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Miljö- och byggnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Pontus Haglund (C)
Tommy Lövquist (S) § 84-89, 91-96
Dan Blixt (M)
Kristina Spjut Sahlberg (S)
Håkan Pettersson (S)
Claes Lindahl (C)
Christer Martinsson (KD)
Tjänstgörande ersättare
Birgitta Bengtsson (S) § 90, ersätter Tommy Lövquist (S)

Tjänstemän
Ingegerd Andersson, miljö- och byggchef
Carolin Stjernqvist, hr-specialist § 86-87
Camilla Hallberg, controller § 88
Rasmus Åhs, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 90
Emma Lina Svensson, avdelningschef miljö
Mats Jeppsson, avdelningschef kart/GIS
Maria Augustsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Vendela Balasz Eriksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Anna Waltin, byggnadsinspektör § 88

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Ärenden
Val av justerare och dag för justering
§ 86

Fastställande av föredragningslistan

4

§ 87

Information av HR-avdelningen arbetsmiljöuppföljning

5

§ 88

Delårsrapport efter augusti

6

§ 84

Remissutlåtande vid samrådsskede angående
detaljplan för Falken 1, Älmhults kommun

§ 85

Remissutlåtande vid granskningsskede
angående detaljplan för Lejonet 7, Älmhults
kommun

§ 89

Förhandsbesked- Ön 2:10

7 - 12

§ 90

Tillsyn - Klagomål, dumpning av döda
nötkreatur på gödselplatta - Virestads-Höghult

13 - 15

1:5
§ 91

Revidering av timavgiften i "Taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område"

16

§ 92

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

17

§ 93

Taxa för offentlig kontroll av animaliska
biprodukter

18

§ 94

Redovisning av delegeringsbeslut 2021

19

§ 95

Information 2021

20

§ 96

Meddelande 2021

21

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och bygg nämnden

§ 86 Fastställande av föredragningslistan
Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden fastställer dagordningen enligt kallelse 2021-09-20

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

§ 87 Uppföljning av nämndens arbetsmiljöansvar
Ärendenummer MOB 2020/32
Ärendenummer EDP M-2020-700

Sammanfattning
HR-specialist, Carolin Stjernqvist, informerar om miljö- och byggnämndens
arbetsmiljöansvar som innebär att
-

befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens är fördelat så det når ut i
hela organisationen

-

konsekvensanalyser ska genomföras före planerade förändringar

-

arbetsmiljöinvesteringar ska tas med i det årliga budgetförslaget

-

uppföljning ska genomföras minst 1 ggr/år.

Carolin redovisar arbetsmiljömål för 2021, samt tal för sjukfrånvaro,
arbetsskador och tillbud till och med augusti 2021 .
Skriften från SKR "Så klarar du arbetsmiljöansvaret" delas ut till ledamöter och
ersättare.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

§ 88 Delårsrapport efter augusti
Ärendenummer MOB 2020/32
Ärendenummer EDP MoH-2020-700

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar godkänna delårsrapport 2.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 efter augusti för miljö- och
byggnämnden. Rapporten innehåller: periodens väsentliga händelser, förväntad
utveckling, resultatmål, drift- och investeringsredovisning samt arbetsmiljö.
Samtliga mål förutom ett är eller kommer att uppfyllas under året, det mål som
inte bedöms uppfyllas är det om befolkningsökning.
Den ekonomiska driftsprognosen visar på ett nollresultat. Investeringsprognosen
visar på ett överskott gentemot budget med 559 tkr.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-16
• Delårsrapport 2 per augusti - 2021 Miljö- och byggnämnd daterad 2021-0916
• Bilaga investeringsram
• Bilaga investeringsanslag

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

~
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§ 89 Förhandsbesked - Ön 2:10
Ärendenummer MOB 2021/35
Ärendenummer EDP B-2021-20

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Förhandsbesked beviljas utanför planlagt område på fastigheten Ön 2:10,
med stöd av 9 kap. 17 § samt 2 kap. 1,2,4 och 5 §§plan-och bygglagen
(2010:900).

2. Avgift för beviljat förhandsbesked är 7235 ,20 kr

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 15.23 -15.31

Förvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att förhandsbesked inte beviljas utanför
planlagt område på fastigheten Ön 2: 10, med stöd av 9 kap. 17 § samt 2 kap.
1,2,4 och 5 §§plan-och bygglagen (2010:900).

Förvaltningens motivering
• Miljö- och byggförvaltningen bedömer att det allmänna intresset att skydda
åkermarken på platsen, skydda nyckelbiotopen samt att det bedöms råda
strandskydd på platsen är större en det enskilda intresset att få bebygga
platsen. Marken bedöms från allmän synpunkt inte vara lämplig att bebyggas.
• Förhandsbesked ska därför inte beviljas utanför planlagt område på
fastigheten Ön 2: 10, med stöd av 9 kap. 17 § samt 2 kap. 1,2,4 och 5 §§ plan
och bygglagen (2010:900).

