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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 

Miljö- och byggnämnden 2020-09-28 

Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult klockan 13:30–17:30 

Paragrafer 
96-115 

Utses att justera 
Kristina Spjut Sahlberg (S) 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult 2020-10-05 

Underskrifter 
Sekreterare ____________________________________ 

Helle Kröll Rasmussen 

Ordförande ____________________________________ 
Pontus Haglund (C) 

Justerande ____________________________________ 
Kristina Spjut Sahlberg (S) 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnämnden 2020-09-28 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2020-10-07 2020-10-29 

Anslagstid 

2020-01-07--2020-10-28 

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Miljö- och byggförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 

Miljö- och byggnämnden 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Pontus Haglund (C) 
Tommy Lövquist (S) § 96-97, 99-115, jäv § 98 
Dan Blixt (M) 
Kristina Spjut Sahlberg (S) 
Håkan Pettersson (S) § 96-106, 108-115, jäv § 107 
Claes Lindahl (C) 

Tjänstgörande ersättare 
Birgitta Bengtsson (S) § 98 för Tommy Lövquist, § 107 för Håkan Pettersson 
Ylva Sandström (C) § 96-115 

Tjänstemän 
Ingegerd Anderson, miljö- och byggchef 
Camilla Hallberg, controller § § 97 
Eldemez Bajramovic, byggnadsinspektör § 98-99 
Daniel Persson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 99-101 
Anton Persson Hacksell, byggnadsinspektör § 102-106 
Ellen Karlsson, byggnadsinspektör § 107 
Emma Brannegård, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 108-111 
Linnéa Boye, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 108-111 

Övriga deltagande 
-

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2019/26

2020/49

2020/56

2020/57

2020/58

2020/51

2020/54

2020/50

2020/52

2020/53

2020/55

2020/8

2020/25

2019/54

2020/20

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 

Miljö- och byggnämnden 

Ärenden 

Val av justerare och dag för justering 
§ 96 Fastställande av föredragningslistan 
§ 97 Delårsrapport 2 
§ 98 Byggsanktionsavgift vedspis - Råshult 1:19 
§ 99 Remissutlåtande vid granskningsskede för 

detaljplan Kattesjön 
§ 100 Remissyttrande ang. promemorian 

Tillsynsprogram och tillsynsbesök för 
yrkesmässiga verksamheter som hanterar avfall 
samt nya skyldigheter vid tillsyn av 
återvinningsavfallsanläggningar 

§ 101 Ansökan om strandskyddsdispens för ny 
byggnad - Skåparyd 4:1 

§ 102 Byggsanktionsavgift för olovlig byggnation -
Sånnaböke 1:114 

§ 103 Bygglov - Nybyggnad av sjöbod - Sånnaböke 
1:114 

§ 104 Byggsanktionsavgift för olovlig markåtgärd -
Älmhult 20:1 

§ 105 Tillsyn - Utnyttjande av allmän platsmark -
Boastad 1:41 

§ 106 Tillsyn - Utnyttjande av allmän platsmark -
Boastad 1:42 

§ 107 Bostadsanpassningsbidrag - Bårshult 2:23 
§ 108 Ansökan om utdömande av vite i enlighet med 

livsmedelslagen, märkning - Köpmannen 2 
§ 109 Ansökan om utdömande av vite i enlighet med 

livsmedelslagen, kött - Köpmannen 2 
§ 110 Ansökan om utdömande av vite, avlopp -

Finnhult 1:9 
§ 111 Ansökan om utdömande av vite, avlopp -

Osnaköp 2:16 

5 
6 
7 - 10 
11 

12 - 14 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 27 

28 - 32 

33 - 34 

35 - 36 

37 - 40 
41 - 43 

44 - 45 

46 - 47 

48 - 49 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2019/1

2020/13

2020/11

2020/12

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 

Miljö- och byggnämnden 

§ 112 Sammanträdesdagar för miljö- och 50 - 51 
byggnämnden 2021 

§ 113 Redovisning av delegeringsbeslut 2020 52 
§ 114 Information 2020 53 
§ 115 Meddelande 2020 54 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 96 Fastställande av föredragningslistan 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden fastställer dagordningen enligt kallelse 2020-09-22. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 97 Delårsrapport 2 
Ärendenummer MOB 2019/26 
Ärendenummer EDP M-2019-456 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar godkänna framlagd delårsrapport. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 enligt kommunstyrelsens 
anvisningar. 
Samtliga mål beräknas uppfyllas under året. 
Driftsbudgeten beräknas visa nollresultat. Intäkterna beräknas visa ett underskott 
på 1 872 tkr, främst kopplat till färre stora bygglovsavgifter. Personalkostnader 
beräknas visa ett överskott på 843 tkr, kopplat till vakanta tjänster på samtliga
avdelningar. Övriga kostnader prognostiseras gå med ett överskott på 1 029 tkr. 
Denna prognos innehåller dock stor osäkerhet gällande 
bostadsanpassningsbidragen. 
Investeringsbudgeten beräknas visa ett överskott på 231 tkr kopplat till ett 
projekt som inte kommer att genomföras under året. 

Beslutsunderlag 
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2020-09-18. 
 Delårsrapport 2 – 2020 Miljö- och byggnämnd, kvartal 3, per augusti 2020 

daterad 2020-08-31 
 Prognos efter augusti – 2020 Miljö- och byggnämnd, extramaterial 
Detaljerad investeringsredovisning 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(4) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 98 Byggsanktionsavgift vedspis - Råshult 1:19 
Ärendenummer MOB 2020/49 
Ärendenummer EDP M-2020-403 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Byggsanktionsavgift på 4 730 kr tas ut med stöd från 11 kap. 51 § Plan- och 

bygglagen (2010:900). 
2. Avgiften betalas av Nils Magnus Lundgren och Laura Indira Ruiz Lundgren,

Råshult 24, 34371 DIÖ. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Motivering 
Fastighetsägaren till Råshult 1:19 har utfört installation av vedspis och insatsrör. 
Dessa åtgärder kräver startbesked som inte fanns vid åtgärdernas utförande 
vilket också strider mot 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900). Om någon 
utfört åtgärder i strid mot 8-10 kap. plan- och bygglagen 2010:900) ska 
tillsynsmyndighet ta ut en byggsanktionsavgift med stöd av 11 kap. 51 § plan-
och bygglagen (2010:900). 

Avgift 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 31 § plan-och bygglagen 
(2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett byggnadsverk som kräver lov 
enligt 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 
kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 plan- och byggförordningen (2011:3389 
innan nämnden har gett ett startbesked är 4730 kr för installation eller väsentlig 
ändring av en eldstad, gällande en installation. 

Faktura skickas senare. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 2(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Jäv 
Tommy Lövquist (S) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv. 
Birgitta Bengtsson (S) träder in i hans ställe. 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande inkom 2020-08-04 med en anmälan avseende eldstad och rökkanal på 
enbostadshus. Under övriga upplysningar framgår det att en gammal vedspis 
som tidigare funnit i huset har installerat i köket. Rökkanalerna har ändrats något 
för att genomföra installationen och insatsrör har satts in. Installationen har
besiktat och godkänts av Älmhults sotare. 

Ärendebeskrivning 
2020-08-04 fick Miljö- och byggförvaltningen in anmälan om eldstad och 
rökkanal. I ansökan framgick det att en gammal vedspis som tidigare funnits i 
huset har installerats i köket. Rökkanalerna hade ändrats något för att genomföra 
installationen och insatsrör har satts in. Installationen har besiktats och godkänts
av Älmhults sotare. 
2020-08-20 beslutar vi på förvaltningen att upprätta ett tillsynsärende utifrån 
bygglovsanmälan. 
2020-08-21 skickas en kommunicering till sökande där förslag till beslut 
presenteras avseende anmälan om installation av vedspis på fastigheten Råshult 
1:19 ska föreläggas med byggsanktionsavgift på 4 730 kr med från 11 kap 51 § 
Plan- och bygglagen (2010:9009. 
Fastighetsägaren fick två alternativ att antigen göra rättelse enligt Plan- och 
bygglagen 11 kap. 20 § och återställa till hur det var från början eller att låta 
Miljö- och byggnämnden besluta om ärendet, vilket då kan förenas med 
vite/sanktionsavgift. Rättelsen skulle genomföras senast 2020-09-16. 

2020-08-28 fick vi E-postmeddelande där den sökande svarar på 
kommuniceringen att de vill att ärendet ska gå vidare till nämnden. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan anmälan B-2020-380-1 daterad 2020-08-04 

 Kommunicering B-2020-403-2 daterad 2020-08-21 

 Byggsanktionsavgift B-2020-403 daterad 2020-08-21 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 3(4) 

Miljö- och byggnämnden 

 E-post B-2020-403-3 daterad 2020-08-28 

Lagstöd 
Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap 8 § 
8 § 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § 
plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som 
kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a eller 8 § första stycket 4 plan- och 
bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 11 och som 
innebär ändrad användning innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 
prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser, 

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten 
byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser, 

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en 
byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,0125 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen 
avser, och 

4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,25 prisbasbelopp med ett 
tillägg av 0,00625 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som 
ändringen avser. 
Förordning (2015:837). 
Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 3 § 
3 § 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om 
åtgärden kräver 
1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller 
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §. 
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5 § 
5 § 
En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa 
eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att 
anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller 
andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som 
rör frågor inom lagens tillämpningsområde. 
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 51 § 
51 § 
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i föreskrifter eller beslut 
som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§ 
eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/nar-byggsanktionsavgift-ska-tas-ut/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/handlaggning/att-gora-en-anmalan/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/nar-byggsanktionsavgift-ska-tas-ut/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/nar-byggsanktionsavgift-ska-tas-ut/
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 4(4) 

Miljö- och byggnämnden 

byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 
12 §. 
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 60 § 
60 § 
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt 
ansvariga för betalningen. 

