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Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Claes Lindahl (C), ordförande 
Dan Blixt (M) 
Birgitta Bengtsson (S) 
Håkan Pettersson (S), vice ordförande 
Ylva Sandström (C) 
Christer Martinsson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Thomas Johansson (S) ers. Kristina Spjut Sahlberg (S) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Peter Varland (C) 
 
Tjänstemän 
Ingegerd Andersson, miljö- och byggchef 
Angelica Östlund, avdelningschef bygg 
Rasmus Åhs, avdelningschef miljö 
Ellen Karlsson, byggnadsinspektör, §§ 104–105 
Linnéa Boye, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 110–112 
Nils de Fine Licht, mätningsingenjör, § 112 
Filippo Gualla, kart- och mätningsingenjör, § 112 
Oliver Öst Långström, controller, §§ 112–113 
Emma Brannegård, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 114 
Elisabeth Olofsson, kanslichef 
Maria Johansson, nämndsekreterare 
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Ärenden 
 

§ 102 Val av justerare och dag för justering 
 

 
§ 103 Fastställande av föredragningslistan 

 

 
§ 104 Ansökan om förhandsbesked, Vägla 1:23 

 

 
§ 105 Lovföreläggande - Virkenhult 1:5 

 

 
§ 106 Ändring av delegeringsordning för miljö- och 

byggnämnden 

 

 

§ 107 Nya och reviderade taxor 2022–temporär 
avgiftsbefrielse 

 

 

§ 108 Ändrad användning till restaurang - Sjögren 10 
 

 
§ 109 Redovisning av delegeringsbeslut 2022 

 

 
§ 110 Remissutlåtande i samrådsskede - förslag till ny 

detaljplan Köpmannen 2 m.fl. 

 

 

§ 111 Utkast till behovsutredning miljöavdelningen 
2023 

 

 

§ 112 Information 2022 
 

 
§ 113 Prognos efter september 

 

 
§ 114 Meddelande oktober 2022 
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§ 102 Val av justerare och dag för justering 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden utser Dan Blixt (M) till justerare. Justeringsdag 

bestäms till 2022-10-28. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Claes Lindahl (C) föreslår Dan Blixt (M) som justerare. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
Claes Lindahls (C) förslag och finner att nämnden beslutat så. 
 

Protokollsanteckning 
Birgitta Bengtsson (S) påtalar vikten av att protokollet är justerat innan besluten 
offentliggörs. 
_____ 
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§ 103 Fastställande av föredragningslistan 
 

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

ändringar: 
Ärende 13 ”Sammanträdesplanering 2023” utgår 
Ärende 15 ”Övrigt” utgår. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan fastställa 
föredragningslistan med ändringar och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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§ 104 Ansökan om förhandsbesked - Vägla 1:23 
Ärendenummer MOB 2022/26 
Ärendenummer EDP B-2022-164 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beviljar ansökan om förhandsbesked för 1–4 

tomter för bostadshus med gemensam brunn samt egen trekammarbrunn och 
gemensam trekammarbrunn på fastigheten Vägla 1:23 med stöd av 9 kap. 17 
§ plan- och bygglagen (2010:900). 

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

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

 
Motivering 
Jordbruksmarken är inte bruksvärdig. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att 

 avslå ansökan om förhandsbesked för 1–4 tomter för bostadshus med 
gemensam brunn samt egen trekammarbrunn och gemensam 
trekammarbrunn på fastigheten Vägla 1:23 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 

 ta ut en avgift för beslutet med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom 
plan- och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 
86 och ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges 
beslut 2016-06-20 § 102 och efterföljande revideringar samt 12 kap. 8 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
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Förvaltningens motivering 
Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL ska byggnadsnämnden, 
om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ge ett 
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska prövning av frågor enligt PBL ta hänsyn både till 
allmänna och enskilda intressen. 
Enligt 2 kap. 2 § PBL ska prövning i ärenden om förhandsbesked syfta till att 
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska 
ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 
kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. 
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), MB, får brukningsvärd jordbruksmark 
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på 
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 
I ärenden om förhandsbesked får mark enligt 2 kap. 4 § PBL tas i anspråk för 
bebyggelse endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
Ovan angivna bestämmelser innebär att följande frågor måste besvaras eftersom 
ansökan avser 1-4 tomter för enbostadshus som för att möjliggöra anordnande av 
trafik kräver en väg placerad på jordbruksmark: 
- Är marken brukningsvärd jordbruksmark? 
- Behövs den sökta åtgärden för att tillgodose väsentliga samhällsintressen? 
- Kan behovet tillgodoses på annat sätt som är tillfredställande från allmän synpunkt 

genom att annan mark används? 

