platsbes. En bullerutredning inkom 2022-07-15 och redovisar att åtgärden kan genomfas utan att erskrida riktvärden f trafikbuller. 
	Fvaltningens miljvdelning inkom 2022-07-01 med ett internremissyttrande som r de synpunkter som framkom från sakägarna Spettet 4 och Hackan 4 och vilken påverkan en eventuell nybyggnation på Froafälle 8: 1 kan ha f dessa verksamheter. 
	Remissvar från Trafikverket inkom 2022-08-05 med infonnation om att Trafikverket inte har några synpunkter mot åtgärden om uteplats placeras enligt bullerutredningens fslag. 
	En kommunicering om fvaltningens fslag till beslut skickades till sande 2022-08-24 och sande gavs mlighet att yttra sig. Till kommuniceringen bifogades yttrande från miljvdelningen och Trafikverket, daterat 2022-07-01 respektive 2022-08-05. 
	Inget yttrande har inkommit från sande. 
	Beslutsunderlag 
	• 
	• 
	• 
	Miljoch byggfvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 • B-2022-297-1,ansan, 2022-05-12 • B-2022-297-2, kartunderlag 2022-05-12 • B-2022-297-4, yttrande miljvdelningen, 2022-05-13 

	• 
	• 
	B-2022-297-5 beslut om flängd handläggningstid, 2022-05-18 • B-2022-297-11-17, yttrande från grannar 2022-05-27 -2022-06-10 • B-2022-297-18, remissvar sarnhällsbyggnadsavdelningen, 2022-06-l 0 

	• 
	• 
	B-2022-297-19, anteckningar från platsbes, 2022-06-10 • B-2022-297-20, remissvar Trafikverket 2022-06-15 

	• 
	• 
	B-2022-297-21, 22, yttrande från grannar, 2022-06-15 • B-2022-297-23, remissvar VA-avdelningen, 2022-06-16 • B-2022-297-24, remissvar E:on, 2022-06-28 • B-2022-297-27, Bullerutredning, 2022-07-15 

	• 
	• 
	B-2022-297-28, Remissvar miljvdelningen, 2022-07-0 l 


	• B-2022-297-30, Remissvar Trafikverket, 2022-08-05 • B-2022-297-31, kommunicering, 2022-08-24 
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	Miljoch byggnämnden 
	Upplysning/information 
	1) Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett fhandsbesked ifråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen (PBL 9: 17). 
	2) Ett fhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprningen, om ansan om bygglov gs inom två år från den dag då fhandsbeskedet vann laga kraft (PBL 9: 18). 
	3) Fhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbjas. Fhandsbeskedet gäller endast om bygglov f åtgärden ss inom två år efter det att beslutet om fhandsbesked vann laga kraft (PBL 9:39). 
	4) 1 området finns en mlig fornlämning i form av bytomt/gårdstomt identifierad, RAÄ-nummer Stenbrohult 224: 1. Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen enligt kulturmiljagen f att genomfa arbeten som riskerar att påverka eller fsta en fornlämning. 
	Överklagan 
	Beslut kan erklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar om du meddelats beslutet via kungelse eller inom tre veckor från att ni mottog beslutet om ni delgivits beslutet. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer er erklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16). 
	Beslutet skickas till 
	Beslutet delges 
	Sande Froafälle l: 11 Hackan 4 Släggan 4 Spettet 4 
	Beslutet meddelas 
	Froafälle 2:1 Froafälle 2:2 Froafälle 2:3 Froafälle 2:4 Froafälle 3: 1 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Justerare Utdragsbestyrkande 
	Figure
	Sammanträdesprotokol I 
	Figure

	Älmhults 2022-09-19 Sidnummer, beslut 6(6) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	*Avgiften fdelas på: 
	Avgift f positivt fhandsbesked 3 864,00 kr Kungelse och grannehande 2511,60kr 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Utdragsbestyrkande
	Justerare 
	Figure
	Sammanträdes protokoll 
	Figure

	Älmhults 2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(3) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	§ 94 Ändrad användning till restaurang -Sjren 10 
	Ärendenummer MOB 2022/40 Ärendenummer EDP B-2022-342 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Uppdrar åt ordfande Claes Lindahl (C) och vice ordfande Håkan Pettersson (S) art samordna med kommunstyrelsen f att hitta en lning på ärendet. 

	2. 
	2. 
	Ärendet bordläggs till nästa sammanträde den 24 oktober 2022. 