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 61 § 
61 § 
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om 
att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. Det gäller dock 
inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. 

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, 
beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter 
(PBL 13:16). 

Beslutet skickas till 
Beslutet delges 
Råshult 1:19 

*Avgiften fördelas på 
Installation av eldstad och insattsrör 
Antal 1 
Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 47 300 (2020) 
Beräkningsgrundande formel 0,1*pbb*antal 
Beräkning 0,1*47 300*1 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/nar-byggsanktionsavgift-ska-tas-ut/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/nar-byggsanktionsavgift-ska-tas-ut/
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 99 Remissutlåtande vid granskningsskede för
detaljplan Kattesjön 
Ärendenummer MOB 2020/56 
Ärendenummer EDP M-2020-368 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden yttrar sig till planeringsenheten, 

kommunförvaltningen i enlighet med miljö- och byggförvaltningens 
yttranden som bifogads detta beslut. Synpunkterna i yttrandena ska inarbetas 
i detaljplanen och dess bilagor 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Planeringsenheten inkom med en remissförfrågan till miljö- och byggnämnden i
Älmhults kommun i samrådsskedet av detaljplan för del av Stenbrohults-
Kvarntorp 1:3 m.fl. (Kattesjön), i Diö, Älmhults kommun. Remissförfrågan 
inkom 2020-09-16. Miljö- och byggnämnden gavs då tillfälle att lämna 
synpunkter i planärendet. 

Beslutsunderlag 
 Dagvattenutredning, dnr: m-2020-368-3 
 Geoteknisk utredning, dnr: m-2020-368-3 
 Planbeskrivning, dnr: m-2020-368-3 
 Plankarta, dnr: m-2020-368-3 
 Trafikbullerutredning, dnr: m-2020-368-3 
 Yttrande från byggavdelning på Miljö- och byggförvaltningen 
 Yttrande från miljöavdelning på Miljö- och byggförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(3) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 100 Remissyttrande ang. promemorian
Tillsynsprogram och tillsynsbesök för
yrkesmässiga verksamheter som hanterar avfall
samt nya skyldigheter vid tillsyn av
återvinningsavfallsanläggningar 
Ärendenummer MOB 2020/57 
Ärendenummer EDP M-2020-723 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden i Älmhults kommun ställer sig positiva till 

lagändringar, justeringar och förändringar som kan ge lättnader på den 
administrativa belastningen hos tillsynsmyndigheten. I de fall lättnader kan 
lösgöra mer resurser till faktiska tillsyns- och kontrollinsatser, som bedöms 
ge en större miljönytta, är detta välkomna förändringar. 

2. Även förändringar som leder till ökad förståelse och överensstämmelse av 
svensk författning gentemot EU-rätt är att betrakta som positiva. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringskansliet har inkommit med en remiss till miljö- och byggnämnden i
Älmhults kommun där nämnden, tillsammans med resten av Sveriges kommuner 
och ett flertal myndigheter som lyder under regeringen, ges möjlighet att yttra 
sig angående angivna förslag respektive material i promemorian. 

Remissen inkom till Miljö- och byggnämnden i Älmhults kommun den 30 juni 
2020. 
Ärendebeskrivning 
I promemorian som har skickats på remiss föreslås ändringar i 
miljötillsynsförordningen och förordningen om utvinningsavfall. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 2(3) 

Miljö- och byggnämnden 

Det nuvarande kravet i miljötillsynsförordningen på att upprätta tillsynsprogram 
för alla yrkesmässiga verksamheter som hanterar avfall som infördes 2018, har 
blivit för långtgående och medför en administrativ börda för 
tillsynsmyndigheterna som inte medför en motsvarande nytta för miljön. 
Miljötillsynsförordningen föreslås därför ändras på så sätt att det för en del 
verksamheter endast ställs krav på att genomföra tillsynsbesök med jämna 
mellanrum. En sådan ordning är förenlig med avfallsdirektivet och bedöms vara 
tillräcklig för att tillsynen ska kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt 
avseende dessa verksamheter. 
Vidare föreslås ändringar i miljötillsynsförordningen och i förordningen om 
utvinningsavfall som syftar till att införliva EU-kommissionens 
genomförandebeslut (EU) 2020/248 av den 21 februari 2020 om fastställande av 
tekniska riktlinjer för inspektioner i enlighet med artikel 17 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG, i svensk rätt. 
Därutöver föreslås en ändring i förordningen om utvinningsavfall för att rätta till 
en felaktig författningshänvisning. 
I promemorian anges att ikraftträdande av ändringarna bör träda i kraft så snart 
som möjligt, vilket enligt bedömning bör vara den 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 
 Remiss av promemorian Tillsynsprogram och tillsynsbesök för yrkesmässiga 

verksamheter som hanterar avfall samt nya skyldigheter vid tillsyn av 
utvinningsavfallsanläggningar 

Motivering 
Miljö- och byggnämnden i Älmhults kommun anser det vara väl motiverat att 
lagändringar, justeringar och förändringar i svenska författningar görs för att 
bättre överensstämma med EU-rätten och de krav som ställs utifrån den. 
Att kraven, i miljötillsynsförordningen, på att upprätta tillsynsprogram förändras 
för alla verksamheter som behandlar, samt yrkesmässigt transporterar, förmedlar 
eller handlar med avfall ses som positivt. 
Det är också positivt att förändringslättnader sker gällande de krav på 
tillsynsprogram för verksamheter där farligt avfall uppkommer som ett led i den 
yrkesmässiga verksamheten. 
Det bedöms ge en större miljönytta att i fortsättningen enbart upprätta 
tillsynsprogram för verksamheter som är tillståndspliktiga eller omfattas av ett 

Justerandes signaturer 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 3(3) 

Miljö- och byggnämnden 

tillstånd och är industriutsläppsverksamheter, samt verksamheter där det finns en 
utvinningsavfallsanläggning. 
Det föreslagna kravet gällande tillsynsintervall på utvinningsavfallsanläggningar 
anses vara positivt om det harmoniserar med EU:s nya avfallsdirektiv på ett sätt 
som inte leder till ökad administration eller oskäligt hög arbetsbörda. De 
administrativa lättnaderna möjliggör att resurser kan läggas på faktiska 
tillsynsinsatser och kontroller som ger en större miljönytta. 

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet, m.remissvar@regeringskansliet.se 
kopia 
frida.rudsander@regeringskansliet.se 

Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) och diarienummer 
M2020/01070/R och remissinstansens namn ska anges i ämnesraden på e-
postmeddelandet. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(5) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 101 Ansökan om strandskyddsdispens för ny
byggnad - Skåparyd 4:1 
Ärendenummer MOB 2020/58 
Ärendenummer EDP M-2020-813 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå Ingvar Jonssons, med 

personnummer 19590604-xxxx, ansökan. 
2. Avslaget avser ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

på fastigheten Skåparyd 4:1 utföra åtgärder i enlighet med ansökan 
inkommen till miljö- och byggnämnden 2020-08-20. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Motivering 
Det aktuella området ligger inom ett område som uppmärksammats i länets 
naturvårdsprogram och har getts värdeklass 1 genom sina biologiska-
geologiska- och landskapsmässiga värden, samt dess betydelse för friluftslivet. 
Platsen besöktes 2020-08-20 då det kunde noteras att platsen utgörs av en 
isolerad höjd i nära anslutning till Helge å, en så kallad moränkulle. Runt denna 
kulle förekom åkermark och områden med tydliga tecken på att översvämningar 
förekommer. 
På kullen förekom blandvegetation med gräs och mindre buskar. Det 
uppskattades ske självföring av olika lövträd på platsen. Det finns även tecken 
på ett antal blomväxter på platsen och i de lägre delarna av kullen finns tecken 
på växter med bladkaraktär som tyder på att de eventuellt kan gynnas av 
randområdet för översvämningar. 
I Naturvårdsprogrammet för Kronobergs län, från 1989, anges att det 
förekommer områden med blåsippor som är etablerade på moränkullarna i 
området. Detta var dock inget som hittades omnämnt i artportalen och deras 
kartor som finns för platsen. Det går inte att genom platsbesöket säkert utesluta 
att det förekommer blåsippor i större utsträckning på platsen då besöket inte 

Justerandes signaturer 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 2(5) 

Miljö- och byggnämnden 

utfördes inom blomningsperioden. Det förekommer även ett flertal lövträd på 
platsen bland annat ek och andra blandade lövträd som lönn och hassel. 
Avståndet mellan vattnet och bodens placering är ca 10-30 meter. 
Sökanden har angett särskilt skäl för uppförandet av boden, enligt miljöbalken 7 
kap. 18 c § punkt 3, som innebär följande: 
”området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området”. 
Miljö- och byggförvaltningen anser att det särskilda skälet inte kan tillämpas för 
den ansökta boden och dess placering. 
Skälet som åberopas anger att anläggning måste ligga vid vattnet och att behovet 
inte kan tillgodoses utanför området. Det bedöms dock inte vara omöjligt att en 
redskapsbod för jakt- och fiskeutrustning placeras utanför strandskyddsområdet 
på den aktuella fastigheten Skåparyd 4:1 eller Skåparyd 3:1. Tillgängligheten till 
området bedöms inte nämnvärt påverkas, det är dock inte tillåtet att uppföra nya 
byggnader i områden som omfattas av strandskyddets bestämmelser om inte 
något särskilt angivet skäl kan åberopas som anges i 18 kap. 18c § miljöbalken. 
Eftersom jaktändamålet för boden inte är att betrakta som något som undantas 
från strandskyddets bestämmelser då det skulle kunna tillgodoses utanför 
området bedöms inte förbudsundantagen för nybyggnation gå att tillämpa i detta 
fallet. Det bedöms möjligt att placera boden utanför strandskyddat område för att 
uppnå ett förvaringssyfte. 
Med hänvisning till sökandes upplysningar om turism och byggnadens utförande 
så torde det inte heller vara möjligt att åberopa undantagen för jordbruks- och 
skogsbruksnödvändiga anläggningar inom strandskyddade områden. 
De aktuella fastigheterna består av förhållandevis stora ytor även utanför det 
strandskyddade området. Det bedöms möjligt att bodar eller annan förvaring av 
jakt- och fiskeutrustning kan ske på annan plats av fastigheterna. 
Förvaring av utrustning i närheten av vattnet bedöms inte som ett skäl att bevilja 
en strandskyddsidpens då det bedöms vara möjligt att transportera ut jakt- och 
fiskeutrustning på annat sätt till platsen utan att permanent byggnation sker i 
området. 
I samband med handläggningen av ärendet har det observerats domar där det 
angetts att behovet att bära utrustning en längre sträcka inte varit skäl för att 
bevilja strandskyddsdispens, se Mark- och miljödomstolen, målnr/dnr: 2010-M 
4203. 
Naturvårdsverket hävdar också i sin publikation ”Strandskydd – en vägledning 
för planering och prövning, Handbok 2009:4”, på sidan 56, att det av sökanden 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 3(5) 

