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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 

Miljö- och byggnämnden 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Pontus Haglund (C), ordförande 
Dan Blixt (M) 
Kristina Spjut Sahlberg (S) 
Håkan Pettersson (S), §§ 116-119, 121-124 
Claes Lindahl (C) 
Christer Martinsson (KD) 

Tjänstgörande ersättare 
Birgitta Bengtsson (S) ers: Tommy Lövquist (S) 

Tjänstemän 
Ingegerd Anderson, miljö- och byggchef 
Camilla Hallberg, controller §§ 116-118 
Ellen Karlsson, byggnadsinspektör §§ 119-120 
Anna Waltin, byggnadsinspektör §§ 119-120 
Daniel Persson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 121 
Christel Lindholm, sekreterare 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 116 Fastställande av föredragningslistan 

Miljö- och byggnämnden fastställer föredragningslistan i enlighet med kallelse 
daterad 2020-10-20, med följande ändringar: 
1. Ärende 5 ”Anstånd att avgöra bygglovsärende tills detaljplan är klar – 

Häradsbäck 2:12” utgår och behandlas på miljö- och byggnämndens 
sammanträde den 23 november 2020. 

2. Ärende 9 ”Framtids- och utvecklingsmedel” flyttas till punkt 4 på dagens 
sammanträde. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 117 Budget - prognos efter september 2020 
Ärendenummer MOB 2019/26 

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

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden prognostiserar ett underskott på driftbudgeten på 558 
tkr. Investeringsbudgeten prognostiseras att visa ett överskott på 231 tkr. 

Beslutsunderlag 
 Prognos efter september 2020 Miljö- och byggnämnden daterad 2020-10-12 

 Controller Camilla Hallbergs tjänsteskrivelse daterad 2020-10-13 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 118 Framtids- och utvecklingsmedel 2020 
Ärendenummer MOB 2019/26 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Att tilldelade medel för framtid och utveckling får användas till arbetet med 

behovsutredningar och underlag för tillsynsplaner, kontrollplan och 
verksamhetsplan samt förändringar i arbetsmetoder som behövts göras i och 
med covid-19. 

2. Revidering av ”Sammanfattning av ärendet” i tjänsteskrivelsen daterad 2020-
10-19 till: 
”Kommunfullmäktige beslutade i samband med att man fastställde 
nämndernas ramar att två procent skulle användas för utvecklingsändamål. 
För miljö- och byggnämnden innebär det att 200 000 kr har avsatts till detta. 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår härmed att de avsatta framtids- och 
utvecklingsmedel får användas till arbetet med behovsutredningar och under-
lag för tillsynsplaner, kontrollplaner och verksamhetsplaner samt för att täcka 
en del av kostnaderna för att se över arbetsmetoder i samband med covid-19.” 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med att man fastställde nämndernas 
ramar att två procent skulle användas för utvecklingsändamål. För miljö- och 
byggnämnden innebär det att 200 000 kr har avsatts till detta. 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår härmed att de avsatta framtids- och 
utvecklingsmedel får användas till arbetet med behovsutredningar och underlag 
för tillsynsplaner, kontrollplaner och verksamhetsplaner samt för att täcka en del 
av kostnaderna som nämnden haft för att se över arbetsmetoder i samband med 
covid-19. 

Beslutsunderlag 
Controller Camilla Hallbergs tjänsteskrivelse daterad 2020-10-19 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

Miljö- och byggnämnden 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Dan Blixt (M) föreslår att det i tjänsteskrivelsens stycke ”Sammanfattningen av 
ärendet” revideras genom att stryka ”som nämnden haft” i styckets sista mening. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Dan Blixts tilläggsförslag godkänns och finner att miljö-
och byggnämnden bifaller förslaget. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 1(3) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 119 Tillsyn - olovlig skylt/ljusanordning - Julrosen 4 
Ärendenummer MOB 2020/59
Ärendenummer EDP B 2020-223 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Tillsynsärende B-2020-223 gällande olovlig skylt- och ljusanordning på 

fastigheten Julrosen 4 avskrivs med stöd av 11 kap. 5 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Håkansson kontaktade miljö- och byggförvaltningen angående två 
skyltar med ljusanordningar på fastigheten Julrosen 4 med frågan om dessa 
anläggningar krävde bygglov och om det fanns bygglov för åtgärderna. Av 
denna information öppnades ett tillsynsärende enligt 11 kap. plan- och 
bygglagen, PBL, (2010:900). Miljö- och byggförvaltningens tillsyn visade att 
åtgärderna i fråga inte är bygglovspliktiga och att tillsynsärendet därför ska 
avskrivas. 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggförvaltningen mottog 2020-04-24 information om två skyltar 
med ljusanordningar på fastigheten Julrosen 4. En kommunicering om att miljö-
och byggförvaltningen ämnade göra ett tillsynsbesök på fastigheten skickades 
fastighetsägaren 2020-08-25. Ett tillsynsbesök genomfördes 2020-09-15 på 
Julrosen 4 och fastighetsägaren närvarade. Skyltarnas area mättes och båda 
skyltarna var mindre än 1 kvadratmeter. Ljusanordningarna som placerats runt 
skyltarna bedömdes inte ha en betydande inverkan på omgivningen. Av dessa 
skäl bedömde miljö- och byggförvaltningen att åtgärderna inte var 
bygglovspliktiga och att det inte fanns skäl att ingripa eller besluta om påföljd i 
ärendet. En kommunicering om förslag till beslut att tillsynsärendet ska 
avskrivas skickades till fastighetsägaren och klagande part 2020-10-01 där de 
gavs möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 2(3) 