	Beslutsnivå 
	Miljoch byggnämnden 
	Sammanfattning av ärendet 
	Afram Murad, Pizzeria Amigo Skolgatan 6 i Älmhult, har anst om ändrad användning av byggnad till restaurang. Lokalen har haft ett tidsbegränsat bygglov f restaurang som lte ut 2020-08-10. Man ste ett pennanent lov 2015 men beviljades ett tidsbegränsat lov. 
	F fastigheten gäller detaljplan A 123 från 1987. Användningen ska vara område f garageändamål, motorservice. 
	Nuvarande användning (st användning) stämmer inte med detaljplanens bestämmelser och ansan kan därf inte beviljas. 
	Att bygglov saknades f verksamheten uppdagades då räddningstjänsten gjorde en tillsyn i samband med att ägaren ste utskänkningstillstånd f alkohol. 
	-Miljoch byggfvaltningens fslag till beslut: Bygglov beviljas inte inom planlagt område med st av 9 kap. 30 § plan-och bygglagen (2010:99), PBL. Motivering f fslag till beslut är att st ansan stämmer inte med detaljplanens bestämmelser, användningen ska vara område f garageändamål, motorservice och ansan kan därf inte beviljas. St användning kan inte ses som en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser. 
	-Miljoch byggnämnden beslutade 2022-08-22 § 76 att bordlägga ärendet till miljoch byggnämndens sammanträde 2022-09-19. 
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	Miljoch byggnämnden 
	Bes I utsu nderlag 
	• 
	• 
	• 
	Bygglovsansan daterad 2022-06-08 

	• 
	• 
	Planritning daterad 2022-06-08 

	• 
	• 
	Fasadritning daterad 2022-06-08 

	• 
	• 
	Situationsplan daterad 2022-06-08 

	• 
	• 
	Tjänsteanteckning tillsynsbes daterad 2022-06-08 

	• 
	• 
	Miljoch byggfvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 


	Lagst 
	1) Byggande fe att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen erklagan inkommit enligt punkt 5 nedan. 
	2) Sanden erinras om an bygglovet upph att gälla om åtgärderna inte påbjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (PBL 9:43). 
	3) Påbjande av en åtgärd utan startbesked är fenat med byggsanktionsavgift (PBF 9:20). 
	4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är fenat med byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21 ). 
	5) Beslut kan erklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Post-och Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er erklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13 : 16). 
	Miljoch byggnämndens behandling Fslag på sammanträdet 
	Dan Blixt (M) yrkar att miljoch byggnämnden ger ordfande Claes Lindahl 
	(C) och vice ordfande Håkan Pettersson (S) i uppdrag att samordna med kommunstyrelsen f att hitta en lning på ärendet till nästa miljoch byggnämnds sammanträde. 
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	Miljoch byggnämnden 
	Beslutsgång 
	Ordfanden frågar om miljoch byggnämnden kan besluta enligt Dan Blixts fslag och finner att nämnden beslutar så. 
	Överklagan 
	Beslut kan erklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er erklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL I3: I 6). 
	Beslutet skickas till 
	Sanden 
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	Miljoch byggnämnden 
	§ 95 Yttrande gällande ansan om laglighetsprning av 
	befintlig småbåtshamn samt tillstånd ang flängning av befintlig flytbrygga mm i Getaryggen småbåtshamn Ärendenummer MOB 2022/52 Ärendenummer EDP m-2022-846 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	-Miljoch byggnämnden yttrar sig till VäxjTingsrätt, mark-och milj
	domstolen, i enlighet med miljoch byggfvaltningens två yttranden 
	(miljvdelningens och byggavdelningens). 
	Beslutsnivå 
	Milj och byggnämnden 
	Jäv 
	På grund av jäv deltar inte Peter Varland (C) i handläggningen i detta ärende. 
	Sammanfattning av ärendet 
	VäxjTingsrätt, mark-och miljomstolen, har vid kungelse 2022-08-23 meddelat att de har mottagit en ansan om lagligfklaring av befintlig småbätshamn samt tillstånd enl. 11 kap. 9 § MB ang. flängning av befintlig flytbrygga, m.m., i Getryggen småbåtshamn i Älmhults kommun. Sande är Båtklubben Näset ideell fening. Synpunkter med anledning av ansan och miljkonsekvensbeskrivningen ska lämnas till mark-och miljomstolen senast 2022-09-27. 
	Beslutsunderlag 
	• Kungelse, daterad 2022-08-23, m-2022-846-1 
	• Aktbilaga 1-10, m-2022-846-2 • Aktbilaga 11-20, m-2022-846-3 • Aktbilaga 32-33, m-2022-846-4 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Justerare 
	Utdragsbestyrkande
	oD 
	Figure
	Figure
	Sammanträdesprotokoll
	Älmhults 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(2) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	• 
	• 
	• 
	Byggavdelningens yttrande daterat 2022-09-05 