De delar av vägen som placeras på jordbruksmark är ca 140 meter lång. Vägen 
placeras på jordbruksmark som är utpekad som åker. Åker är brukningsvärd 
jordbruksmark och även betesmark räknas som brukningsvärd jordbruksmark 
enligt mark- och miljööverdomstolens, MÖD, dom daterad 2019-01-11 i mål P 
8646-18. Åtgärden bedöms inte vara av väsentligt samhällsintresse eftersom 
ansökan endast möjliggör ett begränsat antal bostäder. Åtgärden bedöms även 
kunna genomförs på annan plats, antingen inom fastigheten som är relativt stor 
eller på annan plats inom kommunen. 
Enligt MÖD:s dom daterad 2022-04-12 i mål nr P 2615-21 upphävdes ett beslut 
om positivt förhandsbesked för fyra enbostadshus på grund av att en 300 meter 
lång väg till bostäderna placerades på jordbruksmark. Miljö- och 
byggförvaltningen har alltså stöd i sin bedömning att jordbruksmark inte får tas i 
anspråk för en väg till ett begränsat antal bostäder då det inte kan anses utgöra 
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ett väsentligt samhällsintresse. Jordbruksmarken kan istället bedömas vara av 
sådant väsentligt samhällsintresse då jordbruksmark behöver bevaras för att 
kunna säkerställa produktion av livsmedel vid klimatförändringar och för den 
nationella säkerheten ur ett beredskapsperspektiv. Bevarande och brukande av 
jordbruksmark bidrar även till biologisk mångfald.  
Sökande har i ett yttrande framfört att endast 50 meter jordbruksmark tas i 
anspråk. Av miljö- och byggförvaltningens beräkning behöver en sträcka på ca 
140 meter av jordbruksmarken tas i anspråk för väg samt att den mark som 
placeras mellan befintlig allmän väg och ny väg blir mindre användbar och 
därför bedöms även denna yta tas i anspråk vilket gör att ca 2600 kvadratmeter 
jordbruksmark tas i anspråk. 
I yttrandet framförs att aktuell jordbruksmark är mindre värdefull då viss del är 
bevuxen betesmark och inte används för produktion av grovfoder till djur och 
inte heller för direkt bete samt att marken inte har använts för detta under de 
senaste åren och sökande har inte heller några framtidsplaner för detta. Vidare 
framförs i yttrandet att det går en luftledning över marken som gör marken 
mindre användbar ur jordbrukssynpunkt. Miljö- och byggförvaltningen kan 
konstatera att även betesmark enligt rättspraxis ses som brukningsvärd 
jordbruksmark enligt mark- och miljööverdomstolens, MÖD, domar i mål P 
8646-18 och P 4087-15. Av MÖD:s domar i mål P 4848-16, P 6073-20 och P 
2432-17 framgår det faktum att jordbruksmark som inte ingår i ett aktivt 
jordbruk och som för närvarande inte behövs för livsmedelsförsörjning ändå 
bedöms som brukningsvärd jordbruksmark eftersom jordbruksmarken i 
framtiden kan användas för att trygga livsmedelsförsörjning i landet samt att 
bestämmelsens syfte (3 kap. 4 § MB) är att säkerställa långsiktig hushållning 
med jordbruksmark. Med stöd av detta ses aktuell mark där vägen planers som 
brukningsvärd jordbruksmark. Det kan även konstateras att det i flera domar från 
MÖD framgår att byggande av 2-5 bostadshus inte kan ses som ett väsentligt 
samhällsintresse, se domar i mål P 4848-16, P 2432-17, P 6073-20 och P 2615-
21. Aktuell ansökan avser 1-4 enbostadshus men den markyta som avses tas i 
anspråk för dessa bostäder är begränsad på grund av de skyddsavstånd som 
behöver beaktas vilket innebär att endast 1-2 bostadshus är lämpligt på platsen 
vilket gör att åtgärdens samhällsintresse blir än mindre. 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att aktuell ansökan inte uppfyller 
bestämmelsen i 3 kap. 4 § MB och där igenom inte heller uppfyller 2 kap. 2 § 
PBL som är en förutsättning för att ansökan om förhandsbesked ska kunna 
beviljas. Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att det allmänna intresset 
att bevara brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det enskilda intresset att 
uppföra ett begränsat antal enbostadshus på aktuell plats vilket betyder att 
bestämmelsen i 2 kap. 4 § PBL inte heller uppfylls då marken inte är lämplig för 
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anordnande av väg enligt allmän synpunkt. Prövningen av aktuell ansökan 
redogör för att aktuell lokalisering är olämplig och ansökan ska därför avslås.   
 

