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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2021-01-25

Miljö- och byggnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Pontus Haglund (C)
Tommy Lövquist (S), distans
Dan Blixt (M) § 1, 3 – 15, distans
Kristina Spjut Sahlberg (S), distans
Håkan Pettersson (S), distans
Claes Lindahl (C)
Christer Martinsson (KD)
Tjänstgörande ersättare
Ylva Sandström (C) § 2, ersätter Dan Blixt, distans

Ej tjänstgörande ersättare
Birgitta Bengtsson (S), distans

Tjänstemän
Ingegerd Anderson, miljö- och byggchef
Anton Persson Hacksell, byggnadsinspektör § 1-6, 17
Anna Waltin, byggnadsinspektör § 1-8
Ellen Karlsson, byggnadsinspektör § 7-8
Peter Gustafsson, byggnadsinspektör § 7-8
Daniel Persson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 8
Emma Norrsén, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 9
Emma Brannegård, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 10-11
Linnéa Boye, miljö- och hälsoskyddsinspektör §12

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-01-25

Miljö- och byggnämnden

Ärenden
Val av justerare och dag för justering
§1

Fastställande av föredragningslistan

4

§2

Ansökan bygglov för tillbyggnad av
vinterträdgård - Möckeln 1:86

2021/1

§3

Byggsanktionsavgift - Klagomål på växthus av
blå plast - Holmseryd 1:49

2021/2

8 - 10

§4

Förhandsbesked - Bölsnäs 2:2

2021/6

11 - 13

§5

Tillsyn - Fasadändring, fönsterbyte Stenbrohults-Björnhult 1:18

2021/3

14 - 16

§6

Tillsyn - Störande lampa - Veka 1:43

2021/4

17 - 18

Ansökan bygglov för garage - Sånnaböke 1:269

2020/73

19 - 21

§8

Remissutlåtande vid samråddskede angående
detaljplan för Falken 1

2021/7

22 - 23

§9

Ansökan om utdömande av vite - Osnaköp 2:44

2020/34

24 - 25

§ 10

Förbud att släppa ut avloppsvatten, förenat med
vite - Osnaköp 2:44

2020/34

26 - 29

§ 11

Ansökan om utdömande av vite - Osnaköp 2:16

2020/20

30 - 31

§ 12

Remissutlåtande till kommunstyrelsen gällande
samråd från Vattenmyndigheten i Södra
Östersjöns vattendistrikt

2021/8

32 - 34

§ 13

Redovisning av delegeringsbeslut 2021

2021/11

35

Information 2021 - Januari

2021/10

36

Meddelande 2021 - Januari

2021/9

37

§7

§ 14
§ 15

5-7

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-01-25

Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 1 Fastställande av föredragningslistan

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden fastställer dagordningen enligt kallelse 2021-01-15
med följande ändringar
-

Punkt 13 stryks från ärendelistan. Förbud att släppa ut avloppsvatten,
förenat med vite – Osnaköp 2:16

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(3)

Miljö- och byggnämnden

§ 2 Ansökan bygglov för tillbyggnad av
vinterträdgård - Möckeln 1:86
Ärendenummer MOB 2021/1
Ärendenummer EDP B-2020-466

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om ansökt åtgärd med
stöd av 9 kap. 30 § pkt 2 och 9 kap. 31 b § Plan- och bygglagen (2010:900).

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Enligt 9 kap. 30 § pkt 2 Plan- och bygglagen (2010:900) ska bygglov inte ges
om åtgärden strider mot detaljplanen. Åtgärden om 28,5 kvm tillbyggnad strider
mot byggnadsplanen genom denna beteckning: Område markerat med
beteckningen F får endast en byggnad om 130 kvm samt en
komplementbyggnad om 40 kvm byggas. I detta fall är huvudbyggnad och
komplementbyggnad sammanbyggt (bostad och garage/förråd), den
sammanlagda bruttoarean uppnår till ca 185 kvm. Därmed är hela byggrätten
utnyttjad för fastigheten.
Enligt 9 kap. 31 b § Plan- och bygglagen (2010:900) ska bygglov ges om
åtgärden avviker från detaljplanen men är förenlig med detaljplanens syfte och
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för
att området ska kunna användas eller byggas på ett ändamålsenligt sätt.
Byggnaden överskrider byggrätten med ca 15 kvm (ca 8%) idag, med
tillbyggnaden överskrids byggrätten med ca 43,5 kvm (ca 26%). Det kan inte
godtas som en liten avvikelse.

Avgift
Avgiften för beslutet är 1 650 kronor *. Avgiften tas ut med stöd av taxa för
prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Miljö- och byggnämnden

kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86, och ändring i taxan gällande timbeloppet
utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102.
Faktura skickas senare.

Jäv
Dan Blixt (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta
ärende.
Ylva Sandström (C) träder in som ersättare.

Sammanfattning av ärendet
NN NN inkom med en ansökan 2020-09-28 om tillbyggnad för ett enbostadshus
på fastighet Möckeln 1:86. All byggrätt för fastigheten är utnyttjad och därmed
är ansökan planstridig.