Miljö- och byggnämnden 

Motivering 
Skyltarna som är uppsatta på fastigheten har en area som är mindre än 1 
kvadratmeter. Vid tillsynsbesök på fastigheten mättes skyltarnas area till 0,972 
kvadratmeter respektive 0,961 kvadratmeter. Enligt 6 kap. 3 § 1 pkt plan- och 
byggförordningen, PBF, (2011:338) krävs det inte bygglov för att i områden som 
omfattas av en detaljplan sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt vars area 
är högst 1,0 kvadratmeter. Skyltarna på fastigheten Julrosen 4 är alltså inte 
bygglovspliktiga och därför inte uppförda olovligt. 
Vid tillsynsbesöket bedömdes ljusanordningarna som är placerade runt om 
skyltarna inte ha en betydande inverkan på omgivningen. Enligt 6 kap. 3 a § 1 
pkt PBF krävs det bygglov för att i områden som omfattas av en detaljplan sätta 
upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om den avsedda användningen 
av anordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen. Av miljö- och 
byggförvaltningens bedömning har dessa ljusanordningar inte en betydande 
inverkan på omgivningen och faller därför inte under bygglovsplikten. 
Ljusanordningarna på fastigheten Julrosen 4 är alltså inte uppförda olovligt. 
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL, (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 EU-förordningar 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. 

Beslutsunderlag 
 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-07 

 B-2020-223-1, meddelande om skyltar och ljusanordning, 2020-04-24 

 B-2020-223-2, kommunicering, 2020-08-25 

 B-2020-223-3, besök, 2020-09-15 

 B-2020-223-4, kommunicering förslag till beslut, 2020-10-01 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 3(3) 

Miljö- och byggnämnden 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Beslutet delges 
Julrosen 4 
Klagande part, Fredrik Håkansson 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 1(7) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 120 xx 2:23 - Beslut om bostadsanpassnings-
bidrag 
Ärendenummer MOB 2020/55
Ärendenummer EDP B 2020-30 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag beviljas gällande utökat badrum med 

större duschutrymme och förvaringsmöjligheter, 
ersättande av befintlig tvättstuga som tas i anspråk av utökat badrum, 
ersättande av sovrum som tas i anspråk av tvättstuga, 
skapande av groventré, i befintligt sovrum, med förvaringsmöjligheter i samt 
nedtagning av vägg och byte av altandörr mot ytterdörr, 
montering av ramp till groventré, 
hårdgjord yta från grusväg till groventré, 
ljudisolering av sökandes sovrum, 
ersättande av sovrum som tas i anspråk av groventré, 
installation av el till taklyft i ett sovrum samt i badrummet, 
borttagning av avskärmande väggar i hall för att skapa större sociala ytor, 
installation av spotlights i sökandes sovrum samt i badrummet enligt lag 
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. 
Beräknat bidrag för beviljat bostadsanpassningsbidrag är 881 898 kronor 
inklusive moms enligt offert från Göteryds Bygg AB daterad 2020-09-13. 
Kostnader för carport enligt mejl från Göteryds Bygg AB, daterat 2020-09-
15 är avräknade. Uppskattade kostnader för nedtagning av väggar i hall samt 
hyra av portabel toalett är inräknade. 

2. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avslås gällande garage och 
ovanvåning med toalett/dusch och rum för övriga familjemedlemmar enligt 5 
§ lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. 
Beräknad summa som avslås är 1 743 102 kronor inklusive moms baserat på 
offert från Göteryds Bygg AB daterad 2020-06-22. Summan som beviljas är 
avräknad. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 2(7) 

Miljö- och byggnämnden 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Håkan Pettersson (S) i handläggningen av detta 
ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
xx xx och xx xx, xx x, 343 xx Älmhult, inkom 2020-01-20 med en ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag för åtgärder avsedda för deras xx. Av ansökan och 
intyg från sakkunniga framgår det att xx har en bestående 
flerfunktionsnedsättning som innebär att xx har ett totalt vårdbehov beroende av 
hjälpmedel och andra personer i sin vardag. Ansökan omfattar flertalet 
anpassningsåtgärder. Av miljö- och byggförvaltningens handläggning gjordes 
bedömningen att ansökan om bidrag delvis kan beviljas och att bidrag för vissa 
åtgärder bör avslås. Ärendet förbereddes för nämnden 2020-09-28. Miljö- och 
byggnämnden beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare 
handläggning. 