 
Avgift 
Avgiften för beslutet är 5 100,48 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 och efterföljande 
revideringar. 
Tidsfristen började löpa 2022-03-10 och beslut fattades 2022-05-23, vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 1 
vecka. Avgiften för beslut om lov, expediering och kungörelse och andra tids- 
och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med en femtedel med stöd av 12 
kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av 
stycke *Avgiften fördelas på, sida 6. 
Enligt 12 kap. 8 § plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) får miljö- och 
byggnämnden ta ut avgifter för beslut om planbesked, förhandsbesked, 
villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov, 
tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på 
byggarbetsplatsen, upprättande av nybyggnadskartor, framställning av 
arkivbeständiga handlingar, expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, 
och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 
Enligt 12 kap. 10 § PBL ska grunderna för hur avgifterna ska beräknas anges i 
en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 
Enligt 12 kap. 11 § PBL får avgifter tas ut i förskott. 
Faktura översändes senare och ska betalas även om beslutet överklagas. 

 
 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-05-23 att bevilja förhandsbesked för 1-
4 tomter för bostadshus med gemensam brunn samt egen trekammarbrunn och 
gemensam trekammarbrunn på fastigheten Vägla 1:23 enligt nämndens beslut § 
49. 
Beslutet överklagades av fastighetsägarna till Vägla 1:59 2022-06-19 och av 
fastighetsägarna till Vägla 1:44 2022-06-22. 
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Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade 2022-09-01 att avvisa överklagandet 
från fastighetsägarna av Vägla 1:59 samt att upphäva miljö- och byggnämndens 
beslut och återförvisa det till nämnden för vidare handläggning. Överklagandet 
från Vägla 1:59 avvisades då de inte ansågs ha rätt att överklaga beslutet. 
Nämndens beslut upphävdes och återförvisades till nämnden med motiveringen 
att samtliga berörda sakägare inte hade hörts. 
2022-03-21 skickades ett grannehörande till fastighetsägare av följande 
fastigheter: Vägla 1:22, Vägla 1:27, Vägla 1:40, Vägla 1:41, Vägla 1:44, Vägla 
1:58 och Vägla 1:59. Sakägarna hade möjlighet att inkomma med synpunkter 
t.o.m. 2022-04-04. 
2022-09-06 skickades ett grannehörande till fastighetsägare av följande 
fastigheter: Fåglehult 1:4, Hallaryd 2:16, Hallaryds-Sjuhult 1:21, Hallaryds-
Sjuhult 1:22, Hallaryds-Sjuhult 1:23, Hallaryds-Sjuhult 1:3, Hallaryds-Sjuhult 
1:8, Sännesholma 1:9, Ulvberga 1:10, Ulvberga 1:11, Vägla 1:14, Vägla 1:18, 
Vägla 1:60, Vägla 1:61, Vägla 1:63, Vägla 1:64, Vägla 1:66, Vägla 1:68, Vägla 
1:8, Vägla 1:19 och Vägla 1:20. Sakägarna hade möjlighet att inkomma med 
synpunkter t.o.m. 2022-09-20. Inkomna granneyttranden innehåller inga 
synpunkter mot föreslagen åtgärd. 
Miljö- och byggförvaltningen informerade sökande 2022-09-06 att 
grannehörande skulle göras på nytt samt att ärendet skulle tas upp för beslut i 
miljö- och byggnämnden 2022-10-24. 
Miljö- och byggförvaltningen står kvar vid bedömningen att ansökan ska avslås 
då väg placeras på jordbruksmark som enligt plan- och bygglagen ska bevaras.  
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-13 

• B-2022-164-1, ansökan, 2022-03-10 

• B-2022-164-2, situationsplan, 2022-03-10 

• B-2022-164-3, miljöavdelningens yttrande daterat 2021-10-19, 2022-03-10 

• B-2022-164-4, Trafikverkets yttrande daterat 2022-02-17, 2022-03-10 

• B-2022-164-6, yttrande från miljöavdelningen, 2022-03-18 

• B-2022-164-7, grannehörande, 2022-03-21 

• B-2022-164-9,10, granneyttranden, 2022-03-31 

• B-2022-164-12, yttrande Trafikverket, 2022-04-06 

• B-2022-164-13 – 18, granneyttranden, 2022-04-06 – 2022-04-11 
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• B-2022-164-19, handlingar från ärende B-2021-499, 2022-04-28 