Beslutsunderlag
 B-2020-466-1 – Ansökan
 B-2020-466-8 – Fasadritning, planritning, situationsplan och
materialinformation
 B-2020-466-9 – Kommunicering
 B-2020-466-10 – Yttrande – dokument benämnt som överklagan

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

Upplysning
1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk.
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom
överklagandetiden.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Miljö- och byggnämnden

2) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift
(PBF 9:20).
3) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21).
4) Vill sökande genomföra en planändring kontaktar sökande själv
kommunstyrelsen/planavdelningen för handläggning av planändring
_____
Beslutet skickas till
Delges
Sökande
* Avgiften fördelas på:
Tidsersättning 2h

1650 kr

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(3)

Miljö- och byggnämnden

§ 3 Byggsanktionsavgift - Klagomål på växthus av
blå plast - Holmseryd 1:49
Ärendenummer MOB 2021/2
Ärendenummer EDP B-2020-381

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att inte ta ut byggsanktionsavgift då
rättelse är utförd. 11 kap. 54§ Plan- och bygglagen (2010:900).
Ärendet avskrivs härmed.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
 Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut är byggsanktionsavgift om
150 177 kr med stöd av 10 kap. 3 § samt 11 kap. 51 § Plan och bygglagen
(2010:900).
 Är rättelse utfört ska ingen sanktionsavgift tas ut

Motivering
Enligt 9 kap. 6 § Plan- och bygglagen (2010:900) krävs bygglov för utförda
åtgärder eftersom åtgärden utförs inom sammanhållen bebyggelse. Krävs även
bygglov med hänsyn till omfattningen av bebyggelsen. Det innebär att
komplementbyggnaderna inte får dominera över huvudbyggnaden.
Fastighetsägaren har trots förbudet enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen
(2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första
stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen eller kräver
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden
har gett ett startbesked. Denna handling är förenad med en byggsanktionsavgift
enligt 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (2010:900).

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Miljö- och byggnämnden

Byggsanktionsavgift
Sanktionsarea 585 kvm
Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 47 300 kr (2020)
Beräkningsgrundande formel (0,25*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea)
Beräkning (0,25*47300)+(0,005*47300*585)
Beräknad sanktionsavgift 150 177 kr, enligt Boverkets
sanktionsberäkningsguide

Sammanfattning av ärendet
Ett platsbesök genomfördes av byggnadsinspektörer 2020-07-24 för att bekräfta
ett anonymt telefonsamtal som tipsade förvaltningen om de befintliga
byggnationerna. Förvaltningen startade tillsynsärendet och har sedan dess haft
problem med att lokalisera fastighetsägaren. De nya fastighetsägarna köpte
fastigheten genom en exekutiv försäljning och de har inte ansökt om lagfart.
Genom tidigare fastighetsägare och familjemedlemmar har förvaltningen kunnat
få adress- och kontaktuppgifter till de nya ägarna.

Beslutsunderlag
 B-2020-381-1 – Tillsyn - Olovlig byggnation
 B-2020-381-5 – Meddelande om såld fastighet
 B-2020-381-7 – Kommunicering

Miljö- och byggnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Handläggaren i ärendet meddelar att rättelse har gjorts och föreslår, med stöd i
11 kap. 54§ Plan- och bygglagen (2010:900) att byggsanktionsavgift därför inte
tas ut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om miljö- och byggnämnden kan godkänna förslaget att inte
ta ut byggsanktionsavgift och finner att nämnden bifaller det.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Miljö- och byggnämnden

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(3)

Miljö- och byggnämnden

§ 4 Förhandsbesked - Bölsnäs 2:2
Ärendenummer MOB 2021/6
Ärendenummer EDP B-2020-576

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Förhandsbesked för avstyckning och fritidshus beviljas utanför planlagt
område på fastighet Bölsnäs 2:2, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och
bygglagen (2010:900).

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Avgift
Avgiften för beslutet är 5 297,6 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.

Sammanfattning av ärendet
NN NN inkom med en ansökan 2020-12-10 om förhandsbesked för att stycka
av en tomt och bygga ett fritidshus på fastigheten Bölsnäs 2:2.

Ärendebeskrivning
Ett förhandsbesked om att stycka av en fastighet och sedan bygga ett fritidshus
på fastigheten Bölsnäs 2:2 inkom 2020-12-10. NN NN är fastighetsägare samt
sökande av åtgärden.
Fastigheten besöktes 2021-01-08.
Den plats som sökande har för avsikt att stycka av ligger nordöst om
fastigheterna Bölsnäs 2:10 och 2:11. Marken är mindre stenar blandat med
växtlighet, typisk betesmark i Älmhults kommun. Området är lätt kuperat med
självslutande mark mot norr. Det är bra förutsättningar för att ordna avrinning
till dränering och avlopp.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Miljö- och byggnämnden

Kring avstyckningen finns stenmurar som kan påverka placeringen av
fritidshuset, det utreds vid ett eventuellt bygglov eftersom stenmurar är skyddade
genom biotopskyddet.
Fastighetsägare av Bölsnäs 2:3 har en synpunkt angående hur man tar sig till och
från den tänkta avstyckningen med fordon från väg 124. Grannen anser att den
väg som delvis går genom fastigheten Bölsnäs 2:3 inte bör tillämpas av den
anledning att utfarten inte klarar större fordon. Förvaltningen finner inga
problem med att utfart till väg 124 sker genom en befintlig väg norr om tilltänkt
avstyckning på fastigheten Bölsnäs 2:2.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att lokaliseringen är lämplig och att
förhandsbesked kan beviljas