Ärendebeskrivning 
Vid nämndssammanträdet 2020-09-28 beslutade miljö- och byggnämnden att 
återremittera ärendet för vidare handläggning till förvaltningen. Nämnden 
beslutade att följande skulle redovisas i tjänsteskrivelsen som redovisas under 
nämndssammanträdet 2020-10-26: 

- Information från sakkunnig vårdpersonal gällande vilka delar i ansökan 
som är helt nödvändiga åtgärder för sökande, och vilka delar i ansökan 
som gör vardagen bekvämare för familjen men inte är direkt kopplade till 
sökandes funktionsnedsättning. 

- Vad gäller vid nybygge? Vad finns för lagstöd för eller emot nybyggnad. 
Miljö- och byggförvaltningen kontaktade kommunens egna arbetsterapeuter som 
inte kunde bistå med något uttalande i ärendet eftersom det gäller en minder-
åring. Miljö- och byggförvaltningen kontaktade intygsskrivaren från Region 
Kronoberg med en önskan om att intyget förtydligades gällande vilka delar i 
ansökan som är helt nödvändiga för sökande och vilka delar i ansökan som gör 
vardagen bekvämare för familjen men inte är direkt kopplade till funktionsned-
sättningen. Från intygsskrivaren har inget förtydligande erhållits. Miljö- och 
byggförvaltningen kontaktade kollegor i Kronobergs län som handlägger 
ansökningar om bostadsanpassningsbidrag och fick information om att 
kommunen i andra län kan stå för kostnaderna gällande en tillfällig lösning av 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 3(7) 

Miljö- och byggnämnden 

toalett under anpassningen av det befintliga badrummet. VVS-firmor kan 
erbjuda en portabel toalett under renoveringstiden. Kostnaden för hyran av 
denna tillfälliga anordning bör ingå i bidraget eftersom lösningen krävs p.g.a. en 
anpassningsåtgärd. 
Miljö- och byggförvaltningen fick även information om att bidrag till anordning 
för att spola av hjälpmedel vanligtvis inte beviljas. Hjälpmedel som används ute 
kan ställas på en avtorkningsmatta när man bytt till det hjälpmedel som används 
inomhus. Behöver smuts eller hårrester tas bort från hjulen kan detta tas bort 
med trasa eller borstar. Behöver hjälpmedlet efter det torkat på matta ändå spolas 
av eller tvättas kan detta genomföras i dusch. Miljö- och byggförvaltningen gör 
bedömningen att om bytet av hjälpmedel görs i groventrén bör smuts från 
hjälpmedlen som används ute inte komma in i resterande bostad. Miljö- och 
byggförvaltningen står fast vid att groventrén som redovisas på planritning 
daterad 2020-09-17 är tillräckligt stort för att hysa hjälpmedel och för att 
möjliggöra byten mellan två hjälpmedel med plats för assistenter. På en ny 
planritning daterad 2020-10-15 redovisas att de hjälpmedel som angivits i 
sökandes yttrande daterat 2020-09-24 får plats i groventrén. 
Handläggarna i länet delade även miljö- och byggförvaltningens bedömning om 
att bidrag för en carport eller ett garage inte kan beviljas eftersom det är att 
tillföra en ny funktion. Detta gäller även om behovet av ett garage eller en 
carport finns. 
Den nya planlösningen redovisar även ett förslag på hur de gemensamma ytorna 
kan göras större genom att ta bort avskärmande väggar i hallen men ändå behålla 
två sovrum på bottenvåningen. Detta förslag redovisar även en större matplats 
enligt höjd nivå i Svensk standard SS 91 42 21:2006. Höjd nivå avser utökad 
tillgänglighet med mått för att förbättra tillgängligheten för stora grupper 
funktionshindrade. I miljö- och byggförvaltningen förslag redovisas att verandan 
kan användas som entré om groventrén behöver kompletteras vid exempelvis 
besök o.s.v. Groventrén som redovisas bedöms vara tillräckligt stor för att 
användas av hela familjen. Ett annat alternativ för att göra de sociala ytorna 
större, om miljö- och byggförvaltningens förslag inte är önskvärt, kan vara att 
inreda ett sovrum på bottenplan och ett på den oinredda vinden. Då kan mer av 
den befintliga ytan på bottenplan användas som sociala ytor. 
Miljö- och byggförvaltningen har uppskattat vad de olika åtgärderna som inte 
redovisats i tidigare förslag, ta ned väggar i hall, hyra portabel toalett, inreda ett 
sovrum på övervåningen, skulle kunna kosta: 

- Ta ner två väggar för att skapa större yta i kök och vardagsrum, ca 
10 000 kr 

- Inreda ett sovrum på den oinredda vinden, ca 60 000–70 000 kr 
- Hyra av portabel toalett, ca 6 000–8000 kr 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 4(7) 

Miljö- och byggnämnden 

Miljö- och byggnämnden önskade information om vad som gäller enligt lagen 
om bostadsanpassningsbidrag vid nybyggnad. Dock är huset som omfattas i 
ansökan inget nybygge och bidraget bör inte baseras på nedanstående 
bestämmelser. Följande gäller vid nybyggnad enligt lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag. 