• B-2022-164-20, dom från MÖD och referat, 2022-04-28 

• B-2022-164-22, förslag till beslut, 2022-04-28 

• B-2022-164-23, yttrande och fullmakt, 2022-05-09 

• B-2022-164-24, MBN §49/2022 och tjänsteskrivelse, 2022-05-23 

• B-2022-164-32, Överklagan Vägla 1:59, 2022-09-19 

• B-2022-164-35, Rättidsprövning, 2022-06-22 

• B-2022-164-38, Överklagan Vägla 1:44, 2022-06-22 

• B-2022-164-39, Rättidsprövning, 2022-06-23 

• B-2022-164-43, Beslut Länsstyrelsen, 2022-09-01 

• B-2022-164-44, Grannehörande, 2022-09-06 

• B-2022-164-45, information, 2022-09-06 

• B-2022-164-46 – 67, granneyttranden, 2022-09-15 – 2022-10-12 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Ylva Sandström (C) yrkar att ansökan om förhandsbesked beviljas med 
motivering att det inte är bruksvärdig jordbruksmark. 
Håkan Pettersson (S) yrkar bifall till miljö- och byggförvaltningens förslag till 
beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Ylva Sandströms (C) yrkande mot förvaltningens förslag 
och finner att nämnden beslutat enligt Ylva Sandströms (C) förslag att bevilja 
ansökan om förhandsbesked. 
 

Överklagan 
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljö- 
och byggnämnden inom tre veckor från den dag då ni tog del av beslutet via 
delgivning. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er 
överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16). 
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Upplysning 
1) Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked ifråga om åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen (PBL 9:17). 
2) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från 
den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft (PBL 9:18).  
3) Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet 
gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om 
förhandsbesked vann laga kraft (PBL 9:39). 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Beslutet delges 
Sökande 
Vägla 1:44 
Vägla 1:58 
Vägla 1:59 via kauffmann@hotmail.dk 
 
Beslutet meddelas 
Vägla 1:22, Vägla 1:27, Vägla 1:40, Vägla 1:41, Fåglehult 1:4, Hallaryd 2:16, 
Hallaryds-Sjuhult 1:21, Hallaryds-Sjuhult 1:22, Hallaryds-Sjuhult 1:23, 
Hallaryds-Sjuhult 1:3, Hallaryds-Sjuhult 1:8, Sännesholma 1:9, Ulvberga 1:10, 
Ulvberga 1:11, Vägla 1:14, Vägla 1:18, Vägla 1:60, Vägla 1:61, Vägla 1:63, 
Vägla 1:64, Vägla 1:66, Vägla 1:68, Vägla 1:8, Vägla 1:19 och Vägla 1:20 
 

 
 
Avgiften fördelas på: 
Avgift för förhandsbesked 3864,00 kr 
Grannehörande och kungörelse 2 511,60 kr 
Reducering  -1275,12 kr 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-24 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 105 Lovföreläggande - Virkenhult 1:5 
Ärendenummer MOB 2022/53 
Ärendenummer EDP B-2022-220 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att 

 ge ägare av fastigheten Virkenhult 1:5, tillfälle enligt 11 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL att snarast, dock senast 2022-12-19, komma in 
med en ansökan om bygglov för de två fritidshusen samt förråd och utedass 
som är uppförda på fastigheten Virkenhult 1:5.  

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Motivering 
På fastigheten Virkenhult 1:5 finns fyra byggnader, två fritidshus, en 
förrådsbyggnad samt ett utedass. I miljö- och byggnämndens 
ärendehanteringssystem samt i Älmhults kommuns arkiv finns inga uppgifter om 
att bygglov beviljats för dessa byggnader. Byggnaderna är uppförda mellan 
1960–2009. Under denna period gällde år 1959 års byggnadsstadga samt äldre 
plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL. Enligt dessa lagstiftningar krävdes det 
bygglov för nybyggnation samt uppförande av byggnad. Lov saknas för 
byggnaderna men miljö- och byggförvaltningen bedömer att lov kan beviljas om 
en ansökan görs. Med bakgrund av detta har miljö- och byggnämnden stöd att 
besluta om lovföreläggande enligt 11 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 
 

Ärendebeskrivning 
På fastigheten Virkenhult 1:5 har bygglovspliktiga byggnader uppförts utan lov 
och startbesked. På grund av denna överträdelse från bestämmelser i plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL samt äldre bestämmelser föreläggs fastighetsägarna 
att ansöka om bygglov inom en viss tid då lov för åtgärderna sannolikt kan ges. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-24 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