Beslutsunderlag
 B-2020-576-1, Ansökan
 B-2020-576-2, Situationsplan

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

Upplysning
1) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift
(PBF 9:20).
2) 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).
3) 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).
4) 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).
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

_______
Beslutet skickas till
Meddelas
Bölsnäs 2:2
Bölsnäs 2:3

*Avgiften fördelas på
Underrättelse

1 513,6 kr

Avgift för besked

3 784,0 kr

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

§ 5 Tillsyn - Fasadändring, fönsterbyte Stenbrohults-Björnhult 1:18
Ärendenummer MOB 2021/3
Ärendenummer EDP B-2020-531

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att ärendet avskrivs med stöd av 11 kap. 5
§ plan- och bygglagen (2010:900)

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Förvaltningen ansåg att bytet av fönster förändrade upplevelsen av byggnaden
avsevärt. Senare samma månad beslutade Mark- och miljööverdomstolen att en
annan kulturhistoriskt värdefull byggnad inte krävde bygglov för fönsterbyten.
Förvaltningen ansåg att fönsterbytena i ärendet B-2020-531 hade mindre
påverkan på hur byggnaden upplevs än den kulturhistoriska byggnaden. Av den
anledningen finner inte förvaltningen något behov av att driva ärendet vidare och
bör därför avskrivas. Det med stöd av beslut taget av Mark- och
miljööverdomstolen med ärendenummer 2019-P 7340.
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) ska tillsynsmyndigheten, i
detta fall miljö- och byggnämnden, pröva förutsättningarna för och behovet av
att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kapitel, så snart det finns
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL, i föreskrifter,
domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EUförordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. Miljö- och
byggförvaltningen finner inga förutsättningar eller något behov av att ingripa
eller besluta om påföljder enligt 11 kapitlet i aktuellt ärende och ärendet ska
därför avskrivas enligt 11 kap 5 § PBL.

Avgift
Ingen avgift tas ut.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggförvaltningen startade ett tillsynsärende 2020-11-10 för att
fastighetsägaren bytt fönster på en byggnad med bevarandevärde utan bygglov
eller startbesked. Fönsterbytet ansågs påverka byggnadens utseende och därmed
kräva bygglov enligt 9 kap. 2 § 3 pkt Plan- och bygglagen (2010:900).

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggförvaltningen blev upplysta om att fastighetsägaren redan utfört
bytet av fönster innan startbesked var beviljat på fastighet StenbrohultsBjörnhult 1:18. Förvaltningen öppnade ett tillsynsärende för att utreda vad som
hänt och varför. Vid platsbesök visade det sig att fem fönster hade bytts ut och
att fler fönster skulle bytas ut i framtiden. När fastighetsägaren fått
kommuniceringen som skickades ut 2020-11-24 begärde fastighetsägaren att få
ett möte med förvaltningen för att diskutera sanktionsavgiften och ärendets
hantering.
2020-11-25 togs ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen, 2019-P 7340, om att
det inte krävdes bygglov för att byta fönster på ett kulturhistoriskt värdefullt
enbostadshus. I detta fall fanns skillnader mellan befintliga fönster och nya
fönster. Kulör, material och fönsterhängning var skillnader som inte ansågs
påverka hur byggnaden upplevs utifrån. Däremot var det samma dimensioner
och indelning på de nya fönsterna. Av den anledningen anser Miljö- och
byggförvaltningen på Älmhults kommun att det inte krävs bygglov för att byta
fönster på Stenbrohults-Björnhult 1:18

Beslutsunderlag
 B-2020-531-1, Fasadändring – Fönsterbyte
 Mark- och miljööverdomstolen, 2019-P 7340

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

Upplysning
1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk.
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit 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).
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).
_____
Beslutet skickas till
Meddelas
Sökande

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 6 Tillsyn - Störande lampa - Veka 1:43
Ärendenummer MOB 2021/4
Ärendenummer EDP B-2020-565

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att ärendet avskrivs med stöd av 11 kap. 5
§ plan- och bygglagen (2010:900)

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) ska tillsynsmyndigheten, i
detta fall miljö- och byggnämnden, pröva förutsättningarna för och behovet av
att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kapitel, så snart det finns
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL, i föreskrifter,
domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EUförordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. Miljö- och
byggförvaltningen finner inga förutsättningar eller något behov av att ingripa
eller besluta om påföljder enligt 11 kapitlet i aktuellt ärende och ärendet ska
därför avskrivas enligt 11 kap 5 § PBL.

Avgift
Ingen avgift tas ut.

Sammanfattning av ärendet
Klagomål inkom 2020-12-03 om att en störande lampa lyser från en fastighet in
på en annan fastighet under dagens mörka timmar, ca 16:00-08:00. Det är ett
återkommande klagomål mellan samma fastigheter, Veka 1:43 och Veka 1:64.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägare av Veka 1:64 skickade in ett klagomål med bilder på att en
lampa lyser in på deras fastighet från grannfastigheten Veka 1:43. De klagar på
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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att en lampa lyser under dygnets mörka tider, ca 16:00-08:00. Det är ett
återkommande klagomål från fastighetsägaren.
Kommunicering skickades 2020-12-21 till Veka 1:43 och Veka 1:64 för att
informera om vidare hantering av ärendet. Miljö- och byggförvaltningen kan inte
hantera ärendet utifrån lagstiftning eftersom en lampa, som lyser upp sina egna
träd/fasader, inte är lovpliktig. Därav kommer ärendet avskrivas.