	• 
	• 
	Miljvdelningens yttrande daterat 2022-09-06 


	Beslutet skickas till 
	VäxjTingsrätt mark-och miljomstolen. Yttrandet skickas till . Ange fullständiga kontaktuppgifter och även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 409-22. 
	mmd.vaxjo@dom.se

	Justerandes signaturer 
	Figure
	Justerare 
	Utdragsoestyrkande 
	Figure

	Sammanträdesprotokoll
	Älmhults 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(5) 
	Figure
	~;l' kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	§ 96 Ansan om strandskyddsdispens f flyt
	bastu-Mkelsnäs 1:4 
	Ärendenummer MOB 2022/51 
	Ärendenummer EDP m-2022-824 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Miljoch byggnämnden beslutar att meddela FS Semesterbostäder AB, med organisationsnummer 559290-7108, dispens från strandskyddsbestämmelserna f att på fastigheten Mkelsnäs l :4 utfa åtgärder i enlighet med ansan. 

	2. 
	2. 
	Dispensen avser endast den yta som byggnaden upptar. 

	3. 
	3. 
	Miljoch byggnämnden beslutar även att ta ut en prningsavgift om 6192 kronor. 

	4. 
	4. 
	Beslutet sänds till Länsstyrelsen i Kronobergs län f bedning om det ska erpras. Länsstyrelsen meddelar er resultatet av prningen. Beslutet kan därf tas i anspråk fst när sådant besked erhållits, om detta inte ändrar beslutet. 

	5. 
	5. 
	En dispens från strandskyddet upph, enligt miljalken 7 kap. 18 h §, att gälla om åtgärden inte påbjas inom två år eller inte avslutas inom fem år från den dagen då dispensen vann laga kraft. 


	Beslutsnivå 
	Miljoch byggnämnden 
	Motivering 
	Miljoch byggnämnden anser att det särskilda skälet punkt 1 inte beds vara fullt tillämpbart. Miljoch byggnämnden g bedningen att det särskilda skälet som återges i punkt 4 istället är tillämpbart: 
	behsf att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomfas utanfor område. 
	Åtgärden beds inte påverka djur-och växtliv på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet beds inte fsämras . 
	Justerandes signaturer 
	Utdragsbestyrl<ande
	Ocdf(Z_ J)•;• 
	Figure
	Figure
	Sammanträdesprotokoll
	Älmhults 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(5) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	Åtgärden kan därmed bedas som tillåtlig med hänvisning till det särskilda 
	skälet som återfinns i 7 kap. 18 c § punkt 4. 
	Dispensen beviljas i enlighet med 7 kap. 18 b § som anger att kommunen i det enskilda fallet får ge dispens från fbuden i 7 kap. I 5 § miljalken, om det finns särskilda skäl [ .. .]. 
	Avgift 
	Avgiften f handläggning av ansan är 6 192 kronor. Avgiften tas ut med st 
	av taxa f prning och tillsyn inom miljalkens område, antagen av 
	kommunfullmäktige 2009-08-31 § 110, med efterfjande revideringar. 
	Faktura kommer att skickas senare. Om denna inte betalas i tid tas en påminnelseavgift på 60 kronor ut. 
	Sammanfattning av ärendet 
	FS Semesterbostäder AB inkom 2022-08-08 med en ansan om dispens frå n strandskyddsbestämmelserna f att uppfa en byggnad, i form av en flytbastu, i enlighet med ansan och tillhande bilagor. 
	Flytbastun är tänkt att placeras i sj Mkeln, på fastigheten Mkelsnäs l :4. Strandskyddet f Mkeln är 200 meter inåt landet. 
	Ärendebeskrivning 
	FS Semesterbostäder inkom med en ansan om dispen från strandskydds
	bestämmelsema f att på fastigheten Mkelsnäs 1:4 uppfa en ny byggnad, i 
	form av en flytbastu. Flytbastuns placering och fasad framgår i kompletteringar 
	som har inkommit i ärendet. 
	Den aktuella platsen ligger inom ett område som uppmärksammats i länets 
	naturvårdsprogram och har fått värdeklass 1 genom sina biologiska-, geologiska 
	och landskapsmässiga värden, samt dess betydelse f friluftslivet. Fastigheten 
	ligger även inom Älmhults vattenskyddsområde. 
	Ett plats bes gjordes 2022-09-0 l. På platsen noterades det att flytbastun 
	kommer att placeras i närheten av verksamhetens tomtplats och i närheten av 
	verksamhetens badtunnor. Det noterades inga tecken på särskilt skyddade arter 
	eller liknande i det direkta närområdet som skulle kunna påverkas till fjd av 
	den sta åtgärden. 
	Fastigheten avstyckades år 1990, då avstyckades herrgården f bostadsändamål. 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Justerare 
	Utdrags bestyrkande 
	Figure
	Sammanträdesprotokol 1 
	Älmhults 2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(5) 
	Figure
	~• 
	kommun 