Miljö- och byggnämnden 

åberopade skälet för anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten 
inte är tillämpbart för förråd. 
Eftersom det bedöms saknas ett giltigt skäl för strandsskyddsdispens kan Miljö-
och byggnämnden i Älmhults kommun inte bevilja dispensansökan i enlighet 
med 7 kap. 18 b §. 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 4 950 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. 
Fakturan kommer att skickas senare. Om denna inte betalas i tid tas en 
påminnelseavgift på 60 kronor ut. 

Sammanfattning av ärendet 
Ingvar Jonsson inkom 2020-08-20 med en ansökan om befrielse från 
strandskyddsbestämmelserna för att på fastigheten Skåparyd 4:1 uppföra en helt 
ny byggnad inom strandskyddat område. 
Fastigheten ligger vid vattendraget Helge å, som har 100 meters strandskydd. 

Ärendebeskrivning 
Ingvar Jonsson inkom 2020-08-20 med en ansökan om befrielse från 
strandskyddsbestämmelserna för att på fastigheten Skåparyd 4:1 uppföra en helt 
ny byggnad inom strandskyddat område. Byggnaden anges enligt ansökan vara 
ett heltimrat förråd och redskapsbod med måtten 4,3 x 6,3 meter (med veranda). 
Byggnadens höjd anges till 3,1 meter. 
Fastigheten ligger vid vattendraget Helge å, som har 100 meters strandskydd. 
Enligt ansökan ska det finnas ett godkännande från markägaren, sökandes 
släkting, att utföra den ansökta åtgärden och placeringen kommer ske i en 
skogsdunge i anslutning till åkermark enligt karta som bifogades ansökan. 
Platsen ligger enligt ansökan i ett område med en växtlighet bestående av ek och 
och lövblandskog. Varav tre 3-6 träd kommer behöva tas ner i samband med 
nybyggnationen. Det kommer även ske en mindre markpåverkan i samband med 
byggnationen, detta kommer enligt ansökan ske när plintar anläggs. 
I ansökan anges att allmänhetens tillgänglighet till platsen inte påverkas. 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 4(5) 

Miljö- och byggnämnden 

I ansökan har sökanden åberopat ett av skälen som krävs för att 
strandskyddsdispens ska kunna ges. Den sökande har åberopat skälet i 7 kap. 
18c § 3 p som anger: 
”Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet kan inte tillgodoses utanför området.” 
Platsen besöktes av miljö- och byggförvaltningen den 20 augusti 2020 och ett 
meddelande om förtydligande skickades till sökanden med en del frågor 
angående fastigheten och det åberopade skälet för strandskyddsdispens. 
Ett svar med förtydligande inkom från den sökande den 25 augusti 2020. I 
förtydligandet anges att syftet med förrådet är att förvara och torka jakt- och 
fiskeutrustning samt att material och utrustning till båt ska förvaras här. Enligt 
ansökan blir funktionen lik en sjöbod. 
Sökanden anger även att förrådet ska göra att åkermarken inte ska behöva 
beträdas lika ofta under växtperioden. Sökanden anger också att allmänhetens 
tillträde till platsen inte begränsas då området främst går att nå från vattnet. 
Sökanden menar också att den tänkta placeringen är bäst med hänseende på att 
åkermarken frekvent översvämmas vid högvatten. I ansökan anges också att en 
placering av boden på åkern inte heller är lämpligt då den inte skulle vara nåbar 
under växtperioden. Sökanden anger också att denne äger fastigheten Skåparyd 
1:3 som gränsar till fastigheten Skåparyd 4:1 varför det skulle finnas en nytta 
med boden ifråga. 
Den sökanden menar att fiskevattnet är landsbygdens produktionsmedel och för 
att utveckla befintliga eller nya näringar inom jord- och skogsbruk behövs det 
ibland att man gör undantag från strandskyddet, och istället tillämpar de 
undantag som jord- och skogsbruk har i lagstiftningen. Detta för att jordbruk 
oavsett storlek fyller en viktig funktion för livsmedelsproduktionen och även för 
ett bevarande av det öppna landskapet. Sökanden anger också att de med denna 
ansökta anläggning kan försöka attrahera turister och annan besöksnäring såsom 
sportfisketurister etc. Den sökande menar också att ansökan och den bod som 
ansökan gäller är en möjlighet att utveckla befintliga eller nya näringar. 
Sökanden anger också att byggnaden inte på något vis kommer inskränka på 
allmänhetens tillgänglighet eller för växt- och djurlivets skydd och att en levande 
landsbygd med ett uthålligt friluftsliv kräver ett fungerande näringsliv. 
Den 9 september kontaktade sökanden även miljö- och byggförvaltningen och 
tillade bland annat att jaktutrustningen som är ämnad att förvaras i boden bland 
annat avsedd för mink som jagas i Helge å. Sökanden menar att det är viktigt för 
viltvården och naturskyddet att minkpopulationen regleras i området så de inte 
bidrar till problem i det Natura 2000 område som ligger mindre än en kilometer 
söder om den ansökta platsen. 
Justerandes signaturer 
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2020-09-28 Sidnummer, beslut 5(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Beslutsunderlag 
 Ansökan om strandskyddsdispens, dnr: m-2020-813-1 

 Situationsplan, dnr: m-2020-813-2 

 Fasadritning, dnr: m-2020-813-3 

 Begäran om komplettering, dnr: m-2020-813-4 

 Information, dnr: m-2020-813-5 

Lagstöd 
Beslutet meddelas med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § med hänvisning till 7 
kap. 15 och 18 c §§ i samma lag. 

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

Beslutet skickas till 
Ingvar Jonsson, Prästgårdsvägen 4, 343 96 Hallaryd 

Justerandes signaturer 
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2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(5) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 102 Byggsanktionsavgift för olovlig byggnation -
Sånnaböke 1:114 
Ärendenummer MOB 2020/51 
Ärendenummer EDP B-2020-335 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Tillsynsärendet på fastighet Sånnaböke 1:114 förenas med en 

byggsanktionsavgift på 14 426kr. Med stöd av 9 kap 2 & 11 § i plan- och 
bygglagen (2010:900) (PBL). 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Motivering 
En åtgärd får inte påbörjas utan startbesked enligt 10 kap 3 § p1 
PBL. Eftersom åtgärden med en ny sjöbod är påbörjad är 
fastighetsägaren skyldig till överträdelse mot PBL och därmed 
berättigad till en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften är beräknad 
under rubriken Beräkning. Nedan är en förklaring från Boverkets 
byggsanktionsguide: 
”Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och 
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov 
enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 
plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första 
stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
är: 
2. 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.” 
Sanktionsavgiften får inte sänkas eftersom avgiften är rimlig i 
förhållande till storlek och placering av påbörjat arbete. Enligt 9 kap 
53a § får endast nedsättning av avgift ges om avgiften inte är rimlig i 
förhållande till överträdelsen. 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 2(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Väljer Per-Åke Andersson att utföra rättelse enligt kommuniceringen 
utesluts sanktionsavgiften. Det kräver att allt är utfört enligt 
kommuniceringen. 

Avgift 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och 
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov 
enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 
plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första 
stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
är 14 426kr för en komplementbyggnad. 
Beräkning av byggsanktionsavgift* har utförts enligt och med hjälp 
av Boverkets sanktionsberäkningsguide. 
Faktura översändes senare. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett anonymt klagomål inkom angående rivning och nybyggnation på
fastigheten Sånnaböke 1:114. Åtgärderna som påbörjats sker mellan 
sjön Möckeln och den ås som finns på fastigheten. Fastighetsägaren
är Per-Åke Andersson och även han som påbörjat åtgärderna. Det 
inkom ytterligare ett anonymt klagomål på de påbörjade åtgärderna 
under granskningen. Dialog mellan fastighetsägare och förvaltningen 
har skett vid flera tillfällen. Vid dessa tillfällen har fastighetsägaren 
förklarat varför åtgärden genomförts och varför inga ansökningar om 
lov inkommit. Fastighetsägaren har även ansökt om ett lov i 
efterhand där förslag till beslut är avslag av förvaltningen. 