Beslutsunderlag
 B-2020-565-2, Foto – Tillsyn, klagomål
 B-2020-565-3, Kommunicering
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-08

Överklagan
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljöoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik,
beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter
(PBL 13:16).
_____
Beslutet skickas till
Delges
Veka 1:64
Veka 1:43

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 7 Ansökan bygglov för garage - Sånnaböke 1:269
Ärendenummer MOB 2020/73
Ärendenummer EDP B-2020-473

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Bygglov beviljas ej inom planlagt område med stöd av 9 kap. 30 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
För att få uppföra en komplementbyggnad måste det finnas ett befintligt en- eller
tvåbostadshus på tomten vilket inte finns på Sånnaböke 1:269. Finns det inget
bostadshus på tomten får man alltså inte uppföra någon komplementbyggnad
enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900)
Detaljplanen för Norra Möckeln reviderad den 19 augusti 2002 anger att
avsikten med planförslaget är att ge alla fastigheter samma byggrätt och en
”rättvis” anslutningsavgift till kommunens ledningssystem. Detta innebär att alla
får rätt att bygga en huvudbyggnad i 1 ½ plan med en byggnadsyta på marken
maximalt 250 kvm. Detta får ske inom ett område på 1000–1200 kvm
motsvarande en ”normaltomt”.
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § för att kunna bevilja en ansökan om
bygglov inom detaljplanerat område ska åtgärden överensstämma med
detaljplanen vilket inte gör i detta ärende. Även den fastighet och det
byggnadsverk som åtgärden avser ska följa detaljplanen, så kallat planenligt
utgångsläge.

Avgift
Avgiften för beslutet är 3 300 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
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102 med efterföljande
revideringar.
Faktura skickas senare.

Sammanfattning av ärendet
Sökande inkom 2020-10-02 med ett bygglov för att bygga ett garage över
tomtgränserna Sånnaböke 1:268 samt Sånnaböke 1:269 i Möckeln. Sökande äger
båda fastigheterna Sånnaböke 1:268 samt Sånnaböke 1:269. De har sedan
tidigare skickat in en begäran om sammanslagning av dessa båda tomterna till
Lantmäteriet och har ett registrerat ärende hos dem med ankomstdatum 25:e
september 2020

Beslutsunderlag
• Situationsplan B-2020-473-1 daterad 2020-10-02
• Fasadritning B-2020-473-2 daterad 2020-10-02
• Planritning B-2020-473-3 daterad 2020-10-02
• E-post B-2020-473-4 daterad 2020-10-02
• Ansökan bygglov B-2020-473-6 daterad 2020-10-06
• Föreläggande om komplettering B-2020-473-7 daterad 2020-10-20
• Svar på komplettering B-2020-473-8 daterad 2020-11-03
• E-post, rättidsprövning länsstyrelsen B-2020-473-9 daterad 2020-11-06
• E-post, beslut länsstyrelsen B-2020-473-10 daterad 2020-11-17
• Telefonkontakt – B-2020-473 daterad 2020-11-24 *
*”NN NN ringde och meddelade att han var besviken över vårat beslut och
att han vill ta ärendet vidare till nämnden och vill ej dra tillbaka sin
ansökan.”

Lagstöd
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 30 §
30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar
löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3
b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller
kraven i första stycket 1.
Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller
motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett
byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag
(2018:636).

Överklagan
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljöoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik,
beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter
(PBL 13:16).
_____
Beslutet skickas till
Delges
Sånnaböke 1:268

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 8 Remissutlåtande vid samråddskede angående
detaljplan för Falken 1
Ärendenummer MOB 2021/7
Ärendenummer EDP M-2021-2

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden yttrar sig till planeringsenheten,
kommunledningsförvaltningen, i enlighet med miljö- och byggförvaltningens
yttranden som bifogas detta beslut. Synpunkterna i yttrandena ska inarbetas i
detaljplanen och dess bilagor.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Planeringsenheten, kommunledningsförvaltningen, inkom 2021-01-04 med en
remissförfrågan till miljö- och byggnämnden i Älmhults kommun i
samrådsskedet av detaljplan för Falken 1 i Älmhult, Älmhults kommun. Miljöoch byggnämnden gavs då tillfälle att lämna synpunkter i planärendet. Förslaget
till ny detaljplan finns tillgänglig för samråd mellan 2021-01-04 – 2021-02-01.
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Falken 1 med fler bostäder.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11
 Plankarta 1 av 2, dnr: M-2021-2-1
 Plankarta illustrationer 2 av 2, dnr: M-2021-2-1
 Planbeskrivning med undersökning om betydande miljöpåverkan, dnr: M2021-2-1
 Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, dnr: M-20212-1
 Trafikbullerutredning för detaljplan, Falken 1, Älmhult, dnr: M-2021-2-1
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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 Yttrande från byggavdelning på Miljö- och byggförvaltningen
 Yttrande från miljöavdelning på Miljö- och byggförvaltningen
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen i Älmhults kommun
ks@almhult.se