	Miljoch bygg nämnden 
	Sanden har angett särskilt skäl f åtgärden, enligt miljalken 7 kap. 18 c § punkt 1. Denna punkt redovisar att området: ' redan har tagits i anspråk på ett sätt som g att det saknar betydelse f strandskyddets syften". 
	Bes I utsu nderlag 
	• 
	• 
	• 
	Ansan om strandskyddsdispens, m-2022-824-1 

	• 
	• 
	Begäran om komplettering, m-2022-824-2 

	• 
	• 
	Mejlkonversation gällande platsbes och ritning m-2022-824, handling 3-5 


	• Fasadritning, m-2022-824-6 
	• Situationsplan, m-2022-824-7 
	• Bilder från platsbes, m-2022-824-8 
	Lagst 
	Beslutet är fattat med st av fjande paragrafer i miljalken ( [998:808): 7 kap. 15 §: Inom ett strandskyddsområde får inte 
	l. nya byggnader uppfas, 
	2. 
	2. 
	2. 
	byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utfas, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

	3. 
	3. 
	grävningsarbeten eller andra fberedelsearbeten utfas f byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

	4. 
	4. 
	åtgärder vidtas som väsentligt fändrar livsvillkoren f djur-eller växtarter. Lag (2009:532). 


	7 kap. 18 b §: 
	Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från fbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § l och 2. Lag (2009:532). 
	Justerandes signaturer 
	Ordfande Justerare 
	Utdragsbestyrkande 
	Figure

	Figure
	Sammanträdes protokoll 
	Figure

	Älmhults 2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(5) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	7 kap. 18 c §: 
	Som särskilda skäl vid prningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser 
	1. 
	1. 
	1. 
	redan har tagits i anspråk på ett sätt som g att det saknar betydelse f strandskyddets syften, 

	2. 
	2. 
	genom en väg, järnväg, bebyggelse verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området nännast strandlinjen, 

	3. 
	3. 
	behs f en anläggning som f sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanf området, 

	4. 
	4. 
	behs f att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomfas utanf området, 

	5. 
	5. 
	beher tas i anspråk f att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanf området, eller 

	6. 
	6. 
	beher tas i anspråk f att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 


	I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl uter det som anges i fsta stycket, om prningen gäller ett sådant område f landsbygdsutveckl ing i strandnära lägen som avses i I 8 e §. Lag (2009:532). 
	7 kap. 25 §: 
	Vid prning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel skall hänsyn 
	tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark 
	eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därf inte gå 
	längre än som krävs f att syftet med skyddet skall tillgodoses. 
	Överklagan 
	Beslutet kan erklagas hos Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen om hur man erklagar. 
	Överprning 
	I enlighet med miljalken 19 kap. 3 a § ersänds beslutet till Länsstyrelsen i 
	Kronobergs län tillsammans med karta som visar anordningens läge. 
	Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag beslutet kom in till länsstyrelsen 
	ta ställning till om beslutet ska erpras enligt miljalken 19 kap. 3 b §. Om 
	en erprning ska gas innebär det att beslutet kan upphävas, få ändrade 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Justerare 
	Utdragsbestyrkande 
	Sammanträdesprotokoll
	Figure

	Älmhults 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 5(5) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	villkor eller ska gälla enligt ursprungligt beslut. Åtgärden får därf inte påbjas frän länsstyrelsen har meddelat sitt beslut. 
	Upplysning 
	Det är sandens ansvar att känna till eventuella fornlämningar eller skyddade värden på fastigheten, så att de inte skadas av misstag vid t.ex. markarbeten. F att ta reda på var det finns fornlämningar b länsstyrelsens kulturmiljnhet kontaktas. Om en okänd fornlämning påträffas eller påträffades i samband med grävarbeten måste arbetet omedelbart avbrytas och en anmälan gas till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
	En eventuell anmälan om vattenverksamhet ska gas till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
	Beslutet skickas till 
	FS Semesterbostäder AB, Mkelsnäs I, 343 71 Di
	Länsstyrelsen i Kronobergs län, samtliga handlingar i ärendet) 
	kronoberg@lansstyrelsen.se (tillsammans med 