I samband med en ansökan om förhandsbesked på fastigheten Virkenhult 1:5 
noterades två fritidshus, ett förråd samt ett utedass på fastigheten. I miljö- och 
byggnämndens ärendehanteringssystem samt i kommunens arkiv finns inga 
beslut om bygglov för dessa byggnader. 
En kommunicering om öppnat tillsynsärende samt planerat tillsynsbesök 
skickades till fastighetsägarna 2022-05-03. 
Ett tillsynsbesök genomfördes 2022-06-10. Under besöket mättes byggnaderna 
och samtliga konstruktioner bedömdes vara byggnader enligt definition i plan- 
och bygglagen. 
En kommunicering om förslag till beslut skickades till fastighetsägarna 2022-06-
14. Där efter följde kommunicering vie e-post gällande preskriptionstid och 
äldre byggregler. 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggnämndens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-13 

• B-2022-220-1, mejlkonversation, 2022-04-14 

• B-2022-220-2, flygfoto från 2013, 2022-04-25 

• B-2022-220-3, flygfoto från 2021, 2022-04-25 

• B-2022-220-4, foton från platsbesök förhandsbesked, 2022-04-12 

• B-2022-220-5, information från arkivet, 2022-03-28 

• B-2022-220-6, kommunicering, 2022-05-03 

• B-2022-220-7, återkoppling, 2022-05-10 

• B-2022-220-8, anteckningar från tillsynsbesök, 2022-06-10 

• B-2022-220-9, kommunicering, 2022-06-14 

• B-2022-220-10, kommunikation e-post, 2022-06-29 
 
 

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

 2022-10-24 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Upplysning/information 
1) Om lov ges i efterhand till åtgärden får byggnadsnämnden bestämma om 
skyldighet att vidta de ändringar i det utförda som behövs enligt 9 kap. 38 § 
PBL. 
2) Om föreläggandet inte följs får byggnadsnämnden, enligt 11 kap. 27 § PBL, 
besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar 
samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov. 
3) Ansökningsblankett och mer information om vilka handlingar som krävs för 
en bygglovsansökan finns på kommunens hemsida. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Beslutet delges 
Virkenhult 1:5 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 106 Ändring av delegeringsordning för miljö- och 
byggnämnden 
Ärendenummer MOB 2019/13 
Ärendenummer EDP M 2011-235 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden anta förslag till delegeringsordning daterad 2022-

10-17. Den nya delegeringsordningen börjar gälla 2022-11-01. 
2. Miljö- och byggnämndens delegeringsordning daterad 2022-07-15 upphör att 

gälla 2022-11-01. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att nuvarande delegeringsordning 
uppdateras vad gäller beslut om startbesked och föreläggande enligt 
föreskrifterna i PBL 10:22-24. Detta då förvaltningen bör kunna besluta om att 
vägra startbesked i de fall där krav enligt lagstiftning inte uppfylls. 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår även att revidera delegat för beslut om 
bostadsanpassningsbidrag över 2 prisbasbelopp.  
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggnämndens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 

• Förslag till delegeringsordning daterad 2022-10-17 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2022-10-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 107 Nya och reviderade taxor 2022-temporär 
avgiftsbefrielse 
Ärendenummer MOB 2022/22 
Ärendenummer EDP M 2018-832 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden beslutar att upphäva beslut 2022-06-20, § 56 om 

temporär avgiftsbefrielse och lägger ned ärendet från vidare handläggning. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-06-20, § 56, att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att avgifter för inspektioner och kontroll av 
lantbruksanknutna ärendetyper tillfälligtvis nedsätts till noll (0) kronor under 
perioden 1 juli 2022 till 31 december 2022. Beslutet ska gälla retroaktivt från I 
juli 2022. Inspektionerna och kontrollerna skall dock fortgå som vanligt för att 
säkerställa en god miljö, hälsa och djurhållning avseende tillsyn enligt 
miljöbalken. 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-13, § 150 att återremittera ärendet till 
miljö- och byggnämnden för mer underlag avseende: 

• Förtydligande om vilka avgifter som omfattas  

• Utreda övriga kritiska branscher som kan komma i fråga för liknande stöd. 
Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen senast i november 2022. 

 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-09-13, § 150 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-08-30, § 102 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-06-20, § 56 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Ordförandeskrivelse daterad 2022-06-09  
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Dan Blixt (M) yrkar att ärendet ska läggas ned.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med Dan 
Blixts (M) förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-24 Sidnummer, beslut 1(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna bygglov i enlighet med 

ansökan daterad 2022-06-08. 
2. Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera till byggnadsinspektör att 

informera sökande om vad som krävs för startbesked, fatta beslut om 
startbesked och avgift samt vilka som ska ha meddelande om beslutet. 