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 9 Ansökan om utdömande av vite - Osnaköp 2:44
Ärendenummer MOB 2020/34
Ärendenummer EDP m-2018-76

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden i Älmhults kommun beslutar att ansöka om
utdömande av vite på sjuttiofemtusen (75 000) kronor enligt nämndens beslut
om förbud med vite, § 76/2020, till verksamhetsutövaren Komfortkudden i
Malmö AB, organisationsnummer 556408–4217. Överträdelsen skedde
2020-12-10.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade, § 76/2020, att ett förbud att släppa ut
avloppsvatten skulle förenas med vite. Vitesbeloppet beslutades vara 75 000
kronor och skulle börja gälla fem månader efter beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet trädde i kraft 2020-12-29.
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2021-01-12. Då konstaterades
att den enskilda avloppsanläggningen används, och på så sätt görs en
överträdelse i förbudet.

Ärendebeskrivning
Under inventeringen som genomförs i Älmhults kommun uppdagades att den
enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Ett förbud av avloppsvatten
fattades 2019-05-08, utsläpp av spillvatten från vattentoalett (WC) och bad-,
disk- och tvättvatten (BDT) till den enskilda avloppsanläggningen är otillåten
efter 2020-05-09 på fastigheten Osnaköp 2:44.
Förbudet förenades med vite 2020-06-22 enligt miljö- och byggnämndens beslut
§ 76/2020.
Fastigheten ägs av bolaget COMFORTKUDDEN I MALMÖ AB och det finns
två personer skrivna på fastigheten, NN NN samt NN NN.
Justerandes signaturer
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Sekreterare
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Det är svårt att bo och nyttja fastighet utan att använda vatten och avlopp,
överträdelser av förbudet bör således ske dagligen.
Berörd part har inkommit med ett meddelande, som skickades tillsammans med
delgivningskvitto 2020-03-26, som angav följande: Avloppsanläggning har
kommit. Kommer grävas ned så fort entreprenören får tid. Berörda parter har
inkommit med en ansökan för inrättande av enskilt avlopp på fastigheten, dock
är ansökan inte komplett så det finns inget tillstånd för en ny enskild
avloppsanläggning.
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2021-01-12. Då konstaterades
att ingen ny enskild avloppsanläggning har anlagts och den befintliga enskilda
avloppsanläggningen används. Det var slam i slamavskiljaren och på så sätt görs
en överträdelse i förbudet. Vid besöket knackade miljö- och byggförvaltningen
på dörren och en äldre herre öppnade dörren som sa att det var okej att vi
inspekterade avloppsanläggningen. På uppfarten stod två bilar samt en husbil.
Vid kontakt med kommunens slamtömningsbolag bekräftades uppgifter om att
slamtömning har skett i maj månad 2020. Vid inspektionstillfället 2021-01-12
fanns det slam i slamavskiljaren dock var det en anmärkningsvärd liten mängd
slam med tanke på när senaste slamtömning utfördes. Det fanns tecken på att
slamavskiljarens lock nyligen har lyfts, men inget som vi kan bekräfta. På grund
av att två personer är skrivna på fastigheten kan man anta att en annan typ av
avlopp, exempelvis torrdass via husbilen, används.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – ansökan om utdömande av vite, daterad 2021-01-07
 Samtliga handlingar i ärende m-2018-76

Lagstöd
Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ samt 27 kap 1 §, och med
hänvisning till 2 kapitel 2 §, 9 kap 7 § i miljöbalken (1998:808) samt 12 § i
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) samt lag
(1985:206) om vite
_____
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren Comfortkudden i Malmö AB, Osnaköp Fredriksfors 112,
34393 ÄLMHULT
Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö, alternativt
mmd.vaxjo@dom.se
Justerandes signaturer
Ordförande
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Sekreterare
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§ 10 Förbud att släppa ut avloppsvatten, förenat
med vite - Osnaköp 2:44
Ärendenummer MOB 2020/34
Ärendenummer EDP m-2018-76

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen
för vidare handläggning.
Förvaltningen ska presentera uppgifter om praxis gällande avgift och
tidsintervall för löpande vite.
Ärendet tas upp på nämndens sammanträde i februari 2021.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
 Miljö- och byggnämnden beslutar att komplettera delegeringsbeslut §
202/2019-förbud att släppa avloppsvatten på fastigheten Osnaköp 2:44 med
ett löpande vitesbelopp på xx 000 kronor, för varje kalendermånad som
beslutet inte efterlevs. Om överträdelse sker kommer miljö- och
byggnämnden att ansöka om begäran om utdömande av vite.
Beslutet börja gälla när det har vunnit laga kraft.

