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§ 115 Val av justerare  
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden utser Ylva Sandström (C) till justerare.  
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Claes Lindahl (C) föreslår Ylva Sandström (C) till justerare.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan utse Ylva Sandström (C) 
till justerare och finner att nämnden beslutat så.   
_____ 
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§ 116 Fastställande av föredragningslistan 
 

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

ändringar: 

• Ändring av datum för december månads nämndssammanträde läggs till 
och behandlas under punkten övrigt. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan fastställa 
föredragningslistan med ändring och finner att nämnden beslutat så.  
_____ 
 

  
 

6



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-21 Sidnummer, beslut 1(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

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

1:21, per dagens datum  med personnummer  
, att släppa ut spillvatten från WC- och bad, disk- och 

tvättvatten till den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten,  

• från och med 2023-03-31.  

• Beslutet förenas med ett vite på sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor) 
om överträdelse sker efter 2023-03-31. 

• För fortsatt överträdelse efter 2022-04-30 kommer ett vite på 
femtontusen kronor (15 000 kronor) att begäras ut för varje påbörjad 
kalendermånad om beslutet inte efterlevs.  

• Förbudet gäller även om fastigheten byter till ny fastighetsägare.  
 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Motivering 
Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten Göteryd 1:21 leds till två 
slamavskiljare, följt av en sjunkbrunn/stenöga. En sjunkbrunn/stenöga uppfyller 
inte reningskraven av avloppsvatten. Orenat avloppsvatten innehåller 
smittämnen som kan vara skadliga för människor, djur och miljön. 
Avloppsvatten innehåller smittoämnen som kan förorena grundvattnet och 
dricksvattenbrunnar om det inte renas tillräckligt. Avloppsvatten innehåller 
också näringsämnen som kan orsaka övergödning samt syrebrist i vattendrag om 
det inte infiltreras innan utsläpp sker.  
Miljö- och byggnämnden bedömer att den enskilda avloppsanläggningen på 
fastigheten Göteryd 1:21 inte uppfyller reningskraven. Fortsatt utsläpp från 
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befintlig avloppsanläggning bedöms inte kunna fortsätta utan uppenbar risk för 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Fastighetens avloppsanläggning 
riskerar att förorena vattentäkter i och med att det inte finns någon godtagbar 
efterreningsprocess efter slamavskiljarna. Slamavskiljarna fungerar inte heller 
ändamålsenligt så att sedimenterings och separeringsstandarden uppfylls.  
Enligt gis-stöd för planering och tillsyn av små avlopp finns det en viss risk att 
avloppsvattnet når grundvattnennivån. Marken i området har en hög 
retentionspotential. Fastigheten ligger inom avrinngsområde som mynnar ut i 
sjön Römningen med huvudavrinningsområde till ån Helge Å. Båda 
receptienterna har skyddsvärden och deras ekologiska samt kemiska status är 
klassat som skyddsvärda. Enligt gis-stödet har området måttlig ekologisk och 
dålig kemisk status, vilket inte får försämras.  
Miljö- och byggförvaltningen anser att en tidsgräns ska fastställas för när utsläpp 
av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.  
Eftersom delegeringsbeslut § 257/2019 samt nämndbeslut § 118/2021 inte har 
efterlevts beslutas det om ett nytt nämndbeslut förenat med vite. Vitesbeloppet 
på 75 000 kronor har ansetts motiverbart då ett vitesbelopp ska motsvara 
kostnaderna för att inrätta en ny enskild avloppsanläggning. Det anses också 
motiverbart att förena beslutet med ett löpande vite med ett belopp på  
15 000 kronor för varje påbörjad kalendermånad efter ett satt datum. 
Fastighetsägaren har inte kontaktat miljö- och byggförvaltningen eller miljö- och 
byggnämnden under ärendegången och det har inte inkommit någon ansökan om 
inrättande av en ny enskild avloppsanläggning på fastigheten.  
Miljö- och byggnämnden har också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. 
 