 
Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Motivering 
, Pizzeria Amigo, Skolgatan 6 i Älmhult, har ansökt om ändrad 

användning av byggnad till restaurang. Lokalen har haft ett tidsbegränsat 
bygglov för restaurang som löpte ut 2020-08-10. Tidigare ägare ansökte om 
permanent bygglov 2015 men beviljades ett tidsbegränsat bygglov. 
Det finns ingen dokumentation i kommunens handlingar som visar på att det 
permanenta lovet har behandlats eller avslagits. Likaså finns det ingen 
dokumentation, som vi har hittat, som visar på att en ansökan om tidsbegränsat 
bygglov har ingetts. 
Att omvandla en permanent bygglovsansökan till ett temporärt lov, utan att den 
permanenta ansökan har färdigbehandlats strider, enligt mitt förmenande, mot 
PBL (alt. Kommunallagen) varför man kan konstatera att kommunen vid 
handläggningen 2015 har gjort fel. 
Den nuvarande ägaren av fastighet och pizzeria har uppgett att han var 
omedveten om att det saknades bygglov. Därför har han nu inkommit med en 
ansökan om bygglov. 
Enligt gällande detaljplan för fastigheten Sjögren 10 skall området vara avsett 
för garageändamål och motorservice. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-24 Sidnummer, beslut 2(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Detaljplanen/stadsplanen beslutades av byggnadsnämnden i Älmhults kommun 
23 september 1986. 
Det kan också konstateras att genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 
Likaså kan också observeras att gällande översiktsplan för aktuellt område 
beskriver området, benämnt Centrumporten/Triangeln, enligt följande: 

• ”Området som idag huvudsakligen är ett handels- och verksamhetsområde 
föreslås på sikt omvandlas till relativ tät blandad bebyggelse med nya 
bostäder, handel och kontor.” 

• ”Någon form av kulturverksamhet eller mötesplats med närhet till biblioteket 
och Folkets hus skulle kunna vara aktuellt i området.” 

Enligt 9 kap. 31 c § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från 
detaljplanen om åtgärden (1) är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser 
ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse eller (2) innebär en 
sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement 
till den användning som har bestämts i detaljplanen. Förutsatt att 
genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 
Nämnden anser inte att det finns förutsättningar att ge bygglov med stöd av 9 
kap. 31 c § p.1 PBL då en pizzeria inte kan anses tillgodose ett sådant allmänt 
behov. 
Den andra punkten i 9 kap. 31c § PBL möjliggör dock ett sådant komplement till 
användning som bestämts i detaljplanen. Enligt förarbetena kan det omfatta 
service och mindre verksamheter som inte är störande i syfte att få en blandning 
av olika funktioner och en mer levande statsmiljö. Vid bedömningen har också 
beaktats åtgärdens omgivningspåverkan, t.ex. trafik, parkeringsplatser och behov 
av avfallshantering, vatten och avlopp. Ingen av dessa omständigheter anses 
försämra påverkan på omgivningen. Snarare tvärt om eftersom den alternativa 
användningen som tidigare fanns, dvs bensinstation, verkstad och tvätthall hade 
en mycket större potentiell påverkan på miljö och trafik i omgivningen. Det 
finns också tillräckligt med parkeringsplatser på fastigheten för att täcka upp för 
kunder som äter på plats eller hämtar mat. 
Slutligen har vi bedömt om detta är en kompletterande verksamhet som, sett till 
storlek och omfattning, inte kan anses vara dominerande i förhållande till det 
ändamål som bestämts i planen för den del av området som avser kvarteret 
Sjögren. 
Snarare är det nog så att detaljplanen har överlevt sig själv. Vid en kontroll av 
verksamheterna inom kvarteret Sjögren gavs följande resultat: 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-24 Sidnummer, beslut 3(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Fastighet Ändamål enl. plan Nuvarande verksamhet 
Sjögren 10 Garageändamål, motorservice Pizzeria 
Sjögren 9 Garageändamål, motorverkstad Färghandel, TV/Databutik, 

kontorsmaterial 
Sjögren 5 Handel Hyreshus, kontor 
Sjögren 6 Handel Festevent och uthyrning 
Sjögren M1? Handel Hyreslägenheter, enfamiljshus 

 
Knappast någon av fastigheterna används enligt detaljplanen, men verkar väl ha 
anpassat sig till den översiktsplan som säger omvandling till relativ tät blandad 
bebyggelse med bostäder, handel och kontor. 
Vid en sammantagen bedömning anser nämnden att miljöpåverkan är mindre är 
om den ursprungliga verksamheten hade varit kvar. Detaljplanen är inte heller i 
samklang med utvecklingen av Älmhults tätort. En bensinmack eller 
maskinverkstad kan idag, 2022, inte placeras på aktuell plats. Ny detaljplan 
borde därför upprättas för hela området. 
En pizzeria passar väl in i helheten för att få en blandning av olika funktioner 
och en mer levande stadsmiljö. 
Det finns därför förutsättningar för att bevilja bygglov för sökt åtgärd enligt 9 
kap. 31c § 2 PBL. 
 