- Om sökande låtit uppföra eller låtit utföra ändringar av ett en eller-
tvåbostadshus lämnas inte bostadsanpassningsbidrag om de sökta 
åtgärderna behöver utföras på grund av avvikelser från 
bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

- Är den nya bostaden ett en- eller tvåbostadshus som sökanden låtit 
uppföra, lämnas bidrag endast för sådan anordning eller inredning som 
normalt bara används eller förekommer i sådana hus på grund av att en 
boende har en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss. 

Det bidrag som miljö- och byggnämnden beslutar om kan användas till att utföra 
de anpassningar som beslutet gäller, oavsett om man bygger enligt föreslagen 
planlösning eller på annat vis, så länge funktionerna som enligt beslutet ska 
anpassas tillgodoses. I handläggningen har nya planlösningar tagits fram för att 
visa på andra lösningar, inte som ett krav på hur sökande ska utnyttja bidraget. 
Bidraget får användas till egna lösningar om de fyller de tänkta funktionerna och 
gällande byggregler som Plan- och bygglagen (2010:900), Boverkets byggregler 
(BFS 2011:6) och Tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder EKS 11 
(BFS 2011:10). 

Motivering 
Enligt 5 § lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag lämnas 
bostadsanpassningsbidrag för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i 
anslutning till en bostad. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att 
bostaden ska vara ändamålsenlig för sökande. 

Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att bidrag kan lämnas för att utöka 
befintligt badrum eftersom det tydligt framgår av ansökan och annan information i 
ärendet att ett större badrum krävs för att kunna sköta sökandes hygien. Att utöka 
befintligt badrum är att anpassa en fast funktion i bostaden som är nödvändig för att 
bostaden ska vara ändamålsenlig för sökande. 

Utökningen av badrummet ianspråktar befintlig tvättstuga och miljö- och 
byggförvaltningen bedömer att tvättstugan ska ersättas eftersom detta är en primär 
bostadsfunktion som behövs för att bostaden ska var ändamålsenlig för sökande. 

Av ansökan och annan information som framkommit i ärendet bedömer miljö- och 
byggförvaltningen att den befintliga entrén är för liten för att förflyttning av sökande 
mellan olika hjälpmedel. Därför krävs en större entré som även möjliggör förvaring 
Justerandes signaturer 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 5(7) 

Miljö- och byggnämnden 

av vissa hjälpmedel för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökande. Utöver 
förvaring i groventrén bedömer miljö- och byggförvaltningen att det finns 
förvaringsmöjligheter i befintlig entré och klädkammare. Hjälpmedel som kan 
förvaras i garderober bör kunna förvaras i garderob i det utökade badrummet eller i 
garderober i groventrén. Gällande skötseln av hjälpmedlen står det i intyget, daterat 
2020-05-28, att hjälpmedel ska kunna rengöras/ spolas av och torkas av när man 
varit utomhus. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att hjälpmedlen kan ställas på 
en avtorkningsmatta i groventrén och rengöras med trasa inomhus eller spolas av i 
duschen och att ett specifikt utrymme för att spola av dem därför inte krävs. 
Skötseln borde kunna ske i groventrén och vatten bör kunna tas från kök, badrum 
eller tvättstuga. Bidrag för avtorkningsmattor kan inte lämnas eftersom detta anses 
vara lösa inventarier. 

För att sökande ska kunna förflyttas in i groventrén när xx har vistats utomhus krävs 
en ramp. Därför bör bidrag för rampen beviljas eftersom detta gör bostaden 
ändamålsenlig för sökande. Rampen och skapandet av groventrén bedöms vara en 
anpassning och komplettering av en fast funktion som finns i bostaden idag. 

Den nya groventrén och tvättstugans nya placering tar ytor i anspråk som i dagsläget 
används som sovrum. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att dessa två sovrum 
ska ersättas eftersom även sovrum är en primär bostadsfunktion. Dessa sovrum 
lokaliseras till entréplanet. 

Ljudisolering av sökandes sovrum samt installation av spotlights i sökandes sovrum 
och i badrummet beviljas eftersom åtgärderna krävs för att göra bostaden 
ändamålsenlig för sökande. 

Taklyftarna som ska installeras i badrum och sökandes sovrum är inga fasta 
funktioner och bidrag lämnas inte för lös inredning. Dock är framdragning av el till 
dessa taklyftar en komplettering av fast funktion som bidrag ska beviljas för. 

Hårdgjord mark från grusväg till groventré behöver anläggas för att bilen som 
sökande färdas i ska kunna parkeras i anslutning till rampen för att göra bostaden 
ändamålsenlig för sökande. 

Nedtagning av avskärmande väggar för att skapa större sociala ytor, eftersom de 
befintliga ytorna minskas vid uppförandet av sovrum på bottenplan, bedöms som en 
anpassning av fast funktion som bidrag bör beviljas för. 

