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Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 125 Fastställande av föredragningslistan
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden fastställer föredragningslistan i enlighet med kallelse
daterad 2020-10-20, med följande ändringar:
1. Ansökan om rivningslov avslås på fastigheten Jakob 1 utgår.
_______

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-11-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 126 Månadsrapport för oktober
Ärendenummer MOB 2019/26
Ärendenummer EDP M-2019-456

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

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden prognostiserar ett överskott på driftbudgeten på 114
tkr. Investeringsbudgeten prognostiseras att visa ett överskott på 231 tkr.

Beslutsunderlag
 Prognos efter oktober 2020 Miljö- och byggnämnden daterad 2020-11-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sidnummer, beslut 1(4)

Miljö- och byggnämnden

§ 127 Ansökan om strandskyddsdispens för
åtgärder på fastigheten Stenbrohults-Björnhult
1:56
Ärendenummer MOB 2020/66
Ärendenummer EDP m-2020-933

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå NN, xx-xx, ansökan.
2. Avslaget avser ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
på fastigheten Stenbrohults-Björnhult 1:56 utföra åtgärder i enlighet med
ansökan inkommen till miljö- och byggnämnden 2020-10-09.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Eftersom området, i nu gällande lagstiftning, bedöms omfattas av strandskydd
till följd av de anlagda dammarna på fastigheten är det förbjudet att uppföra nya
byggnader och anläggningar 100 meter från dammens strandlinje. Detta i
enlighet med 7 kap. 15 § miljöbalken (SFS 1998:808).
I de fall det finns ett specifikt särskilt skäl för åtgärden kan eventuellt en
strandskyddsdispens beviljas av kommunen i enlighet med 7 kap. 18 b §
miljöbalken. I Älmhults kommun prövas strandskyddsdispenser av miljö- och
byggnämnden. De särskilda skälen som kan åberopas för en dispens återfinns i 7
kap. 18 c § miljöbalken.
Sökanden har i sin dispensansökan åberopat skälet som anger att området redan
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften. Vid ett platsbesök kunde miljö- och byggnämnden konstatera att det var
en betesvall på den aktuella platsen och således kan denna inte vara att betrakta
som ianspråktagen på ett sätt som gör att området saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-11-23

Sidnummer, beslut 2(4)

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden anser inte heller att något av övriga särskilda skäl som
finns att åberopa i 7 kap. 18 c § går att tillämpa för den ansökta åtgärden.
Eftersom det inte finns några grundskäl för en strandskyddsdispens kan inte
heller en dispens beviljas även om dispensen skulle vara förenad med villkor.
Med hänvisning till resonemanget ovan kan en strandskyddsdispens inte beviljas
och ansökan ska således avslås

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
NN inkom 2020-10-09 med en ansökan om befrielse från
strandskyddsbestämmelserna för att på fastigheten Stenbrohults-Björnhult 1:56
uppföra en helt ny byggnad inom strandskyddat område.
Fastigheten ligger vid en artificiell damm, som bedöms ha 100 meters
strandskydd.

Ärendebeskrivning
NN inkom 2020-10-09 med en ansökan om befrielse från
strandskyddsbestämmelserna för att på fastigheten Stenbrohults-Björnhult 1:56
uppföra en helt ny byggnad inom strandskyddat område. Byggnadens
utformning och placering redovisas ungefärligt i ansökningshandlingarna.
De ansökta åtgärderna ligger i närheten av en artificiell damm och dike som
anlades under 2009. Det går med säkerhet att säga att dammen anlades under
denna period med hänvisning till äldre ansökningshandlingar från 2009 som
kommunicerades från Länsstyrelsen i Kronobergs län. Tillstånd beviljades av
Länsstyrelsen i Kronobergs län den 10 februari 2009. Satellitbilder från 2009
visar också att dammen blev anlagd samma år som tillstånd beviljades.
Eftersom dammen inte är nyanlagd och numera är ett etablerat viltvatten som
ingår i ett avvattningsystem som leder vatten mot sjön Möckeln görs
bedömningen att den aktuella dammen omfattas av strandskyddets
bestämmelser.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-11-23

Sidnummer, beslut 3(4)