Sammanfattning av ärendet 
 Pizzeria Amigo Skolgatan 6 i Älmhult, har ansökt om ändrad an-

vändning av byggnad till restaurang. Lokalen har haft ett tidsbegränsat bygglov 
för restaurang som löpte ut 2020-08-10. Man sökte ett permanent lov 2015 men 
beviljades ett tidsbegränsat lov. 
För fastigheten gäller detaljplan A 123 från 1987. Användningen ska vara om-
råde för garageändamål, motorservice. 
Nuvarande användning (sökt användning) stämmer inte med detaljplanens be-
stämmelser och ansökan kan därför inte beviljas. 
Att bygglov saknades för verksamheten uppdagades då räddningstjänsten gjorde 
en tillsyn i samband med att ägaren sökte utskänkningstillstånd för alkohol. 
Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut: Bygglov beviljas inte inom 
planlagt område med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:99), PBL. 
Motivering för förslag till beslut är att sökt ansökan stämmer inte med 
detaljplanens bestämmelser, användningen ska vara område för garageändamål, 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-24 Sidnummer, beslut 4(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

motorservice och ansökan kan därför inte beviljas. Sökt användning kan inte ses 
som en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser. 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-08-22 § 76 att bordlägga ärendet till 
miljö- och byggnämndens sammanträde 2022-09-19. 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-09-19, § 94 att uppdra åt ordförande 
Claes Lindahl (C) och vice ordförande Håkan Pettersson (S) att samordna med 
kommunstyrelsen för att hitta en lösning på ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeskrivelse daterad 2022-10-24 

• Bygglovsansökan daterad 2022-06-08 

• Planritning daterad 2022-06-08 

• Fasadritning daterad 2022-06-08 

• Situationsplan daterad 2022-06-08 

• Tjänsteanteckning tillsynsbesök daterad 2022-06-08 

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

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

 2022-10-24 Sidnummer, beslut 5(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Claes Lindahl yrkar att  
• Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna bygglov i enlighet med 

ansökan daterad 2022-06-08. 

• Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera till byggnadsinspektör att 
informera sökande om vad som krävs för startbesked, fatta beslut om 
startbesked och avgift samt vilka som ska ha meddelande om beslutet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
Claes Lindahls (C) förslag och finner att nämnden beslutat så.  
 

Överklagan 
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljö- 
och byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Post- 
och Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, besluts-
nummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 
13:16). 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 109 Redovisning av delegeringsbeslut oktober 
2022 
Ärendenummer MOB 2022/5 
 

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

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

 

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

Beslutsunderlag 
• Bostadsanpassning: 

DBA §§ 38 - 41/2022 
• Bygglov, startbesked, slutbesked samt ordförandebeslut:  

DL §§ 730 – 813, 815–839, 841-852/2022  
• Miljö- och hälsoskydd:  

MoH §§ 442–487/2022 
• Kart- och mät: (adresser, fastighetsbildning, namnsättning på platser, gator 

och vägar)  
DKoM §§ 20–23/2022 

• Miljö- och byggchef: 
-  

• Räddningstjänst: EDP M 2022–569 
Diarienr 2022–001457 och 2022-001458 
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 Sammanträdesprotokoll  
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Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan godkänna redovisning av 
delegeringsbeslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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§ 110 Remissutlåtande i samrådsskede - förslag till 
ny detaljplan Köpmannen 2 m.fl. 
Ärendenummer MOB 2022/55 
Ärendenummer EDP M 2022-872 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden yttrar sig till kommunledningsförvaltningen i 

enlighet med miljö- och byggförvaltningens yttranden daterade 2022-10-07 
och 2022-10-13, som bifogas detta beslut. Synpunkterna i yttrandena bör 
inarbetas i detaljplanen och dess bilagor.  

2. Miljö- och byggnämnden beslutar att komplettera förvaltningens yttranden 
med påtalande om otydlighet på sidan 32 i planbeskrivningsdokument daterat 
2022-05-09, där dagvattendamm är utmärkt som ställplats.  