Motivering
På fastigheten Osnaköp 2:44 släpps avloppsvattnet till en slamavskiljare med en
oklar efterreningsprocess. En underdimensionerad infiltration, stenkista,
sjunkbrunn eller en infiltration utan luftning uppfyller inte dagens krav på rening
av avloppsvatten.
Orenat avloppsvatten innehåller smittämnen som kan vara skadliga både för
människor och djur. Avloppsvatten innehåller även näringsämnen som orsakar
övergödning och syrebrist i vattendrag. På fastigheten finns det en bäck som
mynnar ut i Helge å, fastigheten ligger inom 100 meter från Helge å.
Justerandes signaturer
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Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller
miljöbalkens krav på rening. Fortsatt utsläpp från befintlig avloppsanläggning
bedöms inte kunna fortsätta utan uppenbar risk för olägenhet för människors
hälsa eller miljön.
Miljö- och byggnämnden motiverar sitt beslut om löpande vite med att de
tidigare besluten om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga
avloppsanordningen inte har efterlevts.
Miljö- och byggnämnden har också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 §
miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
2020-03-26 mottog miljö- och byggförvaltningen en begäran om anstånd,
verksamhetsutövaren ville anhålla om framflyttning av åtgärd till slutet av
augusti 2020. Ingen ny enskild avloppsanläggning har ännu anlagts på
fastigheten.

Sammanfattning av ärendet
Vid inventering av enskilda avloppsanläggningar uppmärksammade miljö- och
byggförvaltningen att den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Osnaköp
2:44 inte lever upp till reningskraven. Den enskilda avloppsanläggningen består
av en trekammarbrunn med oklar efterrening, infiltration på minst 30
kvadratmeter med luftning saknas.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-05-08 därför om ett förbud att släppa
ut avloppsvatten, delegeringsbeslut § 202/2019. Förbudet trädde i kraft
2020-05-09.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2020-06-22 (§76/2020) att förena
utsläppsförbudet med vite, vitesbeloppet var 75 000 kronor. Vitesbeloppet
motiverades med att summan bör motsvara vad en enskild avloppsanläggning
kan komma att kosta. Fastigheten Osnaköp 2:44 ligger inom 100 meter från
Helge å, vilket innebär att det ställs högre krav på rening av kväve och fosfor än
normalt sett. Miljö- och byggnämndens beslut delgavs fastighetsägarna med
hjälp av delgivningsman 2020-07-08 och trädde i kraft 2020-12-29. Överträdelse
av beslutet konstaterades 2021-01-12.
Miljö- och byggnämnden anser det lämpligt att förena utsläppsförbudet med
löpande vite.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämnden anser det lämpligt att förena utsläppsförbudet med ett
löpande vite på 75 000 kronor för varje kalendermånad som utsläppsförbudet
Justerandes signaturer
Ordförande
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inte följs. Den högsta summan som kan komma att dömas ut per ansökan uppgår
till 225 000 kronor.
Löpande vite motiveras med att fastigheten ligger inom ett skyddsvärt område
samt att en ny enskild avloppsanläggning bör inrättas snarast då bostadshuset är
permanentboende.

Beslutsunderlag
 Samtliga handlingar i ärende m-2018-76

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.
Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken kan ett förbud förenas med vite och lag
(1985:206) om viten.

Miljö- och byggnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Tommy Lövquist (S) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare
handläggning.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan bevilja enligt förslaget och finner att
nämnden beslutar så.
Diskussioner leder fram till att nämnden behöver uppgifter om praxis gällande
avgift och tidssättning.

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Upplysning
Inrättande av enskild avloppsanläggning är tillståndspliktigt, det behövs ett
skriftligt tillstånd från miljö- och byggnämnden innan inrättande.
_____
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren, Comfortkudden i Malmö AB, Osnaköp Fredriksfors 112,
34393 ÄLMHULT

Justerandes signaturer
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Justerare

Sekreterare
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§ 11 Ansökan om utdömande av vite - Osnaköp
2:16
Ärendenummer MOB 2020/20
Ärendenummer EDP 2018-M50

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden i Älmhults kommun beslutar att ansöka om
utdömande av vite på sammanlagt sjuttiofemtusen (75 000) kronor enligt
nämndens beslut om förbud med vite, § MoH-2020-30, till fastig NN NN,
med personnummer 19501221–xxxx, ska betala 37 500 kronor och NN NN,
med personnummer 19550210–xxxx, ska betala 37 500 kronor.
Överträdelsen skedde 2020-12-10.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade, § 30/2020, att ett förbud att släppa ut
avloppsvatten skulle förenas med vite. Vitesbeloppet beslutades vara 75 000
kronor och skulle börja gälla fem månader efter beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet trädde i kraft 2020-02-29.
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2020-12-10. Då konstaterades
att den enskilda avloppsanläggningen används, och på så sätt görs en
överträdelse i förbudet.
Ärendebeskrivning
Under inventeringen som genomförs i Älmhults kommun uppdagades att den
enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Ett förbud av avloppsvatten
fattades 2018-02-07, utsläpp av spillvatten från vattentoalett (WC) och bad-,
disk- och tvättvatten (BDT) till den enskilda avloppsanläggningen är otillåten
efter 2018-09-03 på fastigheten Osnaköp 2:16. Underrättelse till
inskrivningsmyndigheten för anteckning skickades 2019-05-16.
Förbudet förenades med vite 2020-03-30 enligt miljö- och byggnämndens beslut
§ 30/2020.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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En av fastighetsägarna är folkbokförda på fastigheten där förbudet har trätt i
kraft. Det är svårt att bo och nyttja sin fastighet utan att använda vatten och
avlopp, överträdelser av förbudet bör således ske dagligen.
Berörd part har inkommit med ett meddelande, som skickades tillsammans med
delgivningskvitto 2020-04-28, som angav följande: Avloppsanläggning har
kommit. Kommer grävas ned så fort entreprenören får tid. Berörda parter har
inkommit med en ansökan för inrättande av enskilt avlopp på fastigheten,
således finns tillstånd för en ny enskild avloppsanläggning.
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2020-12-10. Då konstaterades
att ingen ny enskild avloppsanläggning har anlagts och den befintliga enskilda
avloppsanläggningen används, och på så sätt görs en överträdelse i förbudet.