Miljö- och byggnämnden

Enligt ansökningshandlingarna är tomtplatsen tänkt att placeras ca 50 meter från
dammens placering.
I dispensansökan redovisas att dispens söks för en helt ny byggnation,
vattenanläggning, avloppsanläggning och värmepump. Bild på typ av byggnad
bifogades tillsammans med kartor som visar måttangivelser för ansökt
byggnation. Detta redovisas både för bostadshus och carport/förråd. På kartorna
anges även tomtplats och infartsväg.
Sökanden redovisar också kommentarer till ansökan. Följande anges.
”Dammen kommer inte att synas inifrån huset eftersom betesmarken höjer sig
mellan tomten och vattnet.
Bakom huset finns ett stenparti som avgränsar tomten österut vilket medför att
det blir en tydlig övergång mot betesmarken.
Byggnadernas storlek är väl tilltagna på kartskissen och kommer med största
sannolikhet inte att nå upp till dessa mått. Yttermåtten är bruttomått och
innefattar även ev. veranda och burspråk.
Fönster och uteplats på husets baksida kommer inte att medge utsikt över
dammen enligt första punkten ovan.
Altan kan i senare skede uppföras på husets nordvästra gavel. Inte heller denna
placering medger utsikt över dammen eller området närmast intill denna.
Byggnadernas placering kan vid utstakning komma att flyttas marginellt jämfört
med kartskissen.”
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 § 1 p som anger att området:
”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften”
Platsen besöktes av miljö- och byggförvaltningen den 22 oktober 2020 och det
kunde konstateras att dammen, vid besökstillfället, etablerat en tydlig vegetation
och antagit ett naturtillstånd som sannolikt gynnar både flora och fauna i
området.
Platsen är inte utpekad i regionala naturvårdsprogram.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

8

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-11-23

Sidnummer, beslut 4(4)

Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag
 Ansökan om strandskyddsdispens, dnr: m-2020-933-1
 Situationsplan, dnr: m-2020-933-2
 Planritning, med mera, dnr: m-2020-933-3
 Kommentarer till ansökan, dnr: m-2020-933-4

Lagstöd
Beslutet meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken (SFS 1998:808) 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
NN, NN, 343 74 Liatorp

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-11-23

Sidnummer, beslut 1(4)

Miljö- och byggnämnden

§ 128 Ansökan om strandskyddsdispens för
åtgärder på fastigheten Bohult 1:2
Ärendenummer MOB 2020/67
Ärendenummer EDP m-2020-983

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå JNN, xx-xx, ansökan.
2. Avslaget avser ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
på fastigheten Bohult 1:2 utföra åtgärder i enlighet med ansökan inkommen
till miljö- och byggnämnden 2020-10-30.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Eftersom området, i nu gällande lagstiftning, bedöms omfattas av strandskydd
till följd av de anlagda dammarna på fastigheten är det förbjudet att uppföra nya
byggnader och anläggningar 100 meter från dammarnas strandlinje. Detta i
enlighet med 7 kap. 15 § miljöbalken (SFS 1998:808).
I de fall det finns ett specifikt särskilt skäl för åtgärden kan eventuellt en
strandskyddsdispens beviljas av kommunen i enlighet med 7 kap. 18 b §
miljöbalken. I Älmhults kommun prövas strandskyddsdispenser av miljö- och
byggnämnden. De särskilda skälen som kan åberopas för en dispens återfinns i 7
kap. 18 c § miljöbalken.
Sökanden har i sin dispensansökan åberopat skälet som anger att området redan
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften. Vid ett platsbesök kunde miljö- och byggnämnden konstatera att det var
skogsbevuxen yta på den aktuella platsen och således kan platsen inte vara att
betrakta som ianspråktagen på ett sätt som gör att området saknar betydelse för
strandskyddets syften. Den stuga som också finns i området är knappt synbar
från den ansökta platsen och platsen som utpekas i ansökan kan inte anses vara
del av samma tomtplats.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
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Sidnummer, beslut 2(4)

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden anser inte heller att något av övriga särskilda skäl som
finns att åberopa i 7 kap. 18 c § går att tillämpa för den ansökta åtgärden.
Eftersom det inte finns några grundskäl för en strandskyddsdispens kan inte
heller en dispens beviljas även om dispensen skulle vara förenad med villkor.
Med hänvisning till resonemanget ovan kan en strandskyddsdispens inte beviljas
och ansökan ska således avslås

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
NN inkom 2020-10-30 med en ansökan om befrielse från
strandskyddsbestämmelserna för att på fastigheten Bohult 1:2 uppföra en helt ny
byggnad inom strandskyddat område.
Fastigheten ligger vid två äldre dammar, som bedöms ha 100 meters
strandskydd.