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen inkom 2022-09-01 med en remissförfrågan till 
miljö- och byggnämnden i samrådsskedet av upprättande av detaljplan 
Köpmannen 2 m.fl. Förslaget till ny detaljplan finns tillgänglig för samråd 
mellan 2022-09-01-2022-09-30. Begäran om längre svarstid har skickats, och 
beviljats. Svar ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda 2022-10-28. 
Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra en utveckling av 
Haganäs/Älmhults handelsområde till ett område som inte bara är avsett för 
handel utan också en plats för aktiviteter och möten. Detaljplanen syftar vidare 
till att förbättra kopplingen mellan handelsplatsen och dess omgivningar och att 
skapa en tydligare trafikstruktur där Östra Esplanaden, handelsvägen och väg 
120 möts. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra för fler bostäder i östra 
Älmhult genom att planområdets norra del planläggs för bostadsändamål. 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-07 
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• Samrådsbegäran  

• Anstånd till längre svarstid 

• Planbeskrivning  

• Plankarta 

• Yttrande från byggavdelning, miljö- och byggförvaltningen 2022-10-07 

• Yttrande från miljöavdelning, miljö- och byggförvaltningen 2022-10-13 

• Övriga handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, 
www.almhult.se/detaljplaner. 

 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Dan Blixt (M) yrkar att förvaltningens yttranden kompletteras med påtalande om 
otydlighet på sidan 32 i planbeskrivningsdokument daterat 2022-05-09, där 
dagvattendamm är utmärkt som ställplats. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med tillägg av Dan Blixts (M) yrkande och finner att 
nämnden beslutat så.   
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Älmhults kommun ks@almhult.se  
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§ 111 Utkast till behovsutredning miljöavdelningen 
2023 
Ärendenummer MOB 2022/57 
Ärendenummer M 2022-993 

Sammanfattning av ärendet 
Information om behovsutredning för miljöavdelningen.  
Ny information kommer att lämnas på miljö- och byggnämnden i november, då 
även nämnden ombeds komma med synpunkter på utredningen. 
Beslut tas av miljö- och byggnämnden i december. 
_____ 
 
 
 

30



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 112 Information oktober 2022 
Ärendenummer MOB 2022/6 
 

Sammanfattning av ärendet 
1. Information om avgränsningssamråd vindkraftspark i Liasjön - Osby 

kommun 
Dnr M 2022–917 

2. Information om anmälan om vindkraftsverk – Käskhult 2:4 
Dnr M 2022–867 

3. Information om status för drönarprojekt. 
4. Redovisning av bostadsanpassningsärenden. 
_____ 
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§ 113 Prognos efter september 
Ärendenummer MOB 2021/38 
Ärendenummer M 2021-621 

Sammanfattning av ärendet 
Information om hur nämndens ekonomi samt helårsprognosen för 2022. 
Helårsprognosen visar överskott på 1 193 tkr.  
_____ 
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§ 114 Meddelande oktober 2022 
Ärendenummer MOB 2022/7 
 

Sammanfattning av ärendet 
1. Förvaltningsrätten i Växjö meddelar 2022-09-12 beslut i fråga om 

livsmedelssanktionsavgift. Förvaltningsrätten skriver av målet för vidare 
handläggning.   
Dnr M 2021–417 

2. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2022-09-13 att avslå överklagande av 
marklov på fastigheten Sånnaböke 1:114 i Älmhults kommun.  
Dnr B 2021–527  

3. Länsstyrelsen beslutar 2022-09-13 att avskriva tillsynsärende, fastigheten 
Sånnaböke 1:114 i Älmhults kommun.  
Dnr B 2018–28 

4. Mark- och miljödomstolen i Växjö meddelar 2022-09-15 dom i ärende om 
byggsanktionsavgift på fastigheten Strommaköp 1:26, Älmhults kommun. 
Domstolen avslår överklagandet.  
Dnr B 2021–120 
 

5. Länsstyrelsen Kronoberg avslår 2022-09-29 överklagande av miljö- och 
byggnämndens i Älmhults kommuns beslut 2022-08-03 om förbud mot att 
släppa ut avloppsvatten och beslut 2022-06-15 om tillsynsavgift.                              
Dnr M 2022–794 

6. Mark- och miljödomstolen i Växjö meddelar 2022-10-11 dom gällande 
utdömande av vite. Domstolen avslår ansökan.                                             
Dnr M 2022–475 

7. Länsstyrelsen Kronoberg godkänner 2022-10-06 kommunalt beslut om 
strandskyddsdispens.                                                                                      
Dnr 2022–854 

8. Länsstyrelsen Kronoberg godkänner 2022-10-14 kommunalt beslut om 
strandskyddsdispens.                                                                                      
Dnr M 2022–824 

_____ 
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