Inredning av ovanvåningen, i dagsläget en oinredd vind, bedömer miljö- och 
byggförvaltningen som en åtgärd som krävs av andra orsaker än sökandes 
funktionsnedsättning. Bostaden består i dagsläget av tre sovrum. Bostaden är alltså 
avsedd för 4 personer. Familjen består förutom av xx och xx två föräldrar även av 
två syskon. Bostaden saknar alltså ett sovrum eftersom familjen består av fem 
personer. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att de två sovrum som tas i 
anspråk av andra funktioner ska ersättas och anser att detta kan göras på entréplan. 
Enligt bifogade planritningar till ansökan avser familjen skapa tre sovrum, en hall, 
ett allrum samt ytterligare ett badrum på ovanvåningen. Miljö- och 
Justerandes signaturer 
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2020-10-26 Sidnummer, beslut 6(7) 

Miljö- och byggnämnden 

byggförvaltningen bedömer att ytterligare ett sovrum, hall, allrum och badrum på 
övervåningen är något som behöver byggas på grund av trångboddhet, vilket inte 
har något att göra med sökandes funktionsnedsättning. Badrum, allrum och hall 
finns redan på entréplan och även i det förslag på planlösning som miljö- och 
byggförvaltningen har presenterat. Dessa åtgärder är inte nödvändiga för att 
bostaden ska vara ändamålsenlig för sökande och bidrag kan inte beviljas enligt 5 § 
lag om bostadsanpassningsbidrag. Miljö- och bygg-förvaltningens bedömning av 
dessa åtgärder grundar sig även i domen från Kammarrätten i Göteborg 2007-05-14, 
mål nr 2007–438, samt enligt RÅ 1996 not 246, en dom från Högsta 
förvaltningsdomstolen 1996-11-07 i mål 1995–5703. 

Miljö- och byggförvaltningens bedömning gällande tillförandet av ett garage eller 
en carport i anslutning till bostaden är att detta är en åtgärd som tillför bostaden en 
ny funktion som inte finns sedan tidigare. Familjen har, enligt uppgifter från 
föräldrarna, i mejl daterat 2020-09-02, en carport 40 meter från huset på en annan 
fastighet. Denna carport är inte tillräckligt stor för att rymma det fordon som xx 
transporteras i och är placerad för långt från bostaden för fylla den funktion som 
ansökt garage avser uppfylla. Miljö- och byggförvaltningen har efter juridisk 
rådgivning från Infosoc rättsdatabas gjort bedömningen att tillförandet av ett garage 
eller en carport i anslutning till bostaden inte är ett komplement till carporten på den 
andra fastigheten utan en ny funktion. Bidrag för denna åtgärd kan inte beviljas 
enligt 5 § lag om bostadsanpassningsbidrag. Miljö- och byggförvaltningens 
bedömning gällande garaget grundar sig även i beslutet från Kammarrätten i 
Sundsvall daterad 2014-11-19, mål nr 211–14, där tillförandet av en carport 
bedömdes vara en ny funktion som bidrag inte lämnas för. Enligt 8 § lag om 
bostadsanpassningsbidrag lämnas inte bidrag för åtgärder som behöver vidtas på 
grund av avsaknad av grundläggande bostadsfunktioner som ett garage skulle kunna 
räknas som. 

Beslutsunderlag 
 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-15 

 Miljö- och byggnämndens beslut §107, 2020-09-28 

 B-2020-30-, mejl från enhetschef hemsjukvården, 2020-10-09 

 B-2020-30-, planlösning, 2020-10-15 

Justerandes signaturer 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 7(7) 

Miljö- och byggnämnden 

Överklagan 
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Skrivelsen skickas till
Miljö- och byggnämnden, Box 500, 343 23 Älmhult. Ange ärenderubrik och §-
nr som finns i beslutet. Tala om vad ni anses ska ändras och varför. Skrivelsen 
med namn och adressuppgifter skall komma till miljö- och byggnämnden inom 
tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet. 
Har skrivelsen kommit in i rätt tid vidarebefordras den till förvaltningsrätten som 
behandlar klagomålen, såvida miljö- och byggnämnden inte finner skäl att 
ompröva sitt beslut. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Följande dokument bifogas beslutet som skickas till sökande: 
Information om bostadsanpassning 
Intyg egenkontroll 
Blankett för bankuppgifter 

Justerandes signaturer 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 1(7) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 121 Vitesföreläggande Möckeln Svenska AB -
Sånnaböke 1:316 
Ärendenummer MOB 2020/62
Ärendenummer EDP M 2020-816 

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

Möckeln Svenska AB, Solviksvägen 2, 343 37 Älmhult med organisations-
nummer 556548-5348 att vidta följande skyddsåtgärder: 

 Verksamheten ska upprätta en skriftlig egenkontroll. Egenkontrollen ska 
innehålla drifts- och säkerhetsinstruktioner för samtliga moment som är 
förknippade med miljörisker. I övrigt ska egenkontrollen upprättas i enlighet 
med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 

 Verksamheten ska göra en riskbedömning för den yttre miljön, tex för deras 
hantering av kemikalier och avfall. Riskbedömningen, som ska göras i 
enlighet med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egen-
kontroll, ska dokumenteras. 

 Verksamheten ska uppdatera säkerhetsdatabladen för de kemikalier som 
används i verksamheten, säkerhetsdatabladen ska finnas lättillgängliga. Det 
ska också finnas dokumenterade rutiner för hur säkerhetsdatablad uppdateras 
samt hur ofta uppdatering sker. 