Ärendebeskrivning
NN inkom 2020-10-30 med en ansökan om befrielse från
strandskyddsbestämmelserna för att på fastigheten Bohult 1:2 uppföra en helt ny
byggnad inom strandskyddat område. Byggnadens utformning och placering
redovisas ungefärligt i ansökningshandlingarna.
Den ansökta åtgärden ligger i närheten av två artificiella dammar som anlades
mellan åren 1960 och 1975. Det går med säkerhet att säga att dammarna anlades
under denna period med hänvisning till ortofoton som visar att dammarna inte
finns 1960 men 1975 fanns de på fastigheten. I närheten av den norra dammen
finns i dagsläget en liten stuga som funnits på platsen en längre tid. Denna stugas
tomtplats kan dock inte bedömas överlappa den nya plats som dispensansökan
avser.
Eftersom dammarna inte är nyanlagda och numera är ett etablerat viltvatten görs
bedömningen att de aktuella dammarna omfattas av strandskyddets
bestämmelser och således har varje damm ett strandskydd på 100 meter.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(4)

Miljö- och byggnämnden

Enligt ansökningshandlingarna är stugan tänkt att placeras ca 20 meter från den
norra dammens placering och ca 30 meter från den södra dammen.
I dispensansökan redovisas att dispens söks för en helt ny byggnation. Ritning på
byggnadstyp bifogades ansökan tillsammans med kartor på byggnationens tänkta
placering.
Sökanden redovisar också kommentarer till ansökan knutet till byggarbetet och
de markarbeten som är tänkta att bedrivas. Där anger de att mindre grävjobb
kommer ske för grundsättning av stugan. De kommer också att anlägga en egen
brunn och gräva ett godkänt avlopp som de avser vara septiktank.
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 § 1 p som anger att området:
”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften”
Sökanden kommenterar också följande: ”Stugans nya plats är längre från höga
naturvärden samt översvämningsmark”.
Detta tyder på att avsikten är att riva och ersätta den tidigare stugan som finns i
närområdet med en ny på en annan plats.
Platsen besöktes av miljö- och byggförvaltningen den 6 november 2020 och det
kunde konstateras att dammarna, vid besökstillfället, etablerat en tydlig
vegetation och antagit ett naturtillstånd som sannolikt gynnar både flora och
fauna i området.
Platsen ingår i ett område som är utpekat i Naturvårdsprogram för Kronobergs
län där den tilldelats naturvärdesklass 1 med hänvisning till dess biologiska,
geologiska och landskapsmässiga värden. Värdet i området har sin utgångspunkt
från sjön Steningen men även miljöerna i kringområdet bidrar till klassningen.
Bland annat hänvisas till att häckfågelfaunan är artrik och väl etablerad både vid
sjön och på öarna. Den aktuella platsen är en del av Långö och omfattas
sannolikt också av det rika fågellivet.

Beslutsunderlag
 Ansökan om strandskyddsdispens och tillhörande bilagor, dnr: m-2020-983-1

Lagstöd
Beslutet meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken (SFS 1998:808) med
hänvisning till 7 kap. 15 och 18 c §§ i samma lag.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 4(4)

Miljö- och byggnämnden

Överklagan
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen om
hur man överklagar.
_____
Beslutet skickas till
NN, NN 22, 413 18 Göteborg

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 129 Remissutlåtande - Detaljplan för del av
Äskya 1:27 m.fl. Furulund
Ärendenummer MOB 2020/68
Ärendenummer EDP m-2020-894-2

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden yttrar sig till planeringsenheten,
kommunledningsförvaltningen, 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 Äskya 1:27 m.fl. i
Älmhults tätort och kommun. Remissförfrågan inkom 2020-11-06. Miljö- och
byggnämnden gavs då tillfälle att lämna synpunkter i planärendet.

Beslutsunderlag
 Remiss, e-postmeddelande, dnr: m-2020-894-2
 Planbeskrivning med undersökning om betydande miljöpåverkan, dnr: m2020-894-2
 Plankarta del 1, dnr: m-2020-894-2
 Plankarta del 2, dnr: m-2020-894-2
 Plankarta del 3, dnr: m-2020-894-2
 Plankarta del 4, dnr: m-2020-894-2
 Yttrande från byggavdelning på Miljö- och byggförvaltningen
 Yttrande från miljöavdelning på Miljö- och byggförvaltningen
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen ks@almhult.se
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(5)

Miljö- och byggnämnden

§ 130 Anstånd att avgöra bygglovsärende tills
detaljplan är klar - Häradsbäck 2:12
Ärendenummer MOB 2020/60
Ärendenummer EDP B-2020-402