Ärendebeskrivning 
2020-06-30 Inkom ett anonymt klagomål till Miljö- och
byggförvaltningen. Där beskrivs det att fastighetsägaren Per-Åke 
Andersson har rivit ett plåtskjul som låg i anslutning till Möckeln på
fastigheten Sånnaböke 1:114. Även att fastighetsägaren har påbörjat 
bygge av grund dit det även dragits el och vatten. Det skrivs också 
att marken har förändrats. 
2020-07-08 Skickades en kommunicering till Per-Åke Andersson där
förvaltningen ber honom att lämna en förklaring på åtgärderna. Även 
information om olovligt byggande samt markåtgärder. 
Justerandes signaturer 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 3(5) 

Miljö- och byggnämnden 

2020-07-20 Inkom ett svar på kommuniceringen från Per-Åke 
Andersson där han redogör för åtgärderna som genomförts samt 
varför de genomförts. Han beskriver bland annat att plåtskjulet var i 
väldigt dåligt skick och medförde därmed en fara för de som vistas i 
området. Marken kring plåtskjulet var så pass fyllda med skräp att 
han tvingades sanera. I med sanering krävdes en ny platta på mark.
Allt detta ansågs vara en typ av renovering enligt Per-Åke 
Andersson. Han skriver också om hur han varit i kontakt med en 
tidigare stadsarkitekt i samband med planändringen som vann laga 
kraft 2008. Där de ska ha diskuterat om en renovering av plåtskjulet. 
2020-07-20 Inkom ytterligare ett anonymt klagomål. Det beskrivs att 
delar av åsen är borttagen, träd är fällda, att en grund har byggts och 
att en stenpir finns utlagd en bra bit ut i vattnet. Detta klagomål 
innehöll även sex bilder på bland annat plattan på mark, fällda träd, 
dragning av installationer och den stenpir som sticker ut i vattnet. 
2020-07-27 skickades en kommunicering till Per-Åke Andersson att 
det finns möjlighet för honom att söka bygglov i efterhand. Det 
informerades om att byggnaden bör ha som avsikt att vara tillgänglig 
för allmänt. Däremot finns det inget krav på att sökande måste ha 
med det i sin ansökan, det är upp till sökande själv vad ansökningen 
ska innehålla. Däremot att oavsett innehåll i ansökningen finns risk 
för avslag. 
2020-07-30 Ringde fastighetsägaren till en bygginspektör där han 
frågar om processen för ärendet. Per-Åke Andersson tycker det är 
tråkigt att han ska bli straffad för att han gör något bra av något som 
varit i dåligt skick. Han informerar om att han varit i kontakt med 
tidigare stadsarkitekt Olof Thedin. Då hade stadsarkitekten meddelat 
fastighetsägaren att han inte kunde bygga en ny sjöbod på samma 
ställe som den befintliga på grund av att det är naturmark. 
Stadsarkitekten rådde fastighetsägaren att renovera istället eftersom 
det inte kräver bygglov. 
När fastighetsägaren sanerade området kring den befintliga sjöboden 
kom han fram till att hela området var i behov av sanering. Då valde
Per-Åke Andersson att riva befintlig sjöbod och sedan påbörja 
bygget av en ny sjöbod. Av den anledning att han visste att ett 
bygglov inte skulle godkännas. Han är tydlig med att meddela om att 
den nya sjöboden ska bli finare och säkrare än den rivna sjöboden.
Per-Åke Andersson anser att det är en form av renovering. 
Bygginspektören informerade då att om en byggnad rivs och sedan 
byggs upp igen räknas det inte som renovering, det är en 
nybyggnation. 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 4(5) 

Miljö- och byggnämnden 

2020-08-03 Fastighetsägaren tar kontakt via telefon och vill veta vad 
som kan göras för att skynda på processen av handläggning. 
Bygginspektören informerar att en komplett ansökan innebär att 
ingen komplettering krävs. Bygginspektören informerar vad en 
komplett ansökan bör innehålla för att det eventuellt ska undvika 
komplettering. Fastighetsägaren fick också information om att 
fackmannamässiga ritningar är ett krav. 
Per-Åke Andersson avslutar samtalet med att informera om att ett 
yttrande från grannar som anser att nybyggnationen är positiv 
inkommer snarast. 
2020-08-11 Inkom två kommuniceringar från grannar till Sånnaböke 
1:114. Första kommuniceringen inkom från Caroline och Roger 
Blomqvist. De meddelar att de är positiva och tacksamma för att
fastighetsägaren Per-Åke Andersson påbörjat arbetet. De har haft en
kommunikation med Per-Åke Andersson om att berört område borde 
saneras och göras säkrare för besökare. De anser att strandremsan 
blir trevligare, säkrare och mer tillgänglig med de åtgärder som 
genomförts/pågår. 
Andra kommuniceringen inkom från Carl Axel Gard och Lena Gard
som bott i området i 45 år. De tycker att Per-Åke Andersson har 
förbättrat fastigheten Sånnaböke 1:114 sedan han förvärvade 
fastigheten. De åtgärder som utförts senaste halvåret har medfört en 
klar förbättring för de som bor och vistas kring stranden. 
2020-08-18 Skickade förvaltningen ut en kommunicering till Per-
Åke Andersson om byggsanktionsavgift. Ärendet kommer behandlas 
av Miljö- och byggnämnden vid nästa nämndsammanträde 2020-09-
28. Förvaltningen gav samtidigt möjlighet till rättelse i form att ta 
bort påbörjad bebyggelse samt återställa marken. 

Beslutsunderlag 
B-2020-335-1, Klagomål anonymt 
B-2020-335-2, Kommunicering 
B-2020-335-3, Svar på kommunicering 
B-2020-335-4, Klagomål 
B-2020-335-5, Kommunicering 
B-2020-335-6, Telefonkontakt med fastighetsägare 
B-2020-335-7, Telefonkontakt med fastighetsägare 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 5(5) 

Miljö- och byggnämnden 

B-2020-335-8, Kommunicering ang det påbörjade arbetet - positiva 
till det 
B-2020-335-9, Kommunicering ang det påbörjade arbetet - positiva 
till det 
B-2020-335-10, Kommunicering 
Miljö- och byggnämndens tjänsteskrivelse 

Lagstöd 
1) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med 
byggsanktionsavgift (PBF 9:20). 

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, beslutsnummer, er överklagan med 
namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16). 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägare Per-Åke Andersson. 

Beräkning 
Sanktionsarea 11 kvm 
Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 47 300 kr (2020) 
Beräkningsgrundande formel 
(0,25*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea) 
Beräkning (0,25*47300)+(0,005*47300*11) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(3) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 103 Bygglov - Nybyggnad av sjöbod - Sånnaböke 
1:114 
Ärendenummer MOB 2020/54 
Ärendenummer EDP B-2020-385 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar om avslag för ansökan om bygglov för 

nybyggnad av sjöbod på fastigheten Sånnaböke 1:114 med stöd av 9 kap 30 
§ 1p i plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Motivering 
Genom en granskning av ärendet finner förvaltningen ingen 
möjlighet att bevilja bygglovet. Marken som sjöboden avser att stå 
på är mark avsedd för allmänt ändamål och benämns som natur i 
detaljplanen. Av den anledningen finns ingen byggrätt att utnyttja för 
fastighetsägaren. Enligt 9 kap 30 § 1p och 9 kap 31b § PBL 
(2010:900) ska inget bygglov ges för att byggnadsverket inte 
överensstämmer med detaljplanen och heller inte kan antas som en 
liten avvikelse. 
Bygglov får inte ges om åtgärden antas medföra att rättigheterna 
begränsas enligt 9 kap 31e § 2p PBL (2010:900), i detta fall att en 
byggnad för eget bruk önskas bygga på mark avsedd för 
allmänheten. Det skapar en begränsad tillgänglighet för allmänheten 
samt att en byggnad ger ett intryck av privat mark. 

Reservation 
Dan Blixt (M) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han före justering 
lämnar en skriftlig reservation. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 2(3) 

Miljö- och byggnämnden 

Avgift 
Avgiften för beslutet är 3 300 kronor *. Avgiften tas ut med stöd av 
taxa för prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, 
antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86, och ändring i 
taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges beslut 
2016-06-20 § 102. 
Faktura skickas senare. 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande inkom med en ansökan om att bygga en ny sjöbod på
fastighet Sånnaböke 1:114. Sökande Per-Åke Andersson vill bygga 
en sjöbod på mark benämnt som naturmark där marken är avsedd för 
allmänt ändamål. Enligt detaljplanen finns där ingen byggrätt och 
förvaltningen ser inget behov av en ny byggnad för att förvara 
skötselredskap. 
Ärendebeskrivning 
2020-08-11 Inkom ansökan om att bygga en ny sjöbod från sökande
Per-Åke Andersson. Ansökan innehåller teknisk beskrivning samt 
fasad-, plan-, situations- och kontrollplan. Utöver dessa handlingar 
inkom även yttranden från grannar som ser positivt på att
fastighetsägaren Per-Åke Andersson har sanerat och rensat området 
från skräp och gammalt avfall. 
2020-08-17 Kommunicering angående förvaltningens förslag till 
beslut skickades till sökande. Förslag till beslut baseras på att det 
inte finns någon byggrätt på naturmarken som är avsedd för 
allmänheten. 
2020-09-07 Kommunicering om hur ärendet behandlats efter ett
personligt möte med Per-Åke Andersson. Informationen som 
förmedlades var att förvaltningen inte ändrat sitt förslag till beslut. 
Under flera tillfällen har Per-Åke Andersson varit i kontakt med 
förvaltningen för att diskutera ärendet. Vid dessa tillfällen har Per-
Åke Andersson motiverat sitt ärende genom att förklara att sjöboden 
behövs för att kunna förvara fiskeredskap, fyrhjuling, skötselredskap 
och surfingbrädor/saker till badaktiviteter. 

Beslutsunderlag 
B-2020-385-1, Ansökan 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 3(3) 

Miljö- och byggnämnden 

B-2020-385-2, Fasadritning 
B-2020-385-5, Situationsplan 
B-2020-385-9, Kommunicering 
B-2020-385-10, Kommunicering 
Miljö- och byggnämndens tjänsteskrivelse 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Dan Blixt (M) föreslår att tjänstemännens förslag till beslut ska avslås. 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Dans förslag mot förvaltningens förslag och finner att 
nämnden bifaller förvaltningens förslag. 

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, beslutsnummer, er överklagan med 
namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16). 