2. Beslutet förenas med ett vite på tjugotusen kronor (20 000 kronor), som kan 
dömas ut om någon eller några av ovanstående punkter överträds. 

3. Miljö- och byggnämnden upphäver delegeringsbeslut § MoH-263-2019. 

4. Skyddsåtgärderna ska vara åtgärdade senast 2020-12-31. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Avgift 
En avgift för tillsyn av verksamheten kommer att tas ut med stöd av taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige 
2009-08-31 § 110, med efterföljande revideringar. Avgiften är 825 kronor per 
Justerandes signaturer 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 2(7) 

Miljö- och byggnämnden 

timme och fastställs i ett separat beslut. Handläggning i samband med 
förelägganden utanför rutinmässig tillsyn omfattas inte av den årliga 
tillsynsavgiften. 

Sammanfattning av ärendet 
Möckeln Svenska AB omfattas av tillsyn enligt miljöbalken (SFS 1998:808). 
Det har vid flera tillsynsbesök uppmärksammats avvikelser gällande 
verksamhetens egenkontroll och det som ska ingå i den enligt förordningen om 
verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901). Möckeln Svenska AB 
förelades 2019, genom delegeringsbeslut §263/2019 med diarienummer m-2019-
439-3, att upprätta en dokumenterad egenkontroll innehållandes det som före-
skrivs i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901), 
detta med en överenskommen tidsram på 14 månader. Verksamheten har inte 
uppfyllt föreläggandet §263/2019 inom den utsatta tiden. Möckeln Svenska AB 
meddelade i anslutning till inbokande av 2020 års tillsyn att de till följd av 
covid-19 inte haft möjlighet att uppfylla föreläggande §263/2019. Miljö- och 
byggförvaltningen har informerat Möckeln Svenska AB i föreläggande § 263 
/2019 att vitesföreläggande kan komma att bli aktuellt vid utebliven åtgärd. 
Möckeln Svenska AB har, genom Damir Grbic, meddelat att de behöver till 
slutet av 2020 på sig för att uppfylla kraven i föregående föreläggande. Att 
avvikelserna i inspektionsrapporten (med diarienummer m-2020-816-8, daterad 
2020-10-05) kan komma att vitesföreläggas meddelades i inspektionsrapporten. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggförvaltningen har återkommande konstaterat att Möckeln 
Svenska AB har brister gällande både kunskapskravet och kravet på egen-
kontroll, bland annat genom bristande rutiner och undermålig kemikaliekontroll. 
Någon eller flera av dessa brister har påtalats i så gott som samtliga inspektions-
rapporter (undantaget, se under rubriken ”överväganden”). 
Den 26 oktober 2015 genomfördes miljötillsyn hos Möckeln Svenska AB. 
Inspektionsrapporten, med diarienummer 2014-M0902-1, nämner att en skriftlig 
riskbedömning bör göras, vid uppföljningen den 14 december 2015 konstateras 
det återigen att verksamheten borde upprätta en skriftlig riskbedömning, se 
inspektionsrapport, med diarienummer 2015-M0901-2. 
Den 7 november 2016 genomfördes återigen miljötillsyn hos Möckeln Svenska 
AB. Det kunde vid tillfället konstateras att det saknades rutiner och ett egen-
kontrollprogram för verksamheten i enlighet med förordning (1998:901) om 
verksamhetsutövarens egenkontroll. 

Justerandes signaturer 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 3(7) 

Miljö- och byggnämnden 

Den 2 oktober 2018 genomfördes ännu ett besök där avvikelserna fortfarande 
kvarstod, se inspektionsrapport daterad 2018-12-10, med diarienummer 2018-
M0770-2. I inspektionsrapporten meddelades verksamheten att om avvikelserna 
kvarstår vid nästa års miljötillsyn ska det ha åtgärdats, annars har miljö- och 
byggnämnden möjlighet att förelägga verksamheten att åtgärda punkterna. 
Den 5 juni 2019 genomfördes ännu ett besök där avvikelserna fortfarande kvar-
stod, se inspektionsrapport daterad 2019-06-14, med diarienummer 2019-M0439 
-2. Företaget meddelades vid tillsynsbesöket att ett föreläggande förmodligen 
kommer att fattas. Förslag till beslut kommunicerades via e-post den 17 juni 
2019 med Damir Grbic (Möckeln Svenska AB). Damir Grbic från Möckeln 
Svenska AB erinrade 2019-06-26 att de kommer att behöva minst ett år för att få 
igång arbetet med alla punkterna. Miljö- och byggförvaltningen skickade därför 
ut beslutet med en tidsram på 14 månader för att utföra åtgärderna. Möckeln 
Svenska AB kommunicerades via e-post att åtgärderna ska vara utförda senast 
31 augusti 2020 vilket Damir Grbic bekräftade kändes bra. Verksamheten med-
delades i samband med föreläggande §263/2019, daterat 26 juni 2019 att om 
åtgärderna inte skulle vidtas kan det bli aktuellt med ett vitesföreläggande. 
Den 21 september 2020 genomfördes en skrivbordsinspektion (med hänsyn till 
covid-19) där föreläggande §263/2019 följdes upp. Möckeln Svenska AB 
meddelade via telefon 2020-08-31 i samband med inbokning av skrivbords-
inspektionen att de behövde mer tid på sig för att uppfylla föreläggande §263 
/2019. Avvikelserna kvarstod vid inspektionstillfället 21 september 2020. Damir 
Grbic från verksamheten erinrade att de behövde till slutet av 2020 att uppfylla 
föreläggande §263/2019. 