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar om anstånd för att avgöra ärende B-2020402 om lov för ändrad användning, från samlingslokal till bostad, på
fastigheten Häradsbäck 2:12. Ärendet kan avgöras först när planarbetet,
enligt kommunstyrelsens beslut § 162 daterat 2020-08-11, har avslutats med
stöd av 9 kap. 28 § plan- och bygglagen (2010:900).
Villkor
Ärende B-2020-402 ska avgöras utan dröjsmål om arbetet med planarbetet inte
har avslutats inom två år från det att ansökan om bygglov i ärende B-2020-402
inkom till miljö- och byggnämnden.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Ansökan om bygglov avser ändrad användning från samlingslokal till bostad på
fastigheten Häradsbäck 2:12. För fastigheten gäller detaljplan Häradsbäck,
område i östra delen, 07-HÄU-340, från 1962. Enligt detaljplanen gäller
användningen C för fastigheten. C betyder att området endast får användas för
samlings- och föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål. Ansökan om
bygglov avviker alltså från gällande detaljplan eftersom sökande vill ändra
användningen till bostad som inte faller under användning C.
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) ska bygglov beviljas
för en åtgärd inom detaljplanerat område om åtgärden inte strider mot
detaljplanen. Aktuell åtgärd strider mot detaljplanen och kan därför inte beviljas
enligt 9 kap. 30 PBL.
Enligt 9 kap. 31 b § PBL kan bygglov trots 30 § ges för en åtgärd som avviker
från en detaljplan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och
Justerandes signaturer
Ordförande
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avvikelsen är liten, eller om åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig
för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Ansökt åtgärd bedöms inte som en liten avvikelse eftersom en hel byggnads
användning ändras. Åtgärden bedöms inte heller vara förenlig med detaljplanens
syfte då detaljplanen skapades för att möjliggöra byggnation av skola,
idrottsplats och parkering till idrottsplats. Åtgärden är inte begränsad eftersom
en hel byggnad ändrar användning och åtgärden anses inte heller vara nödvändig
för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Bygglov kan alltså inte beviljas enligt 9 kap. 31 b § PBL.
Enligt 9 kap. 31 c § kan bygglov beviljas efter det att genomförandetiden för en
detaljplan har gått ut för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden är
förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov
eller ett allmänt intresse, eller innebär en sådan annan användning av mark eller
vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts
i detaljplanen. Enligt regeringens proposition 2013/14:126, sid. 183 och 309–
310, en enklare planprocess beskrivs syftet med denna lagparagraf. I
propositionen står det att avvikelser som tillgodoser ett allmänt intresse kan
beviljas, alltså att åtgärden är till nytta för allmänheten eller en bredare
allmänhet. I aktuellt ärende är åtgärden endast till nytta för några få personer inte
för allmänt intresse. För att dennas sortens avvikelse ska kunna beviljas skrivs
det även i propositionen att avvikelsen ska vara förenlig med detaljplanens syfte
vilket aktuell avvikelse inte är, se föregående stycke. Propositionen beskriver
även att avvikelsen kan tillåtas om den ändrade användningen inte dominerar
över den användning som anges i planen. I aktuellt ärende ändras hela
byggnadens användning vilket gör att den nya användningen bedöms dominera
över den användning som är angiven i detaljplanen. Av det som nämns i
propositionen på sidan 310 bedöms den nya användningen bostad inte vara en
sådan användning som utgör ett lämpligt komplement till användningen
samlingslokal. Miljö- och byggförvaltningen gör med hänsyn till regeringens
proposition 2013/14:126 bedömningen att bygglov inte kan beviljas enligt 9 kap.
31 c § PBL.
En avvikelse som kan få en prejudicerande effekt bör inte tillåtas utan samtliga
fastigheter bör behandlas lika. Frågor som rör större avvikelser bör istället
hanteras genom en planändring. Enligt kommunstyrelsens beslut § 162 daterat
2020-08-11 har positivt planbesked beviljats för Häradsbäck 2:12 och
kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta ett planförslag för
Häradsbäck 2:12. I protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-11
kan det utläsas att det i ansökan om planbesked har angetts att den nya
detaljplanen ska möjliggöra för bostäder och verksamheter på fastigheten. Alltså
finns det ett pågående planarbete för att ändra användning på fastigheten så att
användningen bostad kan tillåtas. Eftersom positivt planbesked har lämnats har
även kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen gjort bedömningen
Justerandes signaturer
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att en planändring krävs för att bostad ska få finnas på fastigheten som idag har
användningen C, samlingslokal.
Enligt 9 kap. 28 § PBL får byggnadsnämnden besluta att ärende om lov inte ska
avgöras förrän planarbetet har avslutats om ett ärende om lov avser en byggnad
eller ett markområde som omfattas av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller
upphäva en detaljplan. Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år
från det att ansökningen om lov kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet
om lov avgöras utan dröjsmål. Aktuellt ärende, B-2020-402, avser en ansökan
om bygglov för ändrad användning där planändring krävs för att den nya
användningen ska kunna beviljas. Kommunledningsförvaltningen har fått i
uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett nytt förslag till detaljplan för
Häradsbäck 2:12 och därför kan miljö- och byggnämnden besluta om anstånd för
att avgöra ärendet först när planarbetet har avslutats enligt 9 kap 28 § PBL.