	Justerandes signaturer 
	Figure
	Justerare 
	Utdragsbestyrkande 
	Sammanträdesprotokoll
	Figure

	Älmhults 2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(5) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	§ 97 Ansan om strandskyddsdispens f växthus -Mkelsnäs 1 :4 Ärendenummer MOB 2022/50 Ärendenummer EDP m-2022-854 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	l. Miljoch byggnämnden beslutar att meddela FS Semesterbostäder AB, med organisationsnummer 559290-7108, dispens från strandskyddsbestämme!serna f att på fastigheten Mkelsnäs I :4 utfa åtgärder i enlighet med ansan. 
	2. 
	2. 
	2. 
	Marken som får tas i anspråk anges i den tomtplatsavgränsning som kommunicerats med den sande 2022-09-05, handling m-2022-854-9. 

	3. 
	3. 
	Miljoch byggnämnden beslutar även att ta ut en prningsavgift om 6 l 92 kronor. 

	4. 
	4. 
	Beslutet sänds till Länsstyrelsen i Kronobergs län f bedning om det ska erpras. Länsstyrelsen meddelar er resultatet av prningen. Beslutet kan därf tas i anspråk fst när sådant besked erhållits, om detta inte ändrar beslutet. 

	5. 
	5. 
	En dispens från strandskyddet upph enligt miljalken 7 kap. 18 h §, att gälla om åtgärden inte påbjas inom två år eller inte avslutas inom fem år från den dagen då dispensen vann laga kraft. 


	Beslutsnivå 
	Miljoch byggnämnden 
	Motivering 
	Miljoch byggnämnden anser att det särskilda skälet punkt 4 inte beds vara fullt tillämpbart. Miljoch byggnämnden g bedningen att det särskilda skälet som återges i punkt 1 är tillämpbart: 
	redan har tagits i anspråk på ett sätt som g att det saknar betydelse f strandskyddets syften. 
	Åtgärden kan bedas som tillåtlig med hänvisning till det särskilda skälet som återfinns i 7 kap. 18 c § punkt 1 till fjd av att området redan tagits i anspråk. 
	Justerandes signaturer 
	Justerare 
	Figure

	Utdragsbestyrkande 
	Figure
	Figure
	Figure
	Sammanträdes protokoll 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(5) 
	Miljoch byggnämnden 
	Paviljongen planeras att anläggas cirka 2 5 meter från huvudbyggnaden. På platsen finns i dagsläget grusade gångar samt en rabatt. 
	Dispensen beviljas i enlighet med 7 kap. 18 b § som anger att kommunen i det 
	enskilda fallet får ge dispens från fbuden i 7 kap. 15 § miljalken, om det 
	finns särskilda skäl [ .. . ] . 
	Avgift 
	Avgiften f handläggning av ansan är 6 192 kronor. Avgiften tas ut med st av taxa f prning och tillsyn inom miljalkens område, antagen av kommunfullmäktige 2009-08-31 § 110, med efterfjande revideringar. 
	Faktura kommer att skickas senare. Om denna inte betalas i tid tas en påminnelseavgift på 60 kronor ut. 
	Sammanfattning av ärendet 
	FS Semesterbostäder inkom 2022-08-25 med en ansan om strandskyddsdispens gällande växthus/paviljong på fastigheten Mkelsnäs l :4. 
	Ärendebeskrivning 
	Sande avser att anlägga ett växthus/paviijong i nära anslutning till huvud
	byggnaden, Mkelsnäs Herrgård. Paviljongen planeras användas f spabad 
	som en del av hotellets relaxavdelning. 
	Fastigheten ligger i direkt anslutning till sj Mkeln. Mkeln har 200 meters strandskydd. Kortaste avståndet från planerad placering f paviljongen till strandlinjen är cirka 22 meter. 
	Den aktuella platsen ligger inom ett område som uppmärksammats i länets naturvårdsprogram och har fått värdeklass l genom sina biologiska-geologiska och landskapsmässiga värden, samt dess betydelse f friluftslivet. 
	Paviljongen planeras anläggas cirka 2,5 meter från befintlig huvudbyggnad. Ett 
	platsbes gjordes 2022-09-01. Platsen f planerad åtgärd består i dagsläget av 
	grusade gångar samt en rabatt. 
	Till ansan bifogades ett fslag på tomtplatsavgränsning. Miljoch byggfvaltningen bedde efter platsbeset att tomtplatsen avvek från inskickat fslag. Miljoch byggfvaltningen tog fram ett nytt fslag på tomtplatsavgränsning, händelse m-2022-854-9, som kommunicerades med den sande 2022-09-05. Den sande hade inga synpunkter på den framtagna tomtplatsavgränsningen. 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Utdrags bestyrkande 
	Justerare 
	Figure
	Sammanträdes protokoll 
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	Älmhults 2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(5) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	Fastigheten avstyckades år 1990, då avstyckades herrgården f bostadsändamå!. Sanden har angett två särskilda skäl f åtgärden, enligt miljalken 7 kap. 18 c § punkt 1 och 4. Dessa punkter redovisar fjande skäl: Punkt 1: 
	"redan har tagits i anspråk på ett sätt som g att det saknar betydelse f strandskyddets syften" 
	Punkt 4: 
	' behs f att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomfas utanf området" 
	Beslutsunderlag 
	• 
	• 
	• 
	Ansan om strandskyddsdispens m-2022-854-1 • Situationsplan m-2022-854-2 • Planritning m-2022-854-3 