Beslutsunderlag
 Dnr: m.2020-20, tjänsteskrivelse ansökan om utdömande av vite, daterad
2021-01-07.
 Dnr: m-2020-20, beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten, förenat med
vite § MOB 2020/30
 Dnr: m-2018-50, delgivningskvitto inkommen handling 2020-04-28
 Dnr: m-2018-50, förbud att släppa ut avloppsvatten § 34/2018
 Dnr: m-2020-20, delgivningskvitto inkommen handling 2018-09-03

Lagstöd
Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ samt 27 kap 1 §, och med
hänvisning till 2 kapitel 2 §, 9 kap 7 § i miljöbalken (1998:808) samt 12 § i
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) och lag
(1985:206) om viten.
_____
Beslutet skickas till
Fastighetsägarna NN NN och NN NN
Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö, alternativt
mmd.vaxjo@dom.se

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 12 Remissutlåtande till kommunstyrelsen
gällande samråd från Vattenmyndigheten i Södra
Östersjöns vattendistrikt
Ärendenummer MOB 2021/8
Ärendenummer EDP M-2020-982-3

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden anser att det är positivt med ett uppdaterat
åtgärdsprogram med syfte att förbättra status i alla yt- och
grundvattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt. Detta eftersom alla
åtgärder som på sikt kan ge en förbättrad status och vattenkvalité är att
betrakta som fördelaktiga för samhället i stort, inte minst avseende
människors hälsa och miljön.
2. Miljö- och byggnämnden anser dock att hänsyn bör tas till kommunernas
resurser, dels ur ett ekonomiskt perspektiv, men även ur ett
kompetensmässigt perspektiv. Det kommande åtgärdsprogrammet bör
utformas så tillgängligt och lättförståeligt som möjligt för att minska risken
att dokumentet inte kommer ligga till grund för den kommunala
verksamhetsplaneringen. Det finns risk att omfattande och svårtillgängliga
dokument åsidosätts i den gängse verksamheten och i den kommunala
tillsynen. Det är därför av stor vikt att det finns en tydlighet i dokumenten
som är lätt att implementera i de kommunala ansvarsområdena för
miljötillsyn.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Åtgärdsprogrammet anger sex direkta åtgärder som kommunen ansvarar för att
genomföra, kommunen kan involveras indirekt i andra åtgärder som exempelvis
länsstyrelsen eller annan central myndighet ansvarar för. Det är främst två av
dessa som involverar miljö- och byggnämnden, dessa är vattenplanering och
miljötillsyn, men även till viss del dricksvattenskydd.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Åtgärd ett är en förvaltningsövergripande vattenplanering som ska ha fokus på
helheten utifrån avrinningsområde. Det ställer krav på att flera förvaltningar
involveras i vattenplaneringen för att den ska få ett genomslag. Miljö- och
byggnämnden ska då kunna tillämpa vattenplaneringen i den tillsynsplan och
behovsutredning som görs för miljöfarlig verksamhet, små avlopp,
vattenskyddsområden, förorenade områden och jordbruk. Vattenmyndigheten
har angett att åtgärden inte nödvändigtvis behöver innebära ett nytt
planeringsdokument utan kan arbetas fram utifrån redan gällande dokument.
Vattenplaneringen bör även innehålla en plan för samverkan med berörda
kommuner inom kommunens avrinningsområde, detta kan omfatta många
kommuner eftersom ett avrinningsområde är omfattande. En positiv aspekt med
vattenplanering är att kommunen minimerar risken för en framtida försämring av
yt- och grundvattenförekomster, det innebär en mer säker
dricksvattenförsörjning och goda naturmiljöer.
Åtgärd två och delvis åtgärd tre innebär att miljö- och byggnämnden ska utöka
och särskilt prioritera tillsynen av miljöfarlig verksamhet, förorenade områden
samt jordbruk eller annan verksamhet enligt miljöbalkens kapitel 12.
Vattenmyndigheten har gjort bedömningen att kommuner bör, i större
utsträckning än hittills, genomföra tillsynen utifrån ett
avrinningsområdesperspektiv. Miljö- och byggnämnden bedriver tillsyn över
dessa områden i nuläget, dock har en del arbetsområden prioriteras ned pga
personalbrist och prioritering av andra områden utifrån andra myndigheters krav
och rekommendationer. Miljö- och byggnämnden bedriver idag inte tillsynen
utifrån ett riktat avrinningsområdesperspektiv vid tillsyn, utan många aspekter
tas hänsyn till bland annat utsläpp till vattenförekomster.
Generellt innebär åtgärderna stora kostnader för de involverade parterna.
Åtgärderna kommer kräva stora arbetsresurser från miljö- och
byggförvaltningen, dels beroende på storleken av åtgärd ett samt hur stor
utsträckning av tillsyn som de särskilt prioriterade områden kräver. Enligt den
åtgärdsplan som vattenmyndigheten anger är tiden snäv men om tillräckliga
resurser och vägledningen från andra myndigheter blir tillgängliga kan
åtgärdsplanen uppfyllas. Vattenmyndigheten anger i åtgärdsprogrammet att
kostnaderna för kommunerna ligger på ca 2850 miljoner kronor under
förvaltningscykeln 2021–2027. Enskilda och hushåll kommer även att omfattas
av höga kostnader eftersom det är dem tillsammans med verksamhetsutövare
som primärt gör att miljökvalitetsnormerna uppfylls.
Fördelarna med att dokumenten uppdateras är att de hålls i linje med gällande
miljömål, både på EU-nivå men även nationellt. Älmhults miljöplan för 2030
bör även uppfyllas, det gäller främst fokusområdet rika och tillgängliga
naturmiljöer, om arbetet som indikeras i åtgärdsprogrammet kommer till stånd.
Om åtgärderna utförs i enlighet med åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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innebär det stora fördelar för samhället i stort. En god ekologisk och kemisk
status i sjöar och vattendrag innebär att det är mindre näringsämnen och andra
farliga kemikalier och gifter i naturen. Det innebär i sin tur en minskad risk för
människors hälsa och miljö, vilket ur ett samhällsperspektiv ger ekonomiska och
allmännyttiga fördelar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Älmhults kommun har begärt yttrande från miljö- och
byggnämnden samt tekniska nämnden gällande samråd om vattenförvaltning
2021-2027 i Södra Östersjöns vattendistrikt. Kommunstyrelsen avser att lämna
ett samlat svar till Vattenmyndigheten. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunstyrelsen, ks@almhult.se, senast 2021-02-01 för sammanställning och
därefter behandling i kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Vattenmyndigheten har bjudit in till samråd om Södra Östersjöns vattendistrikt.
Synpunkter kan lämnas på rubriksättningen för; förvaltningsplan,
åtgärdsprogram, föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster och
delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka. Miljö- och
byggnämnden yttrar sig i rollen som tillsynsmyndighet för miljö- och
hälsoskydd.