Avgift
Ingen avgift utgår för beslutet.

Sammanfattning av ärendet
NN ansökte 2020-08-20 om bygglov för ändrad användning av samlingslokal till
bostad för fastigheten Häradsbäck 2:12, Älmhults kommun. Av miljö- och
byggförvaltningens handläggning gjordes bedömningen att bygglov inte kan
beviljas eftersom ansökan avviker från gällande detaljplan och avvikelsen kan
inte ses som liten. Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett planförslag för en ny detaljplan för Häradsäck 2:12.
Eftersom det finns ett påbörjat planarbete kan miljö- och byggnämnden besluta
om anstånd för att avgöra ärendet om lov när planarbetet har slutförts som
alternativ för att inte avslå ansökan.
Ärendebeskrivning
Bygglovsansökan inkom till miljö-och byggförvaltningen 2020-08-20. Ärendet
granskades och ett beslut om föreläggande om komplettering skickades sökande
2020-09-04. Föreläggandet om komplettering innehöll information om att ansökt
åtgärd strider mot gällande detaljplan, vilket beslut som miljö- och
byggförvaltningen avsåg att föreslå för miljö-och byggnämnden samt vilka
uppgifter i ansökan som behövde kompletteras för att ansökan skulle kunna
beviljas om förslaget till den nya detaljplanen antas i framtiden. Sökande
ombads även svara på om de ville stå kvar vid sin ansökan eller återkalla den.
Kompletterande handlingar inkom i ärendet 2020-09-29.
Justerandes signaturer
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2020-09-30 meddelade en representant för sökande att de inte förstod innehållet
i beslutet om föreläggande om komplettering. Miljö- och byggförvaltningen
förtydligade beslutet och representanten meddelade att sökande ville stå kvar vid
ansökan.
En kommunicering om förslag till beslut skickades till sökande 2020-10-01 där
de gavs möjlighet att yttra sig ärendet.
Sökande meddelade miljö- och byggförvaltningen 2020-10-23 att de ville pausa
ansökan. Därför fattades inget beslut i ärendet under nämndssammanträdet
2020-10-26.
Miljö- och byggförvaltningen har meddelat sökande att ansökan inte är komplett
då det inte redovisas något tillgängligt badrum på entréplanet samt att sökande
inte har angett någon certifierad kontrollansvarig i ärendet. Sökande har även
informerats om att ärendet kommer tas upp under nämndssammanträdet 202011-23 med förvaltningens förslag att besluta om anstånd att avgöra
bygglovsärendet när planarbetet har slutförts.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09
 B-2020-402-1, ansökan, 2020-08-20
 B-2020-402-6, föreläggande om komplettering, 2020-09-04
 B-2020-402-7, kompletterad planritning, 2020-09-29
 B-2020-402-8, kompletterade fasadritningar, 2020-09-29
 B-2020-402-9, kompletterad situationsplan, 2020-09-29
 B-2020-402-10, kommunicering förslag till beslut, 2020-10-01
 B-2020-402-11, kommunicering om ansökan, 2020-11-02

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).
3) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21).
Justerandes signaturer
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Överklagan
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljöoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik,
beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter
(PBL 13:16).
_____
Beslutet skickas till
Beslutet delges
NN
Häradsbäck 2:12
Kommunledningsförvaltningen - planavdelningen
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§ 131 Tillsynsärende avskrivs - Städet 5
Ärendenummer MOB 2020/65
Ärendenummer EDP B-2020-372

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att tillsynsärende B-2020-372 gällande
olovlig byggnation på fastigheten Städet 5 avskrivs med stöd av 11 kap. 5 §
plan- och bygglagen (2010:900).