Upplysning 
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) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med 
byggsanktionsavgift (PBF 9:20). 

Beslutet skickas till 
Beslutet meddelas sökande Per-Åke Andersson. 

*Avgiften fördelas på: Tidsersättning 4h 3 300kr 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(5) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 104 Byggsanktionsavgift för olovlig markåtgärd -
Älmhult 20:1 
Ärendenummer MOB 2020/50 
Ärendenummer EDP B-2020-293 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att BK Näset ska betala sanktionsavgift på 

33 866 kr. Sanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap 51 § PBL (2010:900). 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Motivering 
Genom en granskning av inkomna bilder, pressmeddelande och 
mätning av antal kvadratmeter som är olovligt åtgärdade anser 
förvaltningen att en sanktionsavgift bör tas ut enligt 11 kap. 51 § 
PBL. Sanktionsavgiften bör avspegla antal kvadratmeter som 
åtgärdats utan lov. Trädfällningen ingår inte i ärendet eftersom 
trädfällning varken nämns i detaljplan eller områdesbestämmelserna. 
Enligt 8 kap. 13 § PBL är det förbud mot förvanskning på allmänna 
platser. Det innebär att alla åtgärder ska ske med varsamhet och om 
åtgärden innebär en avsevärd förändring av marken krävs lov enligt 
9 kap. 11 § PBL. 
Översiktsplanen för Älmhult framtaget år 2018-2020 benämner detta 
område som ett viktigt naturområde med naturvärdesklass 2. Det 
betyder att det finns höga naturvärden i området och bör hanteras 
varsamt för att behålla den biologiska mångfalden. Utöver marken är 
sjön Möckeln en viktig sjö för hela länet samt ett riksintresse för 
friluftsliv och naturvård. Det betyder att en förvanskning av mark 
intilliggande sjön Möckeln är en förvanskning av ett riksintresse. 
BK Näset lyfter fram arrendeavtalet i sitt yttrande, arrendeavtalet 
styrker ärendets mening om att de genomfört åtgärder utan lov. 
Enligt BK Näset har de rätt att genomföra åtgärderna eftersom det 
står skrivet i arrendeavtalet under Punkt 5 att de ska hålla marken i 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 2(5) 

Miljö- och byggnämnden 

ett vårdat skick. De lyfter också fram att det inte finns några 
bestämmelser i arrendeavtalet som säger att kommunen behöver ett 
medgivande för att BK Näset ska få genomföra sina förpliktelser. 
Enligt 9 kap 11 § PBL (2010:900) krävs det marklov för schaktning 
eller fyllning inom ett område med detaljplan, om inte kommunen 
har bestämt annat i detaljplanen. 
De skriver också att de ska sökas lov för åtgärderna hos de 
myndigheter där de typer av ärenden är aktuella. Det bör vara Miljö-
och byggförvaltningen för marklov eller Länsstyrelsen för 
vattenverksamhet som är de aktuella myndigheterna. Arrendeavtalet 
är inget som kan användas för att argumentera mot PBL. 
I och med dessa olovliga åtgärder ska BK Näset ges en 
byggsanktionsavgift på 33 866kr enligt 11 kap 51 § PBL (2010:900). 
Summan är beräknad och framtagen av Boverkets 
sanktionsavgiftsguide. Sanktionsavgiften får inte sänkas eftersom 
avgiften är rimlig i förhållande till storlek av påbörjat arbete. Enligt 
9 kap 53a § får endast nedsättning av avgift ges om avgiften inte är 
rimlig i förhållande till överträdelsen. 
Väljer BK Näset att utföra rättelse enligt kommuniceringen utesluts 
sanktionsavgiften. Det kräver att allt är utfört enligt kommuniceringen. 

Avgift 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och 
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan markåtgärd som kräver lov 
enligt 9 kap. 11, 12 eller 13 § plan- och bygglagen innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är: 2. 0,05 prisbasbelopp 
med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av 
sanktionsarean för schaktning eller fyllning inom en allmän plats. 
Sanktionsavgiften är 33 866kr. 
Beräkning av byggsanktionsavgift* har utförts enligt och med hjälp av 
Boverkets sanktionsberäkningsguide. 

Faktura översändes senare. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen meddelades om en pågående olovlig
markåtgärd. Markåtgärden sker på fastigheten Älmhult 20:1 och
fastighetsägare är kommunen. Ärendet avser ett område intill sjön 
Möckeln. BK Näset arrenderar marken för att kunna bedriva 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 3(5) 

Miljö- och byggnämnden 

vattenverksamhet inom kategorin småbåtshamn. Påbörjade 
markåtgärder kräver lov enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 
(PBL) utan marklov som påverkar miljön och marken avsevärt. 

Ärendebeskrivning 
2020-06-05 - Tekniska förvaltningen har informerat att 
Länsstyrelsen kommer delges eftersom de är tillsynsmyndighet för 
strandskydd och vattenlinje. 
Båtklubben Näset arrenderar en del av fastigheten Älmhult 20:1 vid 
sjön Möckeln och föreningen bedriver en hamnverksamhet för 
mindre båtar. Förvaltningen har tillgivits bilder som visar att det 
pågår markarbeten utmed vattnet. Naturskyddsföreningen 
Linnébygden gick ut med ett pressmeddelande 2020-06-07 gällande 
ärendet. Pressmeddelandet togs emot och skrevs in 2020-06-09 av 
Miljö- och byggförvaltningen. I pressmeddelande beskriver 
Naturskyddsföreningen händelseförloppet utifrån deras upptäckt. Det 
som beskrivs är att det trädfällning, schaktning, breddning av en stig 
samt att sandremsan fyllts med grov krossten. 
2020-07-07 - Miljö- och byggförvaltningen har gjort mätningar för 
att säkerställa antal kvadratmeter som åtgärdats utan lov. Enligt 
mätningen, som även finns markerat på karta B-2020-293-4 karta 
med höjder, omfattas 333 kvadratmeter av olovliga markåtgärder. 
2020-07-07 - I samband med utskick av kommunicering bifogades 
även en byggsanktionsavgiftsberäkning enligt Boverket. Det 
informerades om att den avgift som var beräknad inte är fastställd 
utan kan komma att ändras. 
2020-07-24 - Ett yttrande från BK Näset där de förklarar följande 
rubriker: Vidtagna åtgärder, Syftet med åtgärderna, Olovlighet?, 
Förvanskning, Marklov och startbesked, Byggsanktionsavgift och 
Ansökan till mark- och miljödomstolen. BK Näset anser att de inte 
har gjort något fel eftersom markåtgärderna de påbörjat sker inom 
detaljplanelagt område som de arrenderar av kommunen. De 
beskriver vidtagna åtgärder som reparation och vårdande av marken. 
BK Näset lyfter fram några punkter från arrendeavtalet de har med 
kommunen som enligt BK Näset befriar dem från olovliga åtgärder. 
Punkter som de lyfter fram från arrendeavtalet: 
Punkt 2: ”Kommunen upplåter till båtklubben på kartbilagan 
redovisat markområde för båtändamål. Det arrenderade 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 4(5) 

Miljö- och byggnämnden 

markområdet får inte avstängas för allmänheten, Allemansrätten 
gäller.” 
Punkt 5: ”Marken och byggnaderna upplåtes i det skick de befinner 
sig vid tillträdesdagen. Båtklubben är skyldig att hålla marken i ett 
vårdat skick samt fortlöpande underhålla byggnader.” 
Punkt 8: ”Det åvilar klubben att vid exploatering av området 
införskaffa och bekosta erforderliga lov och tillstånd för uppförande 
av byggnader och andra åtgärder. Båtklubben ansvarar för och 
bekostar samtliga investeringar liksom drift och underhåll av 
byggnader och anläggningar etc.” 
Det är förbud mot förvanskning på allmän plats enligt 8 kap 13 § p3 
PBL (2010:900). Den nya stigen och strandslätten mot Möckeln har 
klätts med krossmaterial för att vara säkrare för gående att ta sig
fram, enligt yttrandet. Åtgärderna är inte färdigställda och skulle sett 
mindre omfattande ut om de fick lov att färdigställa åtgärderna. 
Enligt yttrandet finns det inte något krav på marklov för dessa 
åtgärder enligt 9 kap 11-12 § PBL (2010:900). Deras avsikt är att 
inte ändra höjdläget mer än 0,2m när markåtgärderna är 
färdigställda. 
2020-07-28 - Miljö- och byggförvaltningen granskar inkommande 
yttrande från BK Näset. Påbörjar tjänsteskrivelse i samband med 
granskningen. 
2020-08-17 – En kommunicering angående sanktionsavgiften och 
hur BK Näset går till väga för att utföra rättelse skickades ut. Vad 
som krävs för att marklov ska beviljas samt att de bör söka kontakt 
med Länsstyrelsen för att göra rätt för sig åt deras vägnar. 

Beslutsunderlag 
B-2020-293-1, Tillsyn – Olovlig markåtgärd, pressmeddelande 
B-2020-293-2, Meddelande från tekniska förvaltningen 
B-2020-293-3, Tillsyn – Olovlig markåtgärd 
B-2020-293-4, Karta med höjder 
B-2020-293-5, Yttrande angående meddelande utskickat 7 juli 2020 
B-2020-293-6, Kommunicering 
B-2020-293-7, Svar på kommunicering 
Miljö- och byggnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 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. Skrivelsen skall 
innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er överklagan med 
namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16). 

Upplysning 
1) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med 
byggsanktionsavgift (PBF 9:20). 

Beslutet skickas till 
BK Näset som utfört åtgärderna. 

