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Sammanträdes protokoll U Älmhults 
qji kommun 2021-04-26 

Miljö- och byggnämnden 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Pontus Haglund (C), distans 
Tommy Lövquist (S), ordförande 
Dan Blixt (M), distans 
Kristina Spjut Sahlberg (S), distans 
Håkan Pettersson (S), distans 
Claes Lindahl (C) 
Christer Martinsson (KD) 

Tjänstemän 
Mats Jeppsson, tf miljö- och byggchef 
Carolin Stjemqvist, HR-specialist §§ 43-44 
Camilla Hallberg, controller §§ 43-45 
Ellen Karlsson, byggnadsinspektör §§ 46-49 
Peter Gustavsson, byggnadsinspektör §§ 46-49 
Daniel Persson, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 46-52 
Christel Lindholm, sekreterare 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande a 
2 



Sammanträdes protokol I [H] Älmhults 
li)j kommun 2021-04-26 

Miljö- och byggnämnden 

Ärenden 

§ 43 Fastställande av föredragningslistan 4 

- arbetsmiljöuppföljning 

§ 54 Redovisning av delegeringsbeslut april 2021 39 

§ 55 Information april 2021 40 

§ 56 Meddelande april 2021 41 

§ 44 Information av HR-avdelningen 5 

§ 45 Delårsrapport 1 - 2021 6 

§ 46 Negativt förhandsbesked - Kalvsnäs 1:7 7 - 12 

§ 47 Vägrat startbesked - Gullpudran 1 13 - 17 

§ 48 Förhandsbesked - Klöxhult 15: 1 18 - 20 

§ 49 Förhandsbesked - Romsalycke 2: 13 21 - 23 

§ 50 Strandskyddsdispens - Göteryds-S juhult 1: 19 24 - 28 

§ 51 Strandskyddsdispens - Vägla 1 :23 29- 32 

§ 52 Strandskyddsdispens Fagerhult 2: 11 33 - 36 

§ 53 Utnämning av dataskyddsombud 37 - 38 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

{l 
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Sammanträdesprotokoll[Ii] Älmhults 
lltl kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 43 Fastställande av föredragningslistan 

Miljö- och byggnämnden fastställer föredragningslistan i enlighet med kallelse 
daterad 2021-04-19. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sam manträdesprotokol I U Älmhults 
18J kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 44 Information av HR-avdelningen -
arbetsmiljöuppföljning 
Ärendenummer MOB 2020/32 
Ärendenummer EDP M 2020-700 

HR-specialist Carolin Stjernqvist informerar om att ledningsgruppen beslutat om 
en bättre uppföljning av arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöansvaret i nämnderna. 
Nämnderna fick ett mer formellt personalansvar vid ändringen av Älmhults 
kommuns reglementen 2019. Arbetsmiljöverkets riktlinjer är att arbetsmiljön ska 
följas upp av högst ansvarig. Förvaltningsansvarig HR-specialist kommer att 
besöka respektive nämnd tre gånger per år för att rapportera och följa upp 
nämndens arbetsmiljöstatistik. 

Carolin presenterar miljö- och byggförvaltningens arbetsmiljömål för 2021, 
sjukfrånvaro för 2021, arbetsskador och tillbud 2018-2021 samt resultatet från 
förvaltningens årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
2020. 

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdes protokoll ~ Älmhults 
lfll kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 45 Delårsrapport 1 - 2021 
Ärendenummer MOB 2020/32 
Ärendenummer EDP M 2020-700 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar godkänna delårsrapport 1. 

Beslutsnivå 

Miijö- och byggnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Delårsrapport 1 - 2021 - Miljö- och byggnämnd kvartal 1, per mars 2021-
daterad 2021-04-09 

• lnvesteringsanslag, bilaga till delårsrapport 1 

• Investeringsram, bilaga till delårsrapport 1 

• Controller Camilla Hallbergs tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer 

Sekreterare Utdrags bestyrkande Ordförande 
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Sammanträdesprotokoll~ Älmhults 
qJl kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1 (6) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 46 Negativt förhandsbesked - Kalvsnäs 1 :7 
Ärendenummer MOB 2021/30 
Ärendenummer EDP 8-2021-99 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att 

1. meddela negativ förhandsbesked för fritidshus med egen brunn och tre
kammarbrunn på fastigheten Kalvsnäs 1:7 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 

2. ta ut en avgift för beslutet på 3 427,40 kronor med stöd av taxa för prövning 
och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av kommunfull
mäktige 2011-06-27, § 86 och ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102 och efterföljande revideringar 
samt 12 kap. 8 §plan-och bygglagen (2010:900). 