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Miljö- och byggförvaltningen meddelades 2020-07-27 att ett lagertält uppförts
på fastigheten Städet 5. Inget bygglov eller startbesked hade beviljats för
åtgärden. Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) krävs det
bygglov för nybyggnad. Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 202010-26 och noterade då att aktuellt tält rivits. Fastighetsägaren hade alltså
genomfört rättelse enligt 11 kap. 20 § plan- och bygglagen genom att ta bort den
olovligt uppförda byggnaden.
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) ska tillsynsmyndigheten, i
detta fall miljö- och byggnämnden, pröva förutsättningarna för och behovet av
att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kapitel, så snart det finns
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL, i föreskrifter,
domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EUförordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. Miljö- och
byggförvaltningen finner inga förutsättningar eller något behov av att ingripa
eller besluta om påföljder enligt 11 kapitlet i aktuellt ärende och ärendet ska
därför avskrivas enligt 11 kap 5 § PBL.

Avgift
Ingen avgift utgår.
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Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggförvaltningen mottog 2020-07-27 ett klagomål gällande ett
lagertält som uppförts på fastigheten Städet 5, Växjövägen 26, 34337 Älmhult.
Inget bygglov för åtgärden fanns registrerat i miljö- och byggförvaltningens
ärendehanteringssystem och det öppnades därför ett tillsynsärende.
Ärendebeskrivning
Klagomålet gällande ett lagertält inkom från backen6@tutamail.com 2020-0727. Den klagande undrade om tältet hade bygglov, om det delvis stod på
grannfastigheten och beskrev att det inte passade in i omgivningen.
Miljö- och byggförvaltningen körde förbi fastigheten 2020-08-11 i ett annat
ärende och noterade tältet som uppförts på fastigheten. Åtgärden hade inget
bygglov och bedömdes inte vara en sådan bygglovsbefriad byggnad om högst 15
kvadratmeter som får uppföras med stöd av undantag på bygglov enligt 9 kap. 4
§ 3 pkt a plan- och bygglagen, PBL, (2010:900). En sådan byggnad, även kallad
friggebod, hade redan byggts på fastigheten. Lagertältet hade alltså uppförts utan
erforderliga tillstånd enligt plan- och bygglagen.
2020-10-15 skickades en kommunicering till fastighetsägaren av Städet 5 om att
miljö- och byggförvaltningen ämnade göra ett tillsynsbesök 2020-10-26.
Tillsynsbesöket genomfördes under angivet datum och fastighetsägaren
närvarade. Under tillsynsbesöket noterades att aktuellt lagertält var rivet och att
rättelse hade genomförts. Miljö- och byggförvaltningen bedömde därför att
tillsynsärendet kunde avskrivas. En kommunicering om detta skickades till
fastighetsägaren samt klagande part 2020-11-03. Båda parterna gavs möjlighet
att yttra sig i ärendet.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09
 B-2020-372-1, klagomål, 2020-07-27
 B-2020-372-2, fotografi av tält, 2020-08-11
 B-2020-372-3, kommunicering, 2020-10-15
 B-2020-372-4, tillsynsbesök, 2020-10-26
 B-2020-372-5, förslag till beslut, 2020-11-03
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Överklagan
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljöoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar eller, om ni delgivits, 3 veckor efter att ni mottagit
beslutet. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er
överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16).
_____
Beslutet skickas till
Beslutet delges
Städet 5
Klagande part NN.com
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§ 132 Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus Stenbrohults-Kvarnatorp 1:143
Ärendenummer MOB 2020/61
Ärendenummer EDP B-2020-163

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Bygglov beviljas för nybyggnad av ett flerbostadshus med fjorton lägenheter
med liten avvikelse inom planlagt område med stöd av 9 kap. 31b § plan och
bygglagen (2010:900), PBL.
2. Kontrollansvarig: Thomas Svensson
3. Utsättning krävs av kommunens kartavdelning eller annan som prövas
behörig i samråd med kommunens kart- och mätavdelning. Kart- och
mätavdelningen nås via 0476-642457, 550 39 eller mob@almhult.se
4. Följande handlingar ska inkomma till tekniskt samråd:
 Kontrollplan från kontrollansvarig
 Konstruktionsritning på bärande delar och detaljerad sektion 1:50, samt
grundplan
 Ut- och invändig vatten- och avloppsritning, samt lösning för
dagvattenhantering
 Ventilationsritning
 Energiberäkning
 Grönyteplan
 Brandskyddsbeskrivning
 Tillgänglighetsbeskrivning

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Avgift
Avgiften för beslutet är 95 485,46 kronor *. Avgiften tas ut med stöd av taxa för
prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av
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kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86, och ändring i taxan gällande timbeloppet
utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102.
Faktura skickas senare.