Beräkning 
Area 333 m2 

Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 47 300 kr (2020) 
Beräkningsgrundande formel (0,05*pbb)+(0,002*pbb*area) 
Beräkning (0,05*47300)+(0,002*47300*333) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 105 Tillsyn - Utnyttjande av allmän platsmark -
Boastad 1:41 
Ärendenummer MOB 2020/52 
Ärendenummer EDP B-2020-370 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Tillsynsärendet avskrivs med stöd av 11 kap 5 § plan- och bygglagen 

(2010:900). 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Motivering 
Genom ett platsbesök på fastigheterna bedömer bygginsektören att 
klagomålet inte är befogat. Det finns inget som antyder att 
fastighetsägarna till Boastad 1:41 har tagit allmän platsmark i eget 
bruk. Marken är tillgänglig för allmänheten. 
Klagomålet är inte preciserat och inget förtydligande har inkommit 
från klagande part. Av den anledningen kan inte Miljö- och
byggförvaltningen ta ärendet vidare. Ärendet bör därmed avskrivas 
med stöd från 11 kap 5 § PBL (2010:900). 

Avgift 
Ingen avgift tas ut. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett klagomål inkom från Björn Ottosson angående att 
fastighetsägarna av Boastad 1:41 tagit mark till söder och norr om 
fastigheten i anspråk för eget bruk. Mark som är avsedd att vara 
tillgänglig för allmänheten. Byggnadsinspektör var ute på platsen 
och kunde inte finna något som visar på att marken utnyttjas enligt 
klagomålet. 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

Miljö- och byggnämnden 

Ärendebeskrivning 
Björn Ottosson inkom med ett klagomål om att Boastad 1:41 
utnyttjar allmän platsmark för eget bruk söder och norr om sin egen 
fastighet. Det är inte preciserat hur marken tagits i eget bruk. 
Bygginspektör genomförde ett platsbesök och kunde inte se att något 
tagits i bruk. Kommunicering om avskrivning skickades ut till 
klagande part och fastighetsägarna för Boastad 1:41. Björn Ottosson 
fick information via telefon och ett privat möte att inkomma med 
tydligare förklaring av ärendet. En sådan förklaring har inte 
inkommit. 

Beslutsunderlag 
B-2020-370-1, Klagomål 
B-2020-370-2, Kommunicering 
B-2020-370-4, Kommunicering 
Miljö- och byggnämndens tjänsteskrivelse 

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, beslutsnummer, er överklagan med 
namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16). 

Beslutet skickas till 
Klagande part Björn Ottosson och fastighetsägarna av Boastad 1:41 
Bert och Marie Rosenquist. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 106 Tillsyn - Utnyttjande av allmän platsmark -
Boastad 1:42 
Ärendenummer MOB 2020/53 
Ärendenummer EDP B-2020-371 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Tillsynsärendet avskrivs med stöd av 11 kap 5 § plan- och bygglagen 

(2010:900). 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Motivering 
Genom ett platsbesök på fastigheterna bedömer bygginsektören att 
klagomålet inte är befogat. Det finns inget som antyder att 
fastighetsägarna till Boastad 1:42 har tagit allmän platsmark i eget 
bruk. Marken är tillgänglig för allmänheten. 
Klagomålet är inte preciserat och inget förtydligande har inkommit 
från klagande part. Av den anledningen kan inte Miljö- och
byggförvaltningen ta ärendet vidare. Ärendet bör därmed avskrivas 
med stöd från 11 kap 5 § PBL (2010:900). 

Avgift 
Ingen avgift tas ut. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett klagomål inkom från Björn Ottosson angående att 
fastighetsägarna av Boastad 1:42 tagit mark till söder och norr om 
fastigheten i anspråk för eget bruk. Mark som är avsedd att vara 
tillgänglig för allmänheten. Byggnadsinspektör var ute på platsen 
och kunde inte finna något som visar på att marken utnyttjas enligt 
klagomålet. 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

Miljö- och byggnämnden 

Ärendebeskrivning 
Björn Ottosson inkom med ett klagomål om att Boastad 1:42 
utnyttjar allmän platsmark för eget bruk söder och norr om sin egen 
fastighet. Det är inte preciserat hur marken tagits i eget bruk. 
Bygginspektör genomförde ett platsbesök och kunde inte se att något 
tagits i bruk. Kommunicering om avskrivning skickades ut till 
klagande part och fastighetsägarna för Boastad 1:42. Björn Ottosson 
fick information via telefon och ett privat möte att inkomma med 
tydligare förklaring av ärendet. En sådan förklaring har inte 
inkommit. 

Beslutsunderlag 
B-2020-371-1, Klagomål 
B-2020-371-2, Kommunicering 
B-2020-371-3, Kommunicering 
Miljö- och byggnämndens tjänsteskrivelse 

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, beslutsnummer, er överklagan med 
namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16). 

Beslutet skickas till 
Klagande part Björn Ottosson och fastighetsägarna av Boastad 1:41 
Bert och Marie Rosenquist. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 

    

 
  

 

 
         

   
     

        
            

          
 

           
         

 
   

    
         

    
           
         

         
         

     
      

    
         
           

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(4) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 107 Bostadsanpassningsbidrag - XX 2:23 
Ärendenummer MOB 2020/55 
Ärendenummer EDP B-2020-30 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att återremittera ärendet till miljö- och 

byggförvaltningen för ytterligare handläggning. 
2. Nytt förslag till beslut ska innehålla 

- Information från sakkunnig vårdpersonal gällande vilka delar i ansökan 
som är helt nödvändiga åtgärder för sökande, och vilka delar i ansökan som 
gör vardagen bekvämare för familjen men inte är direkt kopplade till 
sökandes funktionsnedsättning. 
- Vad gäller vid nybygge? Vad finns för lagstöd för eller emot nybyggnad. 

3. Ärendet tas upp vid nästa nämndsmöte den 26 oktober 2020. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag beviljas gällande utökat badrum med 

större duschutrymme och förvaringsmöjligheter, 
ersättande av befintlig tvättstuga som tas i anspråk av utökat badrum, 
ersättande av sovrum som tas i anspråk av tvättstuga, 
skapande av groventré med förvaringsmöjligheter i befintligt sovrum samt 
nedtagning av vägg och byte av altandörr mot ytterdörr, 
montering av ramp till groventré, 
hårdgjord yta från grusväg till groventré, 
ljudisolering av ett sovrum, 
ersättande av sovrum som tas i anspråk av groventré, 
installation av el till taklyft i ett sovrum samt i badrummet, 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 2(4) 

Miljö- och byggnämnden 

installation av spotlights i ett sovrum samt i badrummet enligt lag (2018:222) 
om bostadsanpassningsbidrag. 
Beräknat bidrag för beviljat bostadsanpassningsbidrag är 863 898 kronor 
inklusive moms enligt offert från Göteryds Bygg AB daterad 2020-09-13. 
Kostnader för carport enligt mejl från Göteryds Bygg AB, daterat 2020-09-
15 är avräknade. 

 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avslås gällande garage och 
ovanvåning med toalett/dusch och rum för övriga familjemedlemmar enligt 5 
§ lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. 

Beräknad summa som avslås är 1 761 102 kronor inklusive moms baserat på 
offert från Göteryds Bygg AB daterad 2020-06-22. Summan som beviljas är 
avräknad. 

Jäv 
Håkan Pettersson (S) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv. 
Birgitta Bengtsson (S) träder in i hans ställe. 

Sammanfattning av ärendet 
xx i xx, 343 94 Älmhult, inkom 2020-01-20 med en ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag för åtgärder avsedda för deras xx xx. Av ansökan och 
intyg från sakkunniga framgår det att xx har en bestående 
flerfunktionsnedsättning som innebär att xx har ett totalt vårdbehov beroende 
av hjälpmedel och andra personer i sin vardag. Ansökan omfattar flertalet 
anpassningsåtgärder. Av miljö- och byggförvaltningens handläggning görs 
bedömningen att ansökan om bidrag delvis kan beviljas och att bidrag för vissa 
åtgärder bör avslås. De åtgärder som bör avslås rör tillförande av ny funktion 
och vissa behöver vidtas av andra orsaker än funktionsnedsättningen. 

Beslutsunderlag 

 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-18 

 B-2020-30-1, ansökan, 2020-01-20 

 B-2020-30-2, medgivande från fastighetsägare, 2020-01-20 

 B-2020-30-3, intyg från sakkunnig, 2020-01-20 

 B-2020-30-4, planritning, 2020-01-20 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 3(4) 

Miljö- och byggnämnden 

 B-2020-30-5, offert, 2020-01-20 

 B-2020-30-6, besök, 2020-03-06 

 B-2020-30-8, intyg från sakkunnig, 2020-06-22 

 B-2020-30-9, offert och tillägg i ansökan, 2020-06-22 

 B-2020-30-11, kommunicering med föräldrar, 2020-08-28 

 B-2020-30-12, telefonsamtal med förälder, 2020-08-28 

 B-2020-30-13 och 14, utskick till byggentreprenörer, 2020-08-31 

 B-2020-30-15, kommunicering med föräldrar, 2020-09-02 

 B-2020-30-16 och 17, utskick till byggentreprenörer och föräldrar, 2020-09-
03 

 B-2020-30-18, offert, 2020-09-14 

 B-2020-30-19, synpunkter från föräldrar, 2020-09-10 

 B-2020-30-20, juridisk rådgivning Infosoc, 2020-09-10 

 B-2020-30-21, prisuppgift carport, 2020-09-05 

 B-2020-30-22, förslag planlösning, 2020-09-17 

 B-2020-30-23, kommunicering, 2020-09-18 

 B-2020-30-24, synpunkter på kommunicering, 2020-09-24 (läses under 
sammanträdet) 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Tommy Lövquist (S) föreslår att även garage ska beviljas. 
Pontus Haglund (C) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
ytterligare handläggning. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om den bifaller förslag 
A – Förvaltningens förslag 
B – Tommy Lövquists (S) förslag 
C – Pontus Haglunds (C) förslag 
och finner att nämnden beslutar bifalla förslag C – att återremittera ärendet. 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 4(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Protokollsanteckning 
Nämnden önskar ytterligare information i ärendet gällande: 
- Information från sakkunnig vårdpersonal gällande vilka delar i ansökan som 

är helt nödvändiga åtgärder för sökande, och vilka delar i ansökan som gör 
vardagen bekvämare för familjen men inte är direkt kopplade till sökandes 
funktionsnedsättningen. 