Avgift 
Miljö- och byggnämnden har rätt att ta ut avgift för nerlagd handläggningstid i 
ärendet i enlighet med antagen taxa, antagen av kommunfullmäktige  
2009-08-31 § 110, med efterföljande revideringar.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Den befintliga enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Göteryd 1:21 
bedöms var bristfällig och uppfyller inte reningskraven i enlighet miljöbalken 
(1998:808) samt förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899).  
Miljö- och byggnämnden beslutade därmed om förbud för utsläpp av 
avloppsvatten, delegeringsbeslut § 257/2019, daterat 2019-06-24. 
Fastighetsägaren har fortsatt att använda anläggningen efter att förbudet trädde i 
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kraft 2021-06-24. Miljö- och byggnämnden ansåg att det är motiverbart att 
förena beslutet med vite och tog nämndbeslut § 118/2021, daterat 2021-11-23.  
Nämndbeslutet var bundet till fastigheten och ej till fastighetsägaren, därför 
beslutar nu nämnden att ersätta § 118/2021 med ett nytt beslut förenat med vite.  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggförvaltningen utförde tillsyn 2021-10-08 av den enskilda 
avloppsanläggningen på fastigheten Göteryd 1:21 för att notera om anläggningen 
fortfarande var i bruk.  
Vid tillsynsbesöket 2021-10-08 bekräftades det att delegeringsbeslut § 257/2019, 
som trädde i kraft 2021-06-24, inte efterlevs. Fastighetsägaren är folkbokförd på 
fastigheten och nyttjar den enskilda avloppsanläggningen. 
Vid tillsynsbesöket 2021-10-08 bekräftades det att det fanns två slamavskiljare, 
två enkammarbrunnar utan t-rör. Det fanns rikligt med slam i första 
enkammarbrunnen och mindre slam i den andra enkammarbrunnen. Enligt 
uppgifter i miljö- och byggförvaltningens diariesystem leds avloppsvattnet 
vidare till en sjunkbrunn/stenöga. Ingen efterreningsprocess kunde lokaliseras.  
Inga uppgifter har inkommit till miljö- och byggförvaltingen som tyder på att det 
finns en avloppsanläggning med godtagbar rening på fastigheten Göteryd 1:21.  
Miljö- och byggförvaltningen utförde uppföljande tillsyn av den enskilda 
avloppsanläggningen 2022-08-25 och det konstaterades att den enskilda 
avloppsanläggningen fortfarande är i bruk. Fastighetsägaren bryter mot 
nämndbeslut § 118/2021 samt förgående delegeringsbeslut § 257/2019. Miljö- 
och byggnämnden begärde utdömande av vite till nästa instans via nämndbeslut 
§ 98/2022. Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansåg att nämndbeslut  
§ 118/2021 inte var bundet till fastighetsägaren och därför kunde inte vitet 
dömas ut. Med detta som grund väljer nu miljö- och byggnämnden att ersätta  
§ 118/2021 med ett nytt nämndbeslut som är bundet till fastighetsägaren och ej 
endast till aktuell fastighet.  
Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten saknar ett skriftligt tillstånd 
från miljö- och byggförvaltningen i enlighet med förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) § 13. Den enskilda avloppsanläggningen 
på fastigheten uppfyller inte reningskraven för normal skyddsnivå inom 
hälsoskydd och miljöskydd.  
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Beslutsunderlag 
• Delegeringsbeslut - Förbud att släppa ut avloppsvatten § 257/2019,  

dnr m-2019-475-2 

• Delgivningskvitton, dnr m-2019-475-11 

• Inspektionsrapport, dnr m-2019-475-20 

• Nämndbeslut § 118/2021, daterat 2021-11-23 

• Delgivningskvitto, dnr m-2019-475-18 

• Dombeslut från Växjö Tingsrätt, mark och miljödomstolen, m-2019-475-28 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-09 

• Delgivningskvitton, dnr m-2019-475-9 
 

Lagstöd 
• Förbudet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 15 §§ med hänvisning till 

9 kap. 7 §, samt  
• 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808), samt  
• 3 § i lag (1985:206) om viten, samt  
• 26 kap. 14 § miljöbalken kan ett förbud förenas med vite. 

• 9 kap. 4 och 5 §§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken. 