Besluts nivå 

Miljö- och byggnärnnden 

Motivering 

Platsen för tilltänkt avstyckning av Kalvsnäs 1:7 i ligger på en udde, Norra 
stampudden, i sjön Möckeln i Älmhults kommun. Denna udde ligger inom 
strandskyddsområdet samt inom riksintresse för naturvård och friluftsliv. På till
tänkt avstyckning finns en liten bod samt en timrad byggnad utan ingång eller 
fönster. 

I ärenden om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) ska 
bebyggelse och byggnadsverk enligt 2 kap. 5 § PBL lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, jord-, 
berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, 
avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i 
övrigt, möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt buller
störningar och risken för olyckor, översvämning och erosion. Bebyggelse och 
byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihus
hållningen. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare UtdragsbestyrkandeJosrerac;t 
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Sammanträdes protokoll U Älmhults 
I.tji kornmun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(6) 

Miljö- och byggnämnden 

Enligt MSB:s översvämningskartering ligger den tilltänkta avstyckningen inom 
ett område som kommer översvämmas vid 100- och 200års regn. Den del av 
udden som inte översvämmas enligt karteringen är en yta på ca 1000 kvadrat
meter. På denna yta ser miljö- och byggförvaltningen svårigheter med placering 
av fritidshus, egen brunn och egen trekammarbrunn med rätt skyddsavstånd. 
Även den väg som kan användas för trafik till den tänkta avstyckningen är 
markerad i översvämningskarteringen vilket utgör en risk för att också vägen 
översvämmas. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att platsen inte är lämplig 
för bebyggelse av fritidshus enligt 2 kap. 5 § PBL då den utgör en fara för 
människor och byggnader i och med översvämningsrisken. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska prövningen i ärenden om förhandsbesked enligt PBL 
syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som om
rådena 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, MB, (1998:808) ska tillämpas. 

Enligt 3 kap. 2 § MB ska stora mark- och vattenområden som inte alls eller 
endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i 
miljön så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka om
rådenas karaktär. Fastigheten Kalvsnäs 1:7 bedöms vara obetydligt påverkad av 
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön och åtgärden i aktuell ansökan 
bedöms påtagligt påverka områdets karaktär. 

Enligt 3 kap. 6 § MB ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt 
som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åt
gärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön, vilket även gäller för 
områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller frilufts
livet. 

Den tilltänkta avstyckningen ligger inom riksintresse för naturvård och frilufts
liv. Riktvärden för riksintresset för friluftsliv är bl.a. att allmänhetens tillgång till 
sjön Möckeln inte får försvåras och att upplevelsevärdena inte ska påverkas av 
störande element enligt riktvärden för riksintresset beskrivet i Älmhults 
kommuns översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 § 124. 
Värdena i riksintresset för naturvård kring sjön Möckeln kan påtagligt skadas av 
olämplig bebyggelse enligt beskrivning av riksintresset för naturvård i register
blad för Möckelnområdet, daterad 1998-05-19 och 1999-06-22 framtaget av 
Länsstyrelsen. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att åtgärden påtagligt 
kommer skada riksintressena. De åtgärder som behöver vidas för att uppföra ett 
fritidshus med egen brunn och trekammarbrunn på tilltänkt avstyckning bedöms 
bli omfattande och försvåra allmänhetens tillgång till sjön Möckeln samt på
verka upplevelsevärdena inom riksintresset. Att tillåta bebyggelse på aktuell 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

tL 
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Sammanträdesprotokoll~ Älmhults 
lllJ kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 3(6) 

Miljö- och byggnämnden 

plats kan ge en prejudicerande effekt som medför ytterligare bebyggelse i om
rådet runt sjön Möckeln och dess skyddsvärda natur. 

Platsen bedöms inte lämplig för bebyggelse av fritidshus då den inte uppfyller 
bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 
kap. 1- 8 §§ MB som ska tillämpas vid prövning av ärenden om förhandsbesked. 

Åtgärden bedöms även påverka upplevelsen av strandlinjen och landskapsbilden 
då ett fritidshus är tänkt att placeras ca 30 meter från sjön Möckeln på en plats 
som idag är obetydligt påverkad av exploatering. De byggnader som idag står på 
platsen bedöms inte påverka detta. Platsen uppfattas inte som en ianspråktagen 
hemfridszon då boden och timmerbyggnaden inte används som bostad och på 
grund av det faktum att platsen i övrigt inte är ianspråktagen. 