- Vad gäller vid nybygge? Vad finns för lagstöd för eller emot nybyggnad. 

Överklagan 
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Skrivelsen skickas till
Miljö- och byggnämnden, Box 500, 343 23 Älmhult. Ange ärenderubrik och §-
nr som finns i beslutet. Tala om vad ni anses ska ändras och varför. Skrivelsen 
med namn och adressuppgifter skall komma till miljö- och byggnämnden inom 
tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet. 

Beslutet skickas till 
Beslutet delges 
Sökande 

Beslutet meddelas 
Arbetsterapeut Ann-Christine Bergman 
Barn- och ungdomshabiliteringen
Åbovägen 10 
352 42 Växjö 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(3) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 108 Ansökan om utdömande av vite i enlighet
med livsmedelslagen, märkning - Köpmannen 2 
Ärendenummer MOB 2020/8 
Ärendenummer EDP M-2019-599 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Älmhults Kommuns miljö- och byggnämnd beslutar att ansöka om 

utdömande av vite på femtusen kronor (5000 kronor) enligt nämndens beslut 
om förbud med vite, § 368/2019, till den enskilda näringsidkaren Ali 
Alkhalil, ägare av verksamheten Uncel Sam, organisationsnummer: 
19890212–xxxx. Överträdelsen gjordes under september månad 2020. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Ali Alkhalil, ägare av verksamheten Uncel Sam med personnummer: 19890212– 
xxxx, har vid upprepande tillfällen sålt livsmedelsprodukter som saknar 
märkning på svenska och som har brister i allergenmärkningen. 
Ett beslut om saluförbud fattades 2019-08-28, delegeringsbeslut § 323/2019. 
Detta har ersatts med ett beslut om saluförbud förenat med vite 2019-09-19, 
delegeringsbeslut § 368/2019. 
Miljö- och byggförvaltningen utförde en uppföljande kontroll av saluförbudet 
2020-09-10 och det uppmärksammades att verksamheten fortfarande sålde 
produkter som saknar märkning på svenska samt produkter som hade brister i 
allergenmärkningen. Den uppföljande kontrollen var oanmäld. 

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggförvaltningen har vid upprepande kontrolltillfällen 
uppmärksammat att verksamheten säljer livsmedelsprodukter där märkningen 
inte uppfyller lagkraven. Vid den uppföljande kontrollen 2020-09-10 
konstaterades det att verksamheten fortfarande sålde produkter med bristfällig 
märkning. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 2(3) 

Miljö- och byggnämnden 

Följande livsmedelsprodukter uppmärksammades med brister i märkningen: 
1. Ani Brawo Donut, 24 pcs – saknade märkning på svenska. 
2. Ani good way, 24 pcs – saknade märkning på svenska. 
3. Red line Figaro jelly filling mallow – tre olika sorter saknade märkning på 

svenska. 
4. Brawi Snow board – saknade märkning på svenska, såldes styckvis. 
5. Ani Brawo Donut – saknade märkning på svenska, såldes styckvis. 
6. Ani good way – saknade märkning på svenska, såldes styckvis. 
7. Pomegrante Molases – saknade märkning på svenska. 
8. Fino Croque – två sorters småkakor av fröer saknade märkning på svenska 

. 
9. Nawras Cream Chantilly – allergenen mjölkprotein var inte framhävd i 

ingrediensförteckningen. 
10. Nestle Milo activ-go – allergener korn och skummjölk var inte framhävda i 

ingrediensförteckningen. 
11. Sefer Bakliyat – saknade ändamålsenlig ingrediensförteckning. Stod att 

ingredienserna var vermicelli pasta (rostat). 
12. TRS Fine Cornmeal – produkten hade märkts med fel etikett, märkningen 

gällade produkten TRS Nigella frön. 
13. Marya 12 pcs – allergenen vetemjöl var inte framhävd i 

ingrediensförteckningen samt att det står att produkten innehåller 
ingrediensen läcker. Läcker är ingen ingrediens. 

14. Zaina Ma´moul - allergenen vetemjöl var inte framhävd i 
ingrediensförteckningen. 

Verksamhetsutövaren lever inte upp till kraven om obligatoriska uppgifter som 
måste finnas på ett förpackat livsmedel (EU-förordning nr 1169/2011, artikel 
9.1). Den obligatoriska märkningen finns inte på svenska eller annat språk som 
endast obetydligt skiljer sig från svenska, vilket strider mot EU-förordning nr 
1169/2011, om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, 
artikel 15.1 och 5 § LIVSFS 2014:4. 
När ett livsmedel saknar korrekt märkning på svenska eller ett språk som 
obetydligt särskiljer sig från svenska, kan detta medföra stora risker. En 
inkorrekt märkning kan medföra att konsumenten köper en felaktig produkt. 
Konsumenten kan då inte heller veta om varan innehåller ett ämne eller produkt 
som denna är allergisk mot. Detta kan medföra svåra medicinska besvär eller till 
och med vara livshotande. 

Beslutsunderlag 
 Dnr: M-2019-599-6, beslut om förbud - § 323/2019 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 3(3) 

Miljö- och byggnämnden 

 Dnr: M-2019-599-12, delgivningskvitto 

 Dnr: M-2019-599-10, beslut om förbud förenat med vite - §368/2019 

 Dnr: M-2019-599-13, delgivningskvitto 

 Dnr: M-2019-599-30, kontrollrapport från uppföljande kontroll, 2020-09-14 

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11 

Lagstöd 
Lagen (1985:206) om vite. 

Beslutet skickas till 
Ali Alkhalil, Uncle Sam, Handelsvägen 12 E, 343 33 Älmhult 
forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 109 Ansökan om utdömande av vite i enlighet
med livsmedelslagen, kött - Köpmannen 2 
Ärendenummer MOB 2020/25 
Ärendenummer EDP M-2020-121 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden i Älmhults kommun beslutar att ansöka om 

utdömande av vite på tiotusen (10 000) kronor enligt nämndens beslut § 
MoH-2020-210, daterat 2020-05-25, till den enskilda näringsidkaren Ali 
Alkhalil, ägare av verksamheten Uncle Sam, personnummer 19890212– 
xxxx. Överträdelsen skedde 10 september 2020. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen konstaterade den 10 september 2020 att 
verksamheten Uncle Sam där Ali Alkhalil är verksamhetsutövare, med 
personnummer 19890212–xxxx, sålde fryst kött som har hanterats, bearbetat i 
charken och sedan fryst ner. Förpackningarna hade bristfällig märkning, vilket 
innebar att lagstiftningen gällande förpackade livsmedel inte uppfylldes. 
Beslut om föreläggande, förenat med vite (10 000) kronor, för varje tillfälle som 
beslutet överträds, fattades 2020-05-25, delegeringsbeslut § MoH 2020–210. 

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggförvaltningen konstaterade den 10 september 2020 att 
verksamheten Uncle Sam där Ali Alkhalil är verksamhetsutövare, med 
personnummer 19890212–xxxx, sålde fryst kött som verksamheten själva har 
bearbetat och fryst ner. Förpackningarna hade bristfällig märkningen, vilket 
innebar att lagstiftningen gällande förpackade livsmedel inte uppfylldes. 
Miljö- och byggförvaltningen utförde 30 januari 2020 en uppföljande kontroll 
vid verksamheten Uncle Sam i Älmhult för att följa upp beslutet om saluförbud 
förenat med löpande vite gällande märkning på svenska samt framhävning av 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

Miljö- och byggnämnden 

allergener på färdigförpackade produkter och tillgänglig allergeninformation för 
livsmedel som inte är färdigförpackade. Vid den uppföljande kontrollen den 30 
januari 2020 uppmärksammades stora brister i charkavdelningen. Miljö- och 
byggförvaltningen fattade ett beslut om förbud om utsläppande på marknaden av 
kylda och frysta köttprodukter som hanterats i charkavdelningen. Beslutet (§ 
MoH-2020-40) förenades med ett vite på tiotusen (10 000) kronor för varje 
tillfälle som beslutet överträds. 

Beslutsunderlag 
 Dnr: M- 2020-121-9 - Beslut om föreläggande, förenat med vite, 2020-

05-25, delegeringsbeslut § MoH 2020–210 
 Dnr: M-2020-121-11, delgivningskvitto. 

 Dnr: M-2020-121-19, uppföljande kontroll. 

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11 

Lagstöd 
Lagen om vite (1985:206) 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutövaren, Ali Alkhalil, Uncle Sam, Handelsvägen 12 E, 343 33
Älmhult 
forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 110 Ansökan om utdömande av vite, avlopp -
Finnhult 1:9 
Ärendenummer MOB 2019/54 
Ärendenummer EDP M-2017-653 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden i Älmhults kommun beslutar att ansöka om 

utdömande av vite på sjuttiofemtusen (75 000) kronor enligt nämndens beslut 
om förbud med vite, § MoH-2019-93, till verksamhetsutövaren Ingevald Karl 
Niclas Nilsson, personnummer 19640703-xxxx. Överträdelsen skedde 
2020-09-18. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade, § 93/2019, att ett förbud att släppa ut 
avloppsvatten skulle förenas med vite. Vitesbeloppet beslutades vara 75 000 
kronor och skulle börja gälla fem månader efter beslutet vunnit laga kraft. 
Beslutet trädde i kraft 2020-04-14. 
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2020-09-18. Då konstaterades 
att den enskilda avloppsanläggningen har använts, och på så sätt görs en 
överträdelse i förbudet. 