	• 
	• 
	Sektion och fasadritning m-2022-854-4 • Situationsplan m-2022-854-5 

	• 
	• 
	Begäran om komplettering m-2022-854-6 

	• 
	• 
	Telefonsamtal angående särskilt skäl och tomtplatsavgränsning m-2022-854-7 

	• 
	• 
	Bilder från platsbes m-2022-854-8 

	• 
	• 
	Meddelande angående bedd tomtplatsavgränsning m-2022-854-9 

	• 
	• 
	Mejlkonversation angående tomtplatsavgränsning m-2022-854-10 


	Lagst 
	Beslutet är fattat med st av fjande paragrafer i miljalken (1998:808): 7 kap. 15 §: Inom ett strandskyddsområde får inte 
	l . nya byggnader uppfas, 
	2. 
	2. 
	2. 
	byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utfas, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

	3. 
	3. 
	grävningsarbeten eller andra fberedelsearbeten utfas f byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 eller 

	4. 
	4. 
	åtgärder vidtas som väsentligt fändrar livsvillkoren f djur-eller växtarter. Lag (2009:532). 


	Justerandes signaturer 
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	Justerare 
	Utdragsbestyrkande 
	Sammanträdesprotokoll
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	Älmhults 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 4(5) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	7 kap. 18 b §: 
	Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från fbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § I och 2. Lag (2009:532). 
	7kap.18c§: 
	Som särskilda skäl vid prningen av en fråga om upphävande av elier dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område om upphävandet eller dispensen avser 
	1. 
	1. 
	1. 
	redan har tagits i anspråk på ett sätt som g att det saknar betydelse f strandskyddets syften, 

	2. 
	2. 
	genom en väg, järnväg, bebyggelse verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

	3. 
	3. 
	behs f en anläggning som f sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanf området, 

	4. 
	4. 
	behs f att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomfas utanf området, 

	5. 
	5. 
	beher tas i anspråk f att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanf området, eller 

	6. 
	6. 
	beher tas i anspråk f att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 


	I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl uter det som anges i fsta stycket om prningen gäller ett sådant område f landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §. Lag (2009:532). 
	7 kap. 25 §: 
	Vid prning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel skall hänsyn 
	tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark 
	eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet f'ar därf inte gå 
	längre än som krävs f att syftet med skyddet skall tillgodoses. 
	Överklagan 
	Beslutet kan erklagas hos Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen om hur man erklagar. 
	Justerandes signaturer 
	Ordfande Justerare 
	Utdragsbestyrkande 
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	Sammanträdesprotokoll 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 5(5) 
	Miljoch byggnämnden 
	Överprning 
	I enlighet med miljalken 19 kap. 3 a § ersänds beslutet till Länsstyrelsen i Kronobergs län tillsammans med karta som visar anordningens läge. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag beslutet kom in till länsstyrelsen ta ställning till om beslutet ska erpras enligt miljalken 19 kap. 3 b §. Om en erprning ska gas innebär det att beslutet kan upphävas, få ändrade villkor eller ska gälla enligt ursprungligt beslut. Åtgärden får därf inte påbjas frän länsstyrelsen har meddelat sitt beslut. 
	Upplysning 
	Det är sandens ansvar att känna till eventuella fornlämningar eller skyddade värden på fastigheten så att de inte skadas av misstag vid t.ex. markarbeten. F att ta reda på var det finns fornlämningar b länsstyrelsens kulturmiljnhet kontaktas. Om en okänd fornlämning påträffas eller påträffades i samband med grävarbeten måste arbetet omedelbart avbrytas och en anmälan gas till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
	ågra arbeten får inte påbjas frän bygglov har beviljats och startbesked har meddelats. 
	Beslutet skickas till 
	FS Semesterbostäder AB, Mkelsnäs Herrgård 1, 343 71 Di
	Länsstyrelsen i Kronobergs län samtliga handlingar i ärendet) 
	kronoberg@lansstyrelsen.se (tillsammans med 