Överväganden
Följande har övervägts i anslutning till beslutet. 
Möckeln Svenska AB angav att föreläggande §263/2019 inte uppfyllts och att 
covid-19 hade påverkat deras produktion, anställda samt gjort att en planerad 
miljöutbildning ställdes in. Miljö- och byggförvaltningen meddelade i 
inspektionsrapporten daterad 2020-10-05, med diarienummer m-2020-816-8, att 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Naturvårdsverkets vägledning i och 
med covid-19 består av att tillsynsinsatser som främjar verksamheters 
egenkontroll, rutiner och regelverk bör ske. Miljö- och byggförvaltningen anser 
att denna tillsynsvägledning bör följas och att det därför inte är motiverat att 
dispens i att uppfylla ett föreläggande ges på grund av covid-19. Något som även 
beaktas i detta är att verksamheten i tidigare inspektionsrapporter haft samma 
avvikelser utan att tillräckliga åtgärder vidtagits, detta var innan covid-19. 
Överväganden har även gjorts gällande tidigare miljötillsyn hos Möckeln 
Svenska AB där krav uppfyllts gällande deras egenkontroll. 
Justerandes signaturer 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 4(7) 

Miljö- och byggnämnden 

Den 10 december 2008 genomfördes miljötillsyn hos Möckeln Svenska AB, i 
inspektionsrapporten (med diarienummer 2008-M0812-1) anges verksamhetens 
egenkontroll uppfylla förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 
(1998:901). 
Den 1 juni 2012 genomfördes återigen miljötillsyn hos Möckeln Svenska AB. I 
inspektionsrapporten (med diarienummer 2012-M0188-3) bedömdes bolagets 
kemikalieförteckning uppfylla de krav som ställs enligt 
egenkontrollförordningen. 
Även om egenkontrollen (och kemikalieförteckningen) tidigare varit godtagbar 
ska den enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) 
vara ett levande dokument. Rutiner och kemikalier bör i en välfungerande 
verksamhet uppdateras och bytas ut till mer miljömässigt motiverade sådana, 
detta enligt bland annat miljöbalkens hänsynsregler (SFS 1998:808, kap. 2). 
I en egenkontroll ska det, enligt förordningen om verksamhetsutövares 
egenkontroll, finnas en fastställd dokumenterad ansvarsfördelning, 
dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera utrustning för att 
förebygga olägenhet samt föra en systematisk och dokumenterad riskbedömning 
av miljörisker i verksamheten. En verksamhetsutövare ska även föra förteckning 
över de kemiska produkter som hanteras i verksamhet. Kemikalieförteckningen 
ska även rutinmässigt uppdateras och säkerhetsdatablad ska hållas uppdaterade. 

Motivering 
Då verksamheten är anmälningspliktig gäller förordningen (1998:901) om 
verksamhetsutövarens egenkontroll, därför ska Möckeln Svenska AB ha en 
dokumenterad egenkontroll. Verksamheten har inte åtgärdat de tidigare krav på 
åtgärder som ställts i föreläggande om skyddsåtgärder för Möckeln Svenska AB 
på- fastigheten Sånnaböke 1:316 med diarienummer 2019-M0439-3, §263/2019. 
Då verksamheten inte tagit fram ett komplett egenkontrollprogram bedömer 
miljö- och byggförvaltningen det motiverat om att förelägga verksamheten om 
detta. 
Verksamheten uppfyller inte ”kunskapskravet” i Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 
”Hänsynsregler”: 
2§ ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamheten eller 
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skada eller olägenhet” detta uttrycker sig genom att verksamheten uppvisar 
brister i efterföljandet av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 
(1998:901). 

Justerandes signaturer 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 5(7) 

Miljö- och byggnämnden 

Verksamheten saknar en dokumenterad egenkontroll i enlighet med vad som 
föreskrivs att den skall innehålla enligt förordningen om verksamhetsutövares 
egenkontroll (1998:901): 

4§ För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning 
av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt 
1. Miljöbalken 
2. Föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken, samt 
3. Domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll 

meddelade med stöd av de författningar som avses i 1 och 2. 
6§ Verksamheten skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma 
riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av 
undersökningarna skall dokumenteras. 
Inträffar i verksamheten en driftstörning eller liknande som kan leda till 
olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren 
omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. 
7§ Verksamheten skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska 
organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från 
hälso- eller miljösynpunkt. 
Förteckningen skall uppta följande uppgifter om produkterna eller organismerna: 
1. Produkten eller organismens namn 
2. Omfattning och användning av produkten eller organismen, 
3. Information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, 

samt 
4. Produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller 

miljöfarlighet. 
Enligt 26 kap. 9 § i miljöbalken (1998:808) får en tillsynsmyndighet i det 
enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 
balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av 
balken ska följas. Beslut om föreläggande får enligt 26 kap. 14§, miljöbalken 
(1998:808) förenas med vite. 
Miljöbalkens (1998:808) 26 kap. 19 § lyder: Den som bedriver verksamhet eller 
vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller 
påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att 
motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan 
verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska genom egna undersökningar eller på 
annat sätt hålla sig underrättat om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på 
miljön. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 6(7) 