Ärendebeskrivning 
Under inventeringen som genomförs i Älmhults kommun uppdagades att den 
enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Ett förbud av avloppsvatten 
fattades 2017-09-22, utsläpp av spillvatten från vattentoalett (WC) och bad-, 
disk- och tvättvatten (BDT) till den enskilda avloppsanläggningen är otillåten 
efter 2019-09-30, på fastigheten Finnhult 1:9. Underrättelse till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning skickades 2018-10-16. 
Förbudet förenades med vite 2019-10-28 enligt miljö- och byggnämndens beslut 
§ 93/2019. 

Justerandes signaturer 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

Miljö- och byggnämnden 

Berörd är folkbokförd på fastigheten där förbudet har trätt i kraft. Det är svårt att 
bo och nyttja sin fastighet utan att använda vatten och avlopp, överträdelser av 
förbudet bör således ske dagligen. 
Berörd har ett tillstånd för enskild avloppsanläggning, delegeringsbeslut § 
404/2019. I tillståndet anges det som ett villkor att miljö- och byggförvaltningen 
ska underrättas om när anläggningen ska utföras för att kunna göra en 
slutbesiktning på plats. Inget har inkommit till miljö- och byggförvaltningen. 
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2020-09-18. Då konstaterades 
att den enskilda avloppsanläggningen har använts, och på så sätt görs en 
överträdelse i förbudet. 

Beslutsunderlag 
 Dnr: MOB 2019/54, tjänsteskrivelse ansökan om utdömande av vite 

 Dnr: m-2017-653, Platsbesök notering 

 Dnr: m-2017-653, notering om ett inkommande telefonsamtal 

 Dnr: MOB 2019/54, beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten, förenat 
med vite § MOB 2019/93 

 Dnr: m-2017-653, delgivningskvitto inkommen handling 2020-04-14 

 Dnr: m-2017-653, förbud att släppa ut avloppsvatten § 404/2019 

 Dnr: m-2017-653, kvittens inkommen handling 2018-09-12 

Lagstöd 
Lagen om vite (1985:2016) 

Överklagan 
Se bifogad överklagningsblankett 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutövaren Ingevald Karl Niclas Nilsson 
Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö alternativt 
mmd.vaxjo@dom.se 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 111 Ansökan om utdömande av vite, avlopp -
Osnaköp 2:16 
Ärendenummer MOB 2020/20 
Ärendenummer EDP M-2018-50 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden i Älmhults kommun beslutar att ansöka om 

utdömande av vite på sjuttiofemtusen (75 000) kronor enligt nämndens beslut 
om förbud med vite, § MoH-2020-30, till verksamhetsutövaren Tomas Billy 
Krister Bengtsson och Birgitta Viola Bengtsson, personnummer 19501221-
xxxx respektive 19550210-xxxx. Överträdelsen skedde 2020-09-25. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade, § 30/2020, att ett förbud att släppa ut 
avloppsvatten skulle förenas med vite. Vitesbeloppet beslutades vara 75 000 
kronor och skulle börja gälla fem månader efter beslutet vunnit laga kraft. 
Beslutet trädde i kraft 2020-04-22. 
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2020-09-25. Då konstaterades 
att den enskilda avloppsanläggningen används, och på så sätt görs en 
överträdelse i förbudet. 

Ärendebeskrivning 
Under inventeringen som genomförs i Älmhults kommun uppdagades att den 
enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Ett förbud av avloppsvatten 
fattades 2018-02-07, utsläpp av spillvatten från vattentoalett (WC) och bad-, 
disk- och tvättvatten (BDT) till den enskilda avloppsanläggningen är otillåten 
efter 2018-09-03 på fastigheten Osnaköp 2:16. Underrättelse till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning skickades 2019-05-16. 
Förbudet förenades med vite 2020-03-30 enligt miljö- och byggnämndens beslut 
§ 30/2020. 

Justerandes signaturer 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

Miljö- och byggnämnden 

En av fastighetsägarna är folkbokförda på fastigheten där förbudet har trätt i 
kraft. Det är svårt att bo och nyttja sin fastighet utan att använda vatten och 
avlopp, överträdelser av förbudet bör således ske dagligen. 
Berörd part har inkommit med ett meddelande, som skickades tillsammans med 
delgivningskvitto 2020-04-22, som angav följande: Avloppsanläggning har 
kommit. Kommer grävas ned så fort Entreprenören får tid. Berörda parter har 
inte inkommit med en ansökan för inrättande av enskilt avlopp på fastigheten, 
således finns inget tillstånd för en ny enskild avloppsanläggning. 
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2020-09-25. Då konstaterades 
att den enskilda avloppsanläggningen används, och på så sätt görs en 
överträdelse i förbudet. 

Beslutsunderlag 
 Dnr: MOB 2020/20, tjänsteskrivelse ansökan om utdömande av vite 

 Dnr: m-2020-50-12, beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten, förenat 
med vite § MOB 2020/30 

 Dnr: m-2018-50-15/16, delgivningskvitto inkommen handling 2020-04-28 

 Dnr: m-2018-50-2, förbud att släppa ut avloppsvatten § 34/2018 

 Dnr: m-2020-50-9, delgivningskvitto inkommen handling 2018-09-03 

 Dnr: m-2020-50-18, platsbesök 

Lagstöd 
Lagen om vite (1985:206) 

Överklagan 
Se bifogad överklagningsblankett 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutövarna Tomas Billy Krister Bengtsson och Birgitta Viola 
Bengtsson 
Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö, alternativt 
mmd.vaxjo@dom.se 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 112 Sammanträdesdagar för miljö- och 
byggnämnden 2021 
Ärendenummer MOB 2019/1 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden fastställer sammanträdesdagar för presidiet och 

nämnden 2021 enligt nedan. 

Presidium Sammanträde 
Måndagar kl. 13.00 Måndagar kl. 13.30 

8 februari 22 februari 
8 mars 22 mars 
12 april 26 april 
17 maj 31 maj 
7 juni 21 juni 
16 augusti 30 augusti 
13 september 27 september 
11 oktober 25 oktober 
8 november 22 november 
29 november 13 december 
10 januari 2022 24 januari 2022 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2020-09-22 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

Miljö- och byggnämnden 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Socialdemokraterna föreslår följande sammanträdesdagar 
Presidium 13.00 Sammanträde 13.30 
1 /2 15/2 
8/3 22/3 
29/3 19/4 
10/5 24/5 
7/6 21/6 

9/8 23/8 
6/9 29/9 
4/10 18/10 
8/11 22/11 
29/11 13/12 
10/1 -22 24/ -22 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Socialdemokraternas och finner att 
förvaltningens förslag bifalls. 
Omröstningsresultat 
Håkan Pettersson (S) begär omröstning. Ordföranden meddelar att 
Ja-röst vid bifall till förvaltningens förslag 
Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag 
Ja-röster: Dan Blixt (M), Claes Lindahl (C), Ylva Sandström (C), Pontus 
Haglund (C) 
Nej-röster: Tommy Lövquist (S), Kristina Spjut Sahlberg (S), Håkan Pettersson 
(S) 
Med 4 ja-röster för förvaltningens förslag mot 3 nej-röster för 
Socialdemokraternas förslag beslutar miljö- och byggnämnden att bifalla 
förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 113 Redovisning av delegeringsbeslut 2020 
Ärendenummer MOB 2020/13 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden godkänner redovisade 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 
delegeringsordning. Beslut som fattas av delegat redovisas på närmast 
efterföljande möte. 

Beslutsunderlag 
 Bostadsanpassning: DBA §§ 29 - 30 

 Bygglov, startbesked, slutbesked, lägenhetsnummer, belägenhetsadress, 
ordförandebeslut: 
DL § 679, 684 - 786 

 Miljö- och hälsoskydd: MoH §§ 328, 380 - 423 

 Fastighetsreglering: -

 Gatu- och vägnamn: -

 Kvartersnamn – 

 Personalärenden 1 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

52



 

  

 

 

    

  
   

   
       

 ________ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 114 Information 2020 
Ärendenummer MOB 2020/11 

Sammanfattning av ärendet 
1. Redovisning av bostadsanpassningsärenden som är beslutade men ej 

utbetalda. 

Justerandes signaturer 
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_______ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 115 Meddelande 2020 
Ärendenummer MOB 2020/12 

Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsen beslutar 2020-08-03 att avskriva ärende gällande beslut att 

avsluta tillsynsärende eftersom klagande har återkallat överklagan. 
Dnr B-2020-146 

2. Länsstyrelsen beslutar 2020-08-27 att ge tillstånd till ingrepp i fornlämning 
enligt ansökan med villkor att arbetet schaktningsövervakas. Bjärnhult 1:20 
Dnr M-2019-103 

3. Länsstyrelsen beslutar 2020-08-31 att ge tillstånd till ingrepp i fornlämning 
med villkor att arbetet schaktningsövervakas. Ekenäs 1:12 
Dnr M-2019-41 

4. Länsstyrelsen beslutar 2020-08-31 att ge tillstånd till ingrepp i fornlämning 
med villkor att arbetet schaktningsövervakas. Ekenäs 1:18 
Dnr M-2019-84 

5. MPD, Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar 2020-08-27 att godkänna erbjuden 
säkerhet gällande tillstånd till täktverksamhet. Staveryd 1:1 
Dnr M-2020-253 

6. Länsstyrelsen beslutar 2020-08-28 att godkänna beslut om 
strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation. Gäddegölshult 
1:16 
Dnr M-2020-797 

7. Länsstyrelsen beslutar 2020-09-22 att godkänna beslut om 
strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation. Gäddegölshult 
1:19 
Dnr M-2020-798 

8. Länsstyrelsen beslutar 2020-09-22 att godkänna beslut om 
strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsytor samt breddning av 
stig till grusväg. Sjöastadbygd 1.20, Sjöastadbygd 1:21 
Dnr M-2020-829 

Justerandes signaturer 
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