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Avgift
Avgiften för beslutet är 7235,20 kronor *. Avgiften tas ut med stöd av taxa för
prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av
kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86, och ändring i taxan gällande timbeloppet
utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102.
Faktura skickas senare.

Reservation
Håkan Pettersson (S) reserverar sig mot nämndens beslut att beviija
förhandsbesked på fastigheten Ön 2: 10.

Sammanfattning av ärendet
och
har
ansökt om förhandsbesked att uppföra ett enbostadshus på fastigheten Ön 2: 10 i
Åbogen. Huvudbyggnad ska ha två plan och tänkt tomtplats är idag delvis
bevuxen med ekar och andra lövträd. Området är skyddat som nyckelbiotop av
Skogsstyrelsen.
Enligt yttrande från Länsstyrelsen kan det aktuella området k lassas både som
skogsmark och jordbruksmark.
Fastigheten ägs av
Ansökan anger att anslutning av väg till tänkt tomtplats ska göras till väg 636.
Man tänker sig att utnyttja en gammal brukningsväg som går nästan fram till
tänkt tomtplats. Vid besök på plats kunde konstateras att brukningsvägen är i
mycket dåligt skick och behöver i sin helhet nyanläggas för att kunna användas
för transporter till bygget.
Längs brukningsvägen går ett dike som tidvis bedöms vara vattenförande men är
i så hög grad igenväxt att miljöinspektör bedömde att ett nytt naturtillstånd
inträtt och det därför inte längre kan klassas som avvattningsdike .
Konsekvensen av det är att strandskydd bedöms ha inträtt och vägbyggnad för
byggföretaget behöver ha strandskyddsdispens om den ska genomföras.
Tänkt tomtplats är hagmarksliknande åker bevuxen med ek, lind och björk samt
hassel. Den kan som nämnts innan klassas både som skogsmark och
jordbruksmark. Även tomtplatsen ligger till största delen inom
strandskyddsområde då det på åkern utanför brukningsvägen finns ett större d ike
och lite längre bort en damm som gör att strandskydd inträder.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Ansökan prövas enligt PBL Plan-och bygglagen (2010:900) 2 kap. 1,2,4 och 5
§§. I 2 kap PBL står att bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas.
MB 4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Brukningsvärd jordbruksmark får 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.
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.
PBL 2 kap. Allmänna och enskilda intressen
1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna
och enskilda intressen.
2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt

denna lag ska 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. Lag
(2014:862
4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt
denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän
synpunkt är lämplig för ändamålet.
5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt

denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad
för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Justerandes signaturer
Ordförande

~

Justerare

Sekreterare
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Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och
energihushållningen. Lag (2018: 636).
Tolkningen av Miijöbalkens hushållningsregler samt av PBL 2kap. 2 § är att det
är förbud att ta jordbruksmark i anspråk för husbyggnad om det inte finns så
stora väsentliga samhällsintressen att man kan exploatera jordbruksmarken.
Miljö- och byggförvaltningen sammantagna bedömning är att det väsentliga
samhällsintresset att bevara jordbruksmarken här är större än det enskilda
intresset att få uppföra ett bostadshus på tänkt tomtplats.
Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut är att ansökan om
förhandsbesked att få uppföra ett enbostadshus på fastigheten Ön 2: 10 inte ska
beviljas.

Beslutsunderlag
• Ansökan daterad 2021-01-17
• Situationsplan daterad 2021-01-17
• Bilder daterade 2021-01-17
• Yttrande från Skogsstyrelsen med karta
• Anteckning från Länsstyrelsen samt yttrande från Skogsstyrelsen
daterade202 l -02- l 8
• Yttrande från miljöinspektör daterat 2012-04-0 I
• Yttrande från sökande daterat 2021-05-17

Lagstöd
I) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk.
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom
överklagandetiden.
2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann
laga kraft (PBL 9:43).
3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift
(PBF 9:20).

Justerandes signaturer
Ordförande

Juste rare

Sekreterare

l+P
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4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21).
5) Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked ifråga om åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen (PBL 9: 17).
6) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från
den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft (PBL 9: 18).
7) Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet
gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om
förhandsbesked vann laga kraft (PBL 9:39).

Miljö- och byggnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Claes Lindahl (C) med instämmande av Dan Blixt (M) yrkar att ansökan om
förhandsbesked beviljas med motiveringen att en skrivelse från Skogsstyrelsen,
som inkom under bordläggningstiden, är av väsentlig betydelse.
Håkan Petersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Pontus Haglund (C) yrkar att ta ut en avgift på 7235 ,20 för beviljat
förhandsbesked.