Miljö- och byggnämnden 

Miljöbalkens 26 kap. 21§ lyder: Tillsynsmyndigheten får förelägga den som 
bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i 
denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till 
myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter 
från sådan verksamhet. 
Kommunikation har skett gällande nytt datum för att åtgärda föreläggandets 
§263/2019 punkter i och med tillsynsinsatsen 2020-09-21. Verksamheten har då 
angett att de behöver till slutet av 2020 för att åtgärda punkterna i föreläggandet, 
vilket Miljö-och byggförvaltningen anser vara en rimlig tidsram. Med anledning 
av detta har Miljö- och byggförvaltningen meddelat i inspektionsrapporten 
daterad 2020-10-05 att åtgärderna behöver vidtas snarast, men senast 2020-12-
30 och att detta kan kommas att förenas med ett föreläggande förenat med vite. 

Beslutsunderlag 
 Miljö- och byggnämndens delegeringsbeslut (föreläggande) § MoH 263/2019 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Dan Blixt (M) föreslår att det i beslutet också ska registreras när skydds-
åtgärderna senast ska vara åtgärdade. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Dan Blixts tilläggsförslag godkänns och finner att miljö-
och byggnämnden bifaller förslaget. 

Lagstöd 
Beslutet har meddelats med stöd av 26 kap. 9, 14, 19, 21 §§ miljöbalken (SFS 
1998:808) med hänvisning till 2 kap. 2 § samma lag, förordning (SFS 1998:901) 
om verksamhetsutövares egenkontroll samt lagen om vite (SFS 1985:206). 

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

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 7(7) 

Miljö- och byggnämnden 

Upplysning 
Beslutspunkterna ska åtgärdas snarast, dock senast 2020-12-30. En kopia på 
egenkontrollen, riskbedömningen samt kemikalieregistret som visar att 
säkerhetsdatabladen är uppdaterade och vilket datum uppdateringen utfördes ska
skickas in via post till Älmhults kommun, Miljö- och byggförvaltningen, Box
500, 343 23 Älmhult eller via e-post till mob@almhult.se, senast 2020-12-31. 
Observera att samtliga säkerhetsdatablad inte ska insändas utan registret som 
visar vilka kemikalier som finns i verksamheten, var dessa förvaras, när 
säkerhetsdatabladet senast uppdaterades och när nästa uppdatering av 
säkerhetsdatabladet kommer att ske. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Möckeln Svenska AB 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 122 Redovisning av delegeringsbeslut - oktober 2020 
Ärendenummer MOB 2020/13 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 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 – 

 Bygglov, startbesked, slutbesked, lägenhetsnummer, belägenhetsadress och 
ordförandebeslut: DL §§ 787-862 

 Miljö- och hälsoskydd: MoH §§ 424-436, 438-443, 445-447 

 Fastighetsreglering: -

 Gatu- och vägnamn: -

 Kvartersnamn: -

 Miljö- och byggchef §§ 2-3 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 123 Information - oktober 2020 
Ärendenummer MOB 2020/11 

1. Nytt avtal för miljö- och byggsamverkan på grund av ny huvudman. 

2. Redovisning av bostadsanpassningsärenden som är beslutade men ej 
utbetalda. 

3. Ordförandebeslut DL § 851 – rättelse av miljö- och byggnämndens beslut § 
102, 2020-09-28. 

4. Förvaltningschefen informerar om nämndprocessen i samband med 
bygglovsbeslut. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 124 Meddelande - oktober 2020 
Ärendenummer MOB 2020/12 

1. Länsstyrelsen beslutar 2020-09-21 att ge El-Ma Bildemontering KB 
auktorisation som bilskrotare avseende verksamhet på fastigheten
Lärlingen 1 i Älmhults kommun. Dnr M 2020-828 

2. Polismyndigheten ger 2020-09-23 Dopamin AB tillstånd enligt 
ordningslagen (1993:1617) att ta i anspråk offentlig plats för uteservering. 
Dnr M 2020-898 

3. Länsstyrelsen beslutar 2020-09-24 om skyddsjakt efter en varg i del av
Markaryds, Älmhults, Tingsryds, Alvesta och Ljungby kommuner. 
Dnr M 2020-900 

4. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län meddelar 2020-
09-24 Hyltestorp Torv AB slutliga villkor avseende utsläpp till vatten. 
Dnr M 2020-550 

5. Åklagarmyndigheten godkänner 2020-09-30 strafföreläggande för bristfällig 
miljöinformation. Förelagd näringsidkare BT Järn & Maskin Aktiebolag. 
Dnr M 2019-173 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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