 

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

 
Överklagan 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen 
om hur man överklagar. 
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Upplysning 
• Underrättelse till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

fastighetsregistret kommer ske. Det innebär att förbudet följer fastigheten 
Göteryd 1:21 vid överlåtelse av fastigheten. 

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

• Från och med efter att detta beslut har delgivits till fastighetsägaren 
kommer miljö- och byggnämnden använda sig av förenklad delgivning. 
Förenklad delgivning innebär att handlingar framöver kommer skickas ut 
två gånger och då anses fastighetsägaren som delgiven.  

_____ 
 
Beslutet skickas till 
Delges med stämningsman från Polismyndigheten till fastighetsägaren, 

 343 97 Älmhult 
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§ 118 Tillbyggnad av fritidshus, sanktionsavgift - 
Möcklehult 1:20 
Ärendenummer MOB 2022/60 
Ärendenummer EDP B-2022-483 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 
1. En byggsanktionsavgift på 24 150 kr ska tas ut till följd av att  

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

2. Byggsanktionsavgiften ska med stöd av 11 kap. 57 § PBL betalas av  
 som är ansvarig för överträdelsen. 

 
3. Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om 

att ta ut avgiften har delgetts de avgiftsskyldiga enligt 11 kap. 61 § PBL. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Motivering 
På fastigheten Möcklehult 1:20 har fastighetsägaren  

n i ett tidigare ärende B-2017-174 beviljats bygglov samt startbesked för 
tillbyggnad av fritidshus på 29,56 m2 utanför detaljplanerat område. Vid begäran 
om slutbesked inkom en relationsritning där det framkom att det hade tillkommit 
en förlängning på 14,44 m2 av den beviljade tillbyggnaden. Denna yta som 
tillkom kan inte ses som en liten tillbyggnad enligt 9 kap. 6 § första stycket 1 
plan- och bygglagen då tillbyggnadens byggnadsarea är 43 % av byggnadens 
tidigare area på 33,44 m2. På grund av att tillbyggnaden inte heller hade fått ett 
slutbesked innan förlängningen av tillbyggnaden gjordes så kan inte det tas i 
beaktan vid bedömning att det är en liten tillbyggnad. Sökande uppmanades 
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därefter att söka bygglov för den yta som tillkommit och ansökan om bygglov i 
efterhand för den tillbyggnaden inkom 2022-09-07.  
Enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900), PBL krävs 
bygglov för tillbyggnad. Undantaget för en- eller tvåbostadshus utanför 
detaljplanerat område gäller bara om det är en liten tillbyggnad enligt 9 kap. 6 § 
första stycket 1. Alltså är den genomförda åtgärden bygglovspliktig.   
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. PBL ska tillsynsmyndigheten 
ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap. 12 §. Detta följer av 11 kap. 51 § PBL. Arbetet 
med förlängningen av tillbyggnaden påbörjades utan startbesked och därmed har 
sökande brutit mot en bestämmelse i 10 kap. PBL och en byggsanktionsavgift 
ska tas ut. 
Avgiften ska tas ut av fastighetsägaren  som är 
ansvarig för överträdelsen vilket följer av 11 kap. 57 § PBL. 
Byggsanktionsavgift tas fram enligt bestämmelser i 9 kap. plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF som även bygger på prisbasbelopp och 
sanktionsarea. Enligt 9 kap. 1 § PBF ska avgiften fastställas med tillämpning av 
det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Beslutet 
fattas år 2022 och gällande prisbasbelopp är 48 300 kr. Enligt 1 kap. 7 § PBF är 
sanktionsarean i fråga om en lovpliktig åtgärd brutto- eller öppenarean av 
åtgärden eller en kombination av dessa areor minskad med 15 kvadratmeter. 
Förlängningen av tillbyggnaden har en area på 14,44 m2 utifrån inlämnade 
ritningar, sanktionsarean blir alltså 0 kvadratmeter. 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- och 
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 
2 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som 
omfattar tillbyggnaden, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp 
per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser. Detta enligt 9 kap. 
8 § PBF. Sanktionsavgiften för överträdelsen gällande tillbyggnad blir då 24 150 
kr. 
Sanktionsavgiften ska inte halveras för överträdelsen eftersom bygglov inte 
fanns för åtgärden innan den påbörjades. Miljö- och byggförvaltningen bedömer 
att avgiften står i rimlig proportion till de överträdelser som har begåtts och att 
avgiften därför inte ska sättas ned till hälften eller en fjärdedel med stöd av 11 
kap. 53 a § PBL. Det finns inte heller skäl till att inte ta ut byggsanktionsavgift 
enligt 11 kap. 53 § PBL då den avgiftsskyldige inte bevisat att överträdelsen 
skett på grund av sjukdom, omständigheter som den avgiftsskyldige inte har 
kunnat förutse eller att den avgiftsskyldige vidtagit åtgärder för att undvika 
överträdelse. 
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Sammanfattning av ärendet 
Sökande i bygglovsärende B-2022-483 har påbörjat arbetet med tillbyggnad utan 
att miljö- och byggförvaltningen har meddelat ett startbesked. Detta strider mot 
plan- och bygglagen (2010:900) och en byggsanktionsavgift ska därför tas ut.  
 