Beslutsgång
Ordförande ställer Claes Lindahls (C) m.fl. förslag mot förvaltningens och finner
att miljö- och byggnämnden beslutar enligt Lindahls m.fl. förslag.
Ordförande frågar om nämnden kan besluta om avgift på 7235 ,20 kr för beviljat
förhandsbesked och finner att nämnden beslutar 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,
beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter
(PBL 13: 16).

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutet skickas till

Beslutet delges
Sökande
Beslutet meddelas
Åbogen 1.14
Åbogen 1:2
Åbogen 1:3
Ön 2:10
Ön 2:14
Ön4:1
Ön 5:1
Länsstyrelsen i Kronobergs län

*Avgift fördelas på:
Avgift förhandsbesked

5521,60kr

Kungörelse och grannhörande 1713,60 kr

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 90 Tillsyn - Klagomål, dumpning av döda
nötk~eatur på gödselplatta - Virestads-Höghult 1 :5
Ärendenummer MOB 2021/48
Ärendenummer EDP M2021-496

Miljö- och byggnämndens beslut
Mi ljö- och byg~
personnummer -

ar att förelägga
att vidta följande åtgärder:

med

1. Avlägsna döda nötkreatur och andra animaliska biprodukter och transportera
det till godkänd avfallsmottagare. Övrigt avfall, t.ex. plastemballage,
metallskrot, träavfall, ska sorteras och slängas i korrekt avfallsfraktion.
2. Inkomma med inlämningskvitto, eller annan volymredogörelse för
transporterat avfall senast två veckor efter avlägsnandet till miljö- och
byggförvaltningen.
Beslutet förenas med ett vite på femtiotusen (SO 000 kronor), för varje påbörjad
kalendermånad som beslutet inte följs.
Beslutet börjar gälla tre veckor efter att verksamhetsutövaren har blivit delgiven.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Avfallshögen som finns på fastigheten Virestads-Höghult 1:5 innebär en risk för
olägenhet för människors hälsa och miljö. Bristande omhändertagande av
animaliska biprodukter innebär en risk utifrån smittskyddssynpunkt då
sjukdomar riskerar att spridas. Bristande lagring av gödsel kan innebära att
avrinning och läckage av näringsämnen kan ske till omgivningen. Övrigt avfall
som lagras i gödselhögen kan bland annat ge upphov till skadedjur.
Den som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk
för skada på människors hälsa eller miljön (15 kap. 11 § miljöbalken).
Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas
med vite.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Enligt 26 kap. 21 § miijöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som
bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd att till tillsynsmyndigheten lämna de
uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.
Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken ska den som bedriver eller
vidtar en åtgärd skal I skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors
hälsa och miijön mot skada eller olägenhet (2 kap. 2 § miljöbalken). Vidare i de
allmänna hänsynreglerna anges det att den som ska bedriva en verksamhet eller
vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön (2 kap. 3 § miljöbalken). Kraven i de allmänna hänsynsreglerna
gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla den, dvs det ska
göras en rimlighetsbedömning i varje enskilt fall enligt miljöbalken 2 kap. 7 §.
Enligt miljöbalkens 2 kap. 5 § ska alla som bedriver en verksamhet utnyttja
möjligheterna bland annat minska de negativa effekterna av avfall och återvinna.
De allmänna hänsynreglerna och omständigheterna i ärendet gör att miljö- och
byggförvaltningen bedömer att ett föreläggande förenat med vite är skäligt.

Avgift
Vitesbelopp beslutas av miljö- och byggnämnden. Avgift för handläggningstid
fastställs i ett separat beslut.

Jäv
Tommy Lövquist (S) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
har arrenderat ut sin gård, fastighet Virestads-Högshult 1:5, till
arrenderar inte längre gården på grund av olika
skäl. Han lämnade efter sig en gödselhög som innehåller döda kadaver, metall,
emballageplast, järnrör, trä med mera. Miljö- och byggförvaltningen har gjort ett
platsbesök på den aktuella fastigheten och gör bedömningen att klagomålet är
befogat. Handläggare yrkar på att den som lämnat avfallet ska ta bort det. Miljö
och byggförvaltningen anser att beslutet bör förenas med ett vite.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Ärendebeskrivning
Miljön mottog 2021 -04-23 en ifylld klagomålsblankett
om att
slänger döda nötkreatur, blandat med annat avfall så
som plastförpackningar, emballage, metallskrot och gödsel, på fastighetens
gödselplatta. Handläggare som varit på plats kunde konstatera att det finns en
stor gödselhög blandat med avfall. I denna hög kunde man identifiera gamla
rester från skelettdelar, emballageplast, järnrör, träavfall, plast med mera.
Mil· ö- och b

förvaltningen har skickat en skrivelse daterad 2021 -05-04 till
om att inkomma med kommentar om nedskrä~
2021 -05-20 fick miljö- och byggförvaltningen in en skrivelse från . . . .
~
är han angav att han inte kommer att ta hand om avfallet.