Sammanfattning av ärendet
Hemhagen fastigheter AB har ansökt om bygglov för att bygga ett
flerbostadshus med 14 lägenheter på fastigheten Stenbrohults-Kvarnatorp 1:143
i Diö
Ärendebeskrivning
Hemhagen fastigheter AB har ansökt om bygglov för att bygga ett tvåvånings
flerbostadshus med 14 lägenheter på fastigheten Stenbrohults-Kvarnatorp 1:143
i Diö
Det blir sex lägenheter med 1 rum och kök (4st 39.9 m² och 2 st 33,5 m²), fyra
lägenheter med 2 rum och kök (50,5 m²) och fyra lägenheter med 3 rum och kök
(69 m²) i byggnaden. I en tillbyggnad placeras lägenhetsförråd och utrymme för
cyklar, barnvagnar och rullstolar.
Parkeringsyta med 15 parkeringsplatser anläggs.
Totalt bebyggs fastigheten med 1060 m² BTA (bruttoarea). Byggnadsarea för
huskroppen blir 588 m². Fasaderna utförs med stående vitmålad träpanel. Taket
får beläggning av tegelröda takpannor. För fastigheten gäller detaljplan 0765P07/5 från 2007. Tillåten byggrätt är 30 % av tomtarean. Sökt förslag till
byggnad innebär att cirka 27 % av tomten bebyggs.
Sökt utformning av byggnaden gör att fasaden i trä inte överensstämmer med
detaljplanens bestämmelser om fasadmaterial som anger puts. Detaljplanen ger
inte någon anvisning om vilken kulör fasad och tak ska ha. Miljö- och
byggnämnden bedömer att avvikelsen är liten och att sökt åtgärd följer
detaljplanens syfte att kunna uppföra bostäder vid Helge å.
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig över sökta åtgärder. Erinran mot
ansökan har inkommit från en granne, Ragnar Fransson i Diö, ägare till
fastigheten Stenbrohults-Kvarnatorp 1:123. Han anser inte att åtgärden utgör
någon liten avvikelse från detaljplanen med följande argument:





detaljplan och planbestämmelse säger att det ska byggas två byggnader
med maximalt 8 lägenheter.
byggnaderna är fel placerade i förhållande till Funkisfabriken så att
insynen på hans fastighet blir för stor.
det byggs ingen garagebyggnad vilket visas i plankartans illustration.
fasaden utförs inte med puts som föreskrivs i detaljplanen.
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Miljö- och byggnämnden bedömer att grannens synpunkter till största del
hänför sig till en tolkning av detaljplanens illustrationer och planbeskrivning,
vilka inte är bestämmelser enligt Plan- och bygglagen. Det är endast
bestämmelserna i detaljplanen som ska följas. Därav att utförandet med träpanel
och inte puts är en avvikelse från detaljplanens bestämmelser men som kan
anses vara en liten avvikelse.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att bygglov kan beviljas.

Beslutsunderlag
 2020-B163-7 Ansökan om bygglov med angiven kontrollansvarig
 2020-B163-9 Kulörbeskrivning
 2020-B163-26 Yttrande från granne
 2020-B163-30 Nybyggnadskarta och situationsplan
 2020-B163-31 Planritning, plan 1 och plan 2
 2020-B163-32 Sektion och fasadritning

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) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann
laga kraft (PBL 9:43).
3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift
(PBF 9:20).
4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21).
5) 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).
6) 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).
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7) 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).