	Justerandes signaturer 
	Justerare 
	Utdragsbestyrkande 
	Figure
	Sammanträdes protokoll 
	Älmhults 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(3) 
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	§ 98 Fbud om utsläpp av avloppsvatten, fenat med vite -Geryd 1:21 
	Ärendenummer MOB 2021 /67 Ärendenummer EDP M-2019-475 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	Miljoch byggnämnden beslutar att ansa om utdande av vitesbeloppet på 75 000 kronor (sjuttiofemtusen kronor) f fastighetsägarens 
	Figure
	med personnummer -verträdelse av 
	nämndbeslut 118/2021 punkt l. Ansan skicka till mark-och miljom
	-

	stolen vid Växjtingsrätt. 
	Beslutsnivå 
	Miljoch byggnämnden 
	Motivering 
	Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten Geryd 1:21 leds till två slamavskiljare och därefter till antingen en stenkista/stena alternativt direkt ut i marken. Det finns ingen godtagbar slamavskiljning eller efterreningsprocess f avloppsvattnet. Orenat avloppsvatten innehåller smittämnen som kan vara 
	kadliga f människor, djur och milj. Avloppsvatten innehåller smittoäimnen som kan forena grundvattnet och dricksvattenbrunnar om det inte renas tillräckligt. A vloppsvatten irrnehåller också näringsämnen som orsakar ergning samt syrebrist i vattendrag om det inte infiltreras innan utsläpp sker. 
	Miljoch byggnärnnden anser att det är motiverat att begära utdande av vitesbeloppet på 75 000 kronor till mark-och miljomstolen. Miljoch byggnämnden har också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljalken att åtgärden är rimlig i fhållande till nyttan. 
	Fastighet ägaren har fåtl mlighet att inkomma med synpunkter i enlighet med 25 § fvaltningsrätten. 
	Avgift 
	Vitesbelopp beslutas av miljoch byggnämnden. Avgift f handläggninigstid fastställs i ett separat beslut. 
	Justerandes signaturer 
	Utdragsbestyrkande
	_ 
	Ordf/r]!Jl 
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	Figure
	Sammanträdesprotokoll 
	~o Älmhults 2022-09-19 Sidnummer, beslut 2(3) 
	kommun 
	Figure

	Miljoch byggnämnden 
	Sammanfattning av ärendet 
	Den befintliga enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Geryd I:21 be
	ds var bristfällig och uppfyller inte reningskraven i enlighet miljalken (1998:808) samt fordningen om miljarlig verksamhet (1998:899). Miljoch byggnämnden beslutade 2021-11-23 art ersätta delegeringsbeslut § 257/2019 med nämndbeslut § 118/2021. Beslutet fenades med ett vites
	belopp på 75 000 kronor om erträdelse skedde efter 2022-06-30. 
	Ärendebeskrivning 
	Miljoch byggfvaltningens handläggare utfde en inspektion av den 
	enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Geryd 1:21 f att notera om an
	läggningen fortfarande var i bruk. Inspektionen utfdes 2022-08-25. 
	Fastighetsägaren är skriven på fastigheten och enligt det kommunala renhåll
	ningsbolaget finns det ett sopabonnemang samt årligt slamtningsavtal. 
	Senaste slamtning skedde i mars månad 2022. 
	Vid tillsynsbeset 2022-08-25 kunde ej handläggarna pna fsta slamavskiljaren då locket var så långt ner så att det innebar en risk att locket ej skulle kunna placeras på plats igen. Det var även mycket vegetation kring slamavskiljarens lock. Den andra slamavskiljarens lock var i två delar och handläggarna kunde lyfta på ena halvan av locket f att kontrollera slammängden. Det konstaterades att det fanns rikligt med slam i slamavskiljaren trots att tning skedde i mars månad 2022. 
	Ingen ansan om inrättande av en ny enskild avloppsanläggning har inkommit 
	till miljoch byggfvaltningen. Fastighetsägaren har inte heller kontaktat 
	miljoch byggfvaltningen angående den befintliga avloppsanläggningen. 
	Beslutsunderlag 
	• 
	• 
	• 
	Miljoch byggnämndens beslut§ 118/2021 