Beslutsunderlag
• Klagomålsblankett, 2021-04-23
• Arrendekontrakt, 2021-04-23
• Utgående skrivelse om inkommit klagomål, daterad 202 1-05-04
• Svar angående skrivelsen, 2021-05-20
• Inspektion med fastighetsägaren,

2021-05-20

Lagstöd
Beslutet har fattats med stöd av 26 kap. 9, 14 och 21 §§ miljöbalken (1998:808)
och med hänvisning till 2 kap. 2, 3, 5 och 7 §§, 15 kap. 11 § miljöbalken samt 2
och 4 §§ lag (1985 :206) om viten.

Överklagan
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen
om hur man överklagar.

Beslutet skickas till

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 91 Revidering av timavgiften i "Taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område"
Ärendenummer MOB 2020/39
Ärendenummer EDP m-2018-832

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar ändring av
taxa enligt "Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område,
upprättad 2009-08-31"

Besluts nivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
En ändring i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
trädde i kraft 1 juli 2021 gällande 38 §. Där har det i 38 § punkt 1 tillkommit
benämningen "annan smitta" . Ändring i taxan gällande samma lagstiftning görs
även för punkt 2 om bassängbad. Ändringen finns på sida 8 i taxan.

Bes Iutsu nderlag
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, upprättad 2009-0831
• Förordning (1998 :899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

H-P
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Miljö- och byggnämnden

§ 92 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Ärendenummer MOB 2021/47
Ärendenummer EDP m-2018-832

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa enligt
"Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen"

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Denna taxan berör verksamhet inom strålskyddslagens område, bl.a.
solarieverksamheter och mätning av radon i bostäder och allmänna lokaler. Även
om miljöbalken fortfarande är tillämplig ska tillsynen och avgiften i första hand
tas ut med stöd av denna taxa.

Beslutsunderlag
• Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
• Strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) och
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Sekreterare

Justerare

H{)
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§ 93 Taxa för offentlig kontroll av animaliska
biprodukter
Ärendenummer MOB 2021 /46
Ärendenummer EDP m-2018-832

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa enligt
"Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter"

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Denna taxa gäller för offentlig kontroll av animaliska biprodukter. Kontrollen av
animaliska biprodukter sker främst med syftet att hindra smitta till djur och
människor. Krav på detta ställs EG-förordning och genom lag (2006:805) om
foder och animaliska biprodukter.

Beslutsunderlag
• Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
• Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
• Förordning (2006: 1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Sekreterare

Justerare
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Miljö- och byggnämnden

§ 94 Redovisning av delegeringsbeslut 2021
Ärendenummer MOB 2021/11

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut.

Besluts nivå
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.

Besluts underlag
• Bostadsanpassning: DBA § 39 - 41
• Bygglov, startbesked, slutbesked, lägenhetsnummer, belägenhetsadress och
ordförandebeslut: DL§§ 633-649, 653-695, 697-710, 712-713
DBA § 26, 28, 32 - 34, 36 - 38 (Kart o mätavd.)
• Miljö- och hälsoskydd: MoH §§ 322 - 351, 353
• Miljö- och byggchef: -

Justerandes signaturer
Ordförande

Juste rare

Sekreterare
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§ 95 Information 2021
Ärendenummer MOB 2021/10

1.

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

2. Förvaltningen informerar om kommande projekt- punkten flyttas till
nämndens sammanträde i oktober.
3. Utbildningsdagar: Bygg 2021-10-12, miljö 2021-10-19
4. Förslag på sammanträdesdagar 2022 (se bilaga) beslut i oktober eller
november.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 96 Meddelande 2021, september
Ärendenummer MOB 2021/9

1.

Länsstyrelsen beslutar 2021-08-23 att godkänna kommunalt beslut om
strandskyddsdispens för trädäck, avloppsanordning samt ändrad användning på
fastigheten Såganäs 3:5.
Dnr. M-2021-660

2.

Länsstyrelsen beslutar 2021-08-26 att avslå överklagande av negativt
förhandsbesked för fritidshus på fastigheten kalvsnäs I :7.
Dnr. B-2021-99

3. Åklagarmyndigheten, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål beslutar 2021-0602 att lägga ner förundersökning gällande kemikaliehantering på fastigheten
Hyvlaren 3.
Dnr. M-2021-550
4. Länsstyrelsen beslutar 2021-08-30 att ge Diö Entreprenad & Transport AB tillstånd
med villkor till transport av farligt och ickefarligt avfall
Dnr. M-2021-726
5.

Länsstyrelsen beslutar 2021-09-13 att förbjuda muddring och utfyllnad i sjön
Möckeln på fastigheten Älmhult 27:5
Dnr. M-2021-697

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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