Beslutsunderlag
 Delegeringsbeslut 2020:12, remittering av samråd om vattenförvaltning 20212027
 Mail från vattenmyndigheten, samråd om vattenförvaltning 2021-2027
 Missiv – Samråd om vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt
 Förslag till förvaltningsplan 2021-2027
 Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027
 Förslag till föreskrifter om miljökvalitetsnormer
 Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot torka och vattenbrist
 Miljökonsekvensbeskrivning till åtgärdsprogram 2021-2027
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, ks@almhult.se
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 13 Redovisning av delegeringsbeslut 2021
Ärendenummer MOB 2021/11

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

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

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

Beslutsunderlag
 Bostadsanpassning: DBA §§ 20 - 54/2020, -/2021
 Bygglov, startbesked, slutbesked, lägenhetsnummer, belägenhetsadress och
ordförandebeslut: DL §§ 1029 – 1099/2020, 1 – 23/2021
 Miljö- och hälsoskydd: MoH §§ 499, 537, 539 – 563, 565 – 580, 582/2020, 1
-8/2021
 Fastighetsreglering:  Gatu- och vägnamn:  Kvartersnamn:  Miljö- och byggchef: 2/2021
_______

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 14 Information 2021 - Januari
Ärendenummer MOB 2021/10

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

_______

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 15 Meddelande 2021 - Januari
Ärendenummer MOB 2021/9

Sammanfattning av ärendet
1. Länsstyrelsen beslutar 2020-12-09 förelägga Trafikverket AB att vidta
försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön vid anläggande av markkabel för
tele/data längs stambanan.
Dnr. m-2020-992
2. Länsstyrelsen beslutar 2020-12-14 att upphäva det överklagade beslutet om
byggsanktionsavgift.
Dnr. B-2020-293
3. Länsstyrelsen beslutar 2020-12-15 att avslå överklagande av beslut om timavgift för
handläggning gällande kompostering.
Dnr. m-2020-923
4. Länsstyrelsen beslutar 2020-12-16 att avslå överklagandet av nekat bygglov för
nybyggnad av sjöbod. Sånnaböke 1:114
Dnr. B-2020-385
5. Länsstyrelsen beslutar 2020-12-16 att upphäva miljö- och byggnämndens beslut om
rättelseföreläggande. Älmhult 20:1
Dnr. B-2020-293
6. Länsstyrelsen beslutar 2020-12-18 att förelägga Trafikverket att vidta
försiktighetsmått i samband med anläggande av trummor, makadamvallar och
erosionsskydd mellan Göteryd – Delary
Dnr. m-2020-1014
7. Länsstyrelsen beslutar 2020-12-21 att inte överpröva beslut om strandskyddsdispens
för transformatorstation. Knihult 1:11.
Dnr. m-2020-1122
8. Länsstyrelsen beslutar 2020-12-21 att inte överpröva beslut om strandskyddsdispens
för ersättningsbyggnader. Uthövdan 1.12
Dnr. m-2020-1053
9. Länsstyrelsen beslutar 2021-01-11 att avslå överklagande av strandskyddsdispens
för ny byggnad på Skåparyd 4:1
Dnr. m-2020-813

_________
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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