Överklagan
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljöoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik,
beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter
(PBL 13:16).
_____
Beslutet skickas till
Beslutet delges:
Stenbrohults-Kvarnatorp 1:123
Diö 4:15
Beslutet meddelas
Stenbrohults-Kvarnatorp 1:142
Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3
Diö 4:18

* Avgiften baseras på:
Bygglovsavgift
Startbeskedsavgift
Planavgift
Kartavgift
Utstakningsavgift
Lägeskontrollavgift
Kungörelse/ underrättelse sakägare

20 070,34 kr
27 547,52 kr
29 515,20 kr
7568 kr
6622 kr
2838 kr
1324,4 kr
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§ 133 Byggsanktionsavgift för eldstad/rökkanal Garanshult 3:20
Ärendenummer MOB 2020/64
Ärendenummer EDP B-2020-500

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Byggsanktionsavgift på 4 730 kr tas ut med stöd från 11 kap. 51 § Plan- och
bygglagen (2010:900). Sanktionsavgiften är beräknad med Boverkets
sanktionsberäkningsguide, se under rubrik Beräkning.
2. Avgiften betalas av NN och NN

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Byggsanktionsavgift om 4 730kr för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett byggnadsverk som
kräver lov enligt 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden
har gett ett startbesked.

Sammanfattning av ärendet
NN inkom med en ansökan 2020-10-26 för att ersätta befintlig eldstad/rökkanal
genom att installera en ny eldstad/rökkanal. Arbetet för dessa åtgärder har
påbörjats innan startbesked beviljats. Därmed är åtgärden förenat med en
byggsanktionsavgift.

Ärendebeskrivning
NN ansöker om att byta ut befintlig eldstad/rökkanal i ett fritidshus på
fastigheten Garanshult 3:20. Bilder och fakturor som sökande skickade med i
ansökan visar att arbetet redan är påbörjat innan ansökan inkom. I en
mailkonversation mellan bygginspektören och sökande skriver NN att arbetet
påbörjades under sommaren.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-11-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag
 B-2020-500-1 Ansökan
 B-2020-500-4 Bilder
 B-2020-500-5 Fakturor
 B-2020-500-8 Meddelande
 Miljö- och byggnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-11

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

Överklagan
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljöoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik,
beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter
(PBL 13:16).

Beräkning
Antal 1
Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 47 300 kr (2020)
Beräkningsgrundande formel 0,1*pbb*antal
Beräkning 0,1*47300*1 = 4 730
_____
Beslutet skickas till
Beslutet meddelas
Garanshult 3:20, NN och NN

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-11-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 134 Redovisning av delegeringsbeslut november
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 § 30 - 40
Bygglov, startbesked, slutbesked, lägenhetsnummer, belägenhetsadress och
ordförandebeslut: DL §§ 767, 862 – 949, 951 - 952, 954 - 957
 Miljö- och hälsoskydd: MoH §§ 444, 448-454, 456-473, 475-487, 489-497,
499
 Fastighetsreglering:  Gatu- och vägnamn:  Kvartersnamn:  Miljö- och byggchef: -

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-11-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 135 Information november 2020
Ärendenummer MOB 2020/11

1. Redovisning av bostadsanpassningsärenden som är beslutade men ej
utbetalda (se bilaga).
_______

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-11-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 136 Meddelande november 2020
Ärendenummer MOB 2020/12

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden ger förvaltningen i uppdrag att titta på punkt 1 (M2017-653) och 7 (M-2020-222), och om möjligt lämna in överklagan.

Meddelanden
1. Mark- och miljödomstolen beslutar 2020-10-14 att avslå ansökan om
utdömande av vite gällande utsläpp av avloppsvatten från WC, bad-, diskoch tvätt, Finnhult 1:9.
Dnr. M-2017-653
2. Länsstyrelsen beslutar 2020-10-20 att ge tillstånd till Göteryds pastorat att
anlägga en askgravplats på Göteryds kyrkogård.
Dnr. M-2020-958
3. Mark- och miljödomstolen beslutar 2020-10-21 avslå överklagandet för
strandskyddsdispens för 5 st 72-timmarsstugor, Möckelsnäs 1:1.
Dnr. M-2019-931
4. Länsstyrelsen beslutar 2020-10-23 att godkänna beslut om
strandskyddsdispens, Taxås 4:1.
Dnr. M-2020-893
5. Länsstyrelsen beslutar 2020-11-03 att förelägga Göteryds pastorat att
återplantera trädkransen runt Hallaryds kyrkogård enligt trädvårdsplanen.
Dnr. M-2020-994
6. Länsstyrelsen beslutar 2020-11-06 att godkänna beslut om
strandskyddsdispens för utbyggnad av bostadshus vid damm, Brokhult 1:30.
Dnr. M-2020-928
7. Länsstyrelsen beslutar 2020-11-13 att upphäva överklagat beslut gällande
förbud att släppa ut spillvatten från WC, bad-, disk- och tvättvatten, Gösköp
1:26
Dnr. M-2020-222
_______
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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