Miljö- och byggförvaltningen drar slutsatsen att platsen inte är lämplig för be
byggelse och fritidshuset bör lokaliseras till en annan plats. Åtgärden bedöms 
inte kunna tillåtas på platsen och beslut om negativt förhandsbesked ska därför 
meddelas. 

Enligt 12 kap. 8 § PBL får byggnadsnämnden ta ut en avgift för beslut om för
handsbesked, expediering och kungörelse, framtagande av arkivbeständiga hand
lingar och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. En avgift ska därför tas ut 
med stöd av taxa for prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, 
antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 och ändringar i taxan gällande 
timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102 och efter
fö ljande revideringar. 

Avgift 

Avgiften för beslutet är 3 427,40 kronor*. Avgiften tas ut med stöd av taxa för 
prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av kommun
fullmäktige 2011-06-27, § 86, och ändring i taxan gällande timbeloppet utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102 samt efterföljande revideringar. 

Faktura skickas senare och ska betalas även om beslutet överklagas. 

Sammanfattning av ärendet 

ansöker om förhandsbesked för fritidshus med egen brunn och 
trekammarbrunn på en tilltänkt avstyckning av fastigheten Kalvsnäs l :7. Den 
tilltänkta avstyckningen avser en udde, Norra stampudden, i sjön Möckeln. 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att platsen för den tilltänkta avstyck
ningen inte är lämplig för bebyggelse av fritidshus med hänsyn till över
svämningsrisken, riksintresset för friluftsliv och naturvård samt med hänsyn till 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

{f! 
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0 Sammanträdes protokoll Älmhults 
qjl kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 4(6) 

Miljö- och byggnämnden 

strandlinjen och områdets karaktär. Negativt förhandsbesked ska därför med
delas. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om förhandsbesked för fritidshus med egen brunn och trekammarbrunn 
på fastigheten Kalvsnäs 1:7 inkom till miljö- och byggförvaltningen 2021-02-16. 

Ansökan bedömdes ofullständig och ett föreläggande om komplettering 
skickades till sökande 2021-03-03. En kompletterad situationsplan över den till
tänkta avstyckningen inkom 2021-03-04. Den tilltänkta avstyckningen av 
Kalvsnäs 1:7 är avgränsad till en udde, Norra stampudden, i Sjön Möckeln. 

En remiss skickades till planeringsavdelningen, kommunledningsförvaltningen, 
2021-03-19. Planeringsavdelningens remissvar inkom 2021-03-23 samt 2021-
03-25. Remissvaren innehöll information om att området inte är utpekat i över
siktsplanen och att det inte behöver göras någon detaljplan för området. 
Planeringsavdelningen meddelade också att området inte är utpekat som ett LIS
område och att ny bebyggelse som ersätter befintlig bebyggelse i samma skala 
inte påverkar riksintressena. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att upp
förandet av fritidshus inte kommer ersätta befintliga byggnader i samma skala 
utan att åtgärden kommer medföra ökad exploatering av platsen. I remissvaren 
fanns även information om riksintressena bifogat. 

Ett grannehörande skickades till berörda sakägare Kalvsnäs 1 :7, 1 :5, 1:6 och 
Runnarsköp 1: 1. Ägaren av fastighet Runnarsköp 1: 1 svarade på grannehörandet 
med en fråga om strandskyddet gäller för fastigheten, vilket det gör och vilket 
sökande informerades om via mejl 2021-03-19. Resterande sakägare hade inga 
synpunkter mot förslagen åtgärd. 

En översvämnigskartering från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, redovisar att stora delar av udden samt den väg som leder till udden 
översvämmas vid ett 100- eller 200årsregn. Den del av udden som inte över
svämmas har en yta på ca 1000 kvadratmeter vilket bedöms som litet för att ge 
plats åt ett fritidshus samt egen brunn och trekammarbrunn. 

Den tilltänkta avstyckningen ligger inom riksintresse för friluftsliv samt natur
vård. Riktlinjer för riksintresset för friluftsliv är att allmänhetens tillgänglighet 
till sjön inte får försvåras, verksamheter och handlingar får inte påtaglig för
sämra vattenkvaliteten i sjön, värdefulla kulturmiljöer ska vårdas och bevaras 
och upplevelsevärdena ska inte påverkas av störande element i den naturliga 
landskapsbilden eller ljusalstrande verksamheter enligt Älmhults kommuns