Ärendebeskrivning 
2022-08-19 inkom  med en relationshandlingar 
med en förlängning på 14,44 m2 av tillbyggnaden i bygglovsärende B-2017-174 
på fastigheten Möcklehult 1:20. 
2022-09-07 skickades en kommunicering i ärende B-2017-174 till  

 att förlängningen inte kunde tas som en relationshandling samt 
att ett nytt lov krävs för hela tillbyggnaden på grund av att giltighetstiden för 
bygglovet hade löpt ut.  inkom strax därefter med 
en bygglovsansökan för tillbyggnaden på 14,44 m2 som hade tillkommit i 
efterhand i ärende B-2022-483.  
En verifierad kontrollplan samt ett utlåtande inkom från den kontrollansvarige 
som påvisade att arbetena för den beviljade tillbyggnaden i ärende B-2017-174 
var slutförda. Ett slutbesked, § DL-2022-802, för tillbyggnaden erhölls därefter 
2022-10-03 där  informerades att slutbeskedet 
gäller tillbyggnaden som har ett beviljat bygglov och startbesked.  
2022-10-20 skickades ett förslag till beslut om byggsanktionsavgift för olovlig 
byggnation till  för att få möjlighet till att yttra sig 
i ärendet samt informera om möjlighet till frivillig rättelse för att undvika 
sanktionsavgift. 
2022-10-31 gjorde miljö- och byggförvaltningen ett tillsynsbesök på fastigheten 
för att säkerställa att en överträdelse har skett. Vid besöket kunde miljö- och 
byggförvaltningen konstatera att en överträdelse har gjorts och att det stämmer 
överens med inlämnade ritningar. 

 förklarade i ett telefonsamtal 2022-11-03 att han 
inte är villig att riva den mindre tillbyggnaden och tar hellre emot 
byggsanktionsavgiften. 
 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-10 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-21 Sidnummer, beslut 4(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Handlingar som ligger till grund för bygglovsbeslut i § DL319 i ärende B-
2017-174:  

o B-2017-174-2, ansökan, plan, fasad, sektion, situation, 2017-05-
09 

o B-2017-174-4, situationsplan, 2017-06-28 

• B-2017-174-15, reviderad situationsplan, 2022-08-19 

• B-2017-174-16, reviderad plan-, fasad- och sektionsritning, 2022-08-19 

• B-2017-174-17, kommunicering, 2022-09-07 

• B-2017-174-18, kontrollplan verifierad, 2022-09-07 

• B-2017-174-19, slutbesked, 2022-10-03 

• B-2022-483-1, ansökan, 2022-09-07 

• B-2022-483-13-14, plan-, fasad-, sektionsritning samt situationsplan, 2022-
09-23 

• B-2022-483-19, förslag till beslut, 2022-10-20 

• B-2022-483-20, tjänsteanteckning tillsynsbesök, 2022-10-31 

• B-2022-483-21, foton tillsynsbesök, 2022-10-31 

• B-2022-483-22, beräkning av sanktionsavgift, 2022-09-12 

• B-2022-483-23, telefonsamtal gällande frivillig rättelse, 2022-11-03 
 

 