	• 
	• 
	Miljoch byggfvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-02 


	• Inspektionsrapport m-2019-475-20 
	Lagst 
	Lagen om viten (1985:206). 
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	Sammanträdesprotokoll 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 3(3) 
	Miljoch byggnämnden 
	Upplysning 
	Milj-och byggfvaltningen vill upplysa fastighetsägaren om den andra be
	slutspunkten i beslut§ 118/2021. F fortsatt verträdelse efter 2022-07-31 kommer ett vite på femtontusen kronor ( L 5 000 kronor) att begäras ut f varje påbjad kalendermånad om beslutet inte efterlevs. 
	Beslutet skickas till 
	Figure
	Samt till Mark-och miljomstolen vid Växjtingsrätt alternativt Box 81 , 35103 Växj
	rnmd.vaxjo@dom.se 
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	Sammanträdes protokoll 2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(1) 
	Miljoch byggnämnden 
	§ 99 Redovisning av delegeringsbeslut september 2022 Ärendenummer MOB 2022/5 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	-Miljoch byggnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
	Beslutsnivå 
	Miljoch byggnämnden 
	Sammanfattning av ärendet 
	Miljoch byggnämnden har lämnat er sin beslutanderätt i vissa ärenden till 
	ordfande och tjänstemän i enlighet med miljoch byggnämndens delegerings
	ordning. Beslut som fattas av delegat redovisas på närmast efterfjande me. 
	BesIutsunderlag 
	• 
	• 
	• 
	Bostadsanpassning: DBA §§ 32 -37/2022 

	• 
	• 
	Bygglov, startbesked, slutbesked samt ordfandebeslut: DL §§ 648-729/2022 samtB 2018-166-6 

	• 
	• 
	Miljoch hälsoskydd: MoH §§ 396, 399-441/2022 


	• Kart-och mät: (adresser, fastighetsbildning, namnsättning på platser, gator och vägar) 
	• 
	• 
	• 
	Miljoch byggchef: 

	• 
	• 
	Räddningstjänst: EDP M 2022-569 
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	6 Älmhults 2022-09-19 Sidnummer, beslut 1(1) 
	Figure
	kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	§ 100 Information september 2022 Ärendenummer MOS 2022/6 
	I. Redovisning av bostadsanpassningsärenden. 
	2. Linnea Boye , miljoch hälsoskyddsinspekt informerar om status f ärende M 2022-400 -Ansan strandskyddsdispens f tillgänglighetsanpassning, aktivitetsyta kanotskjul, bryggor, Bs2: 1. 
	Miljoch byggnämnden tackar f informationen. 
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	Sammanträdesprotokoll 
	2022-09-19 Sidnummer, beslut 1 (1) 
	Miljoch byggnämnden 
	§ 101 Meddelanden september 2022 
	Ärendenummer MOB 2022/7 
	I. Mark-och miljomstolen meddelar 2022-08-16 dom med ändring av Länsstyrelsens beslut. Upphäver miljoch byggfvaltningen beslut den 13 januari 2022 och återfvisar ärendet till nämnden f fortsatt handläggning. Dnr M 2020-1060 
	2. 
	2. 
	2. 
	Länsstyrelsen beslutar 2022-08-19 att flänga handläggningstiden f anmäld vattenverksamhet på fastigheten B.hult S:5 i Älmhults kommun till dess att slutgiltigt beslut fattas i ärendet. DnrM2022-3 

	3. 
	3. 
	Länsstyrelsen meddelar 2022-09-01 att erklagandet av beslut om fhandsbesked Vägla l :23 avvisas samt upphäver det erklagade beslutet och återfvisar ärendet till nämnden f fortsatt handläggning. Dnr B 2022-164 

	4. 
	4. 
	Länsstyrelsen meddelar 2022-09-02 beslut om bifall med villkor f Älmhults kommuns anmälan om vattenverksamhet f byte av gångbro er Lillån vid Hallaryd. Dnr M 2022-3 

	5. 
	5. 
	Länsstyrelsen upphäver 2022-09-05 nämndens avslagsbeslut f strandskyddsdispens på fastigheten Krusebe 1 :34 och återfvisa ärendet till nämnden f fortsatt handläggning. Dnr M 2022-468 
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