Lagstöd 
1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. 
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit enligt punkt 5 
nedan. 
2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann 
laga kraft (PBL 9:43). 
3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift 
(PBF 9:20). 
4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med 
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-21 Sidnummer, beslut 5(5) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

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

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

, Möcklehult 1:20 
 
 
*Avgiften fördelas på: 
Sanktionsarea   0,0 
Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  48 300 kr (år 2022) 
Beräkningsgrundande formel (0,5*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea) 
Beräkning   

 (0,5*48300)+(0,005*48300*0,0) 
Beräknad sanktionsavgift  24 150 kr 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 119 Utbildningar för förtroendevalda som 
beslutar i miljö- och hälsoskydds- samt plan- och 
byggärenden 
Ärendenummer MOB 2022/61 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Samtliga ledamöter och ersättare i miljö- och byggnämnden, 14 st, ska 

anmälas till båda kurserna. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljösamverkan samt Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge bjuder in till två 
kurser för förtroendevalda som beslutar i miljö- och hälsoskyddsärenden 
respektive plan- och byggärenden. 
 
Kursavgift för medlemmar är 800 kr exkl. moms/deltagare. Sista anmälningsdag 
30 november 2022.  
 
Kurserna hålls 7 februari för plan- och byggärenden och 14 februari för miljö- 
och hälsoskyddsärenden.  
 
Miljö- och byggnämnden har att besluta om deltagande i dessa utbildningar.  
 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-11 

• Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges inbjudan till kurs ”Förtroendevalda 
som beslutar i miljö- och hälsoskyddsärenden”  

• Byggsamverkan Kronoberg-Blekinges inbjudan till kurs ”Förtroendevalda 
som beslutar i plan- och byggärenden” 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2022-11-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 120 Indikatorer för måluppfyllnad av resultatmål 
2023 - Verktygslåda 
Ärendenummer MOB 2022/62 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden godkänner utkast på verktygslåda samt indikatorer 

för miljö- och byggnämnden.  
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Verktygslådan är en översiktlig beskrivning av resultatmål och indikatorer som 
ingår i Älmhults kommuns lednings- och styrningsprocess. Verktygslådan 
innehåller bland annat definitioner, syfte och användningsområde för resultatmål 
och indikatorer. Syftet är att verktygslådan ska vara ett stöd för tjänstepersoner 
och förtroendevalda i arbetet med uppföljning av mål. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på resultatmål och 
indikatorer för 2023 för hela kommunen. Varje nämnd har att ta beslut om sin 
nämnds indikatorer. För miljö- och byggnämndens del gäller detta indikator 
Handläggningstid från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för 
bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar. Ytterligare 
information återfinns på sidan 47 i bifogat dokument ”Utkast på verktygslåda för 
resultatmål och indikatorer 2023”. 
 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggnämndens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-11 

• Utkast på verktygslåda för resultatmål och indikatorer 2023, sidan 47 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-21 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 (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 121 Sammanträdesplanering 2023 
Ärendenummer MOB 2022/54 
 

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

nämnden 2023 enligt nedan.  
 
Presidium  Sammanträde 
Måndagar kl. 13.00 Måndagar kl. 13.30 
 
9 januari  23 januari 
6 februari  20 februari 
6 mars  20 mars 
11 april  24 april 
8 maj  22 maj 
29 maj  12 juni 
-   3 juli 
14 augusti  28 augusti 
11 september  25 september 
9 oktober  23 oktober 
6 november  20 november 
4 december  18 december 
    
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har att besluta om sammanträdesdagar för år 2023. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-04 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Claes Lindahl (C) yrkar att mötet som enligt förslaget är planerat till 17 juli 
flyttas till 3 juli och att presidium den 3 juli då ställs in.  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer miljö- och byggnämndens förslag mot Claes Lindahls (C) 
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Claes Lindahls yrkande om att 
flytta sammanträdet till 3 juli samt ställa in presidiemötet i juli månad. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 122 Redovisning av delegeringsbeslut 2022 
Ärendenummer MOB 2022/5 
 

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

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden  
 

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

Beslutsunderlag 
• Bostadsanpassning: 

DBA §§ 42–49/2022 
• Bygglov, startbesked, slutbesked samt ordförandebeslut:  

DL §§ 814, 840, 853–922, 924–957, 959–961, 963, 965, 967-975/2022 samt 
B-2017-310-10 

• Miljö- och hälsoskydd:  
MoH §§ 488–519, 521–539/2022 

• Kart- och mät: (adresser, fastighetsbildning, namnsättning på platser, gator 
och vägar)  
DKoM § 24/2022 

• Miljö- och byggchef: 
- 

• Räddningstjänst: EDP M 2022–569 
Diarienr 2022–001508, 2022–001511, 2022–001509, 2022–001525 
  

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  

 2022-11-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 123 Verksamhetsplan miljöavdelningen 2023 
Ärendenummer MOB 2022/57 
Ärendenummer EDP M 2022-933  
 

Sammanfattning av ärendet 
Information om verksamhetsplan för miljöavdelningen.  
Inga synpunkter från nämnden. 
Beslut tas vid nämndsmöte i december.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 124 Verksamhetsplan byggavdelningen 2023 
Ärendenummer MOB 2022/59 
Ärendenummer EDP M 2022-1010 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om verksamhetsplan för byggavdelningen.  
Nämnden ska återkomma med eventuella synpunkter senast 28 november 2022. 
Beslut tas vid nämndsmöte i december.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 125 Verksamhetsplan kart- och 
mätningsavdelningen 2023 
Ärendenummer MOB 2022/58 

 Ärendenummer EDP M 2022-1007 
 

Sammanfattning av ärendet 
Information om verksamhetsplan för kart- och mätningsavdelningen.  
Nämnden ska lämna eventuella synpunkter senast 28 november 2022. 
Beslut tas vid nämndsmöte i december.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 126 Månadsuppföljning ekonomi - oktober 
Ärendenummer MOB 2021/38 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av det ekonomiska läget för miljö- och byggnämnden efter oktober. 
Prognostiserat överskott ca 1,5 mkr. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 127 Information november 2022 
Ärendenummer MOB 2022/6 

 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av ej utbetalt bostadsanpassningsbidrag.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 128 Övrigt – Datum för december månads 
sammanträde 
Ärendenummer MOB 2022/63 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Nämndssammanträde i december månad flyttas till måndag 19 december kl. 

13.30. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges sammanträde i december månad kommer att äga rum 
samtidigt som miljö- och byggnämndens planerade sammanträde den 12 
december. Då det finns ledamöter som tjänstgör både i kommunfullmäktige och 
miljö- och byggnämnden finns behov av att flytta miljö- och byggnämndens 
sammanträde.   

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Håkan Pettersson (S) yrkar att nämndens sammanträde i december flyttas till den 
19 december kl. 13.30. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta enligt Håkan 
Petterssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutat så.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Miljö- och byggnämndens ledamöter och ersättare 
Miljö- och byggförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 129 Meddelanden november 2022 
Ärendenummer MOB 2022/7 
1. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2022-10-17 att avsluta tillsynsärende 

gällande klagomål på regleringen av Brokhultssjön utan vidare åtgärd.   
Dnr M 2022–3  

2. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2022-10-27 att förbjuda ingrepp i källan i 
ärende om vattenverksamhet för restaurering av S:t Olofs källa, Ekenäs 1:4 – 
Helge å pilgrimscenter. 
Dnr M 2022–3 

3. Länsstyrelsen Kronoberg förelägger 2022-10-28 Göteryds kyrkliga 
samfällighet att vidta försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön.  
Dnr M 2022–3 
 

4. Länsstyrelsen Kronoberg godkänner 2022-11-01 ansökan om förprövning av 
djurstall. 
Dnr M 2022–3 
 

5. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2022-11-07 att lämna ytterligare bidrag till 
undersökning och lagning av tak på byggnadsminnet Linnéstugan inom 
kulturreservatet komministerbostället Råshult.  
Dnr M 2022–3 
 

6. Länsstyrelsen Kronoberg avslår 2022-11-10 överklagande av positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Froafälle 8:1. 
Dnr 2022–297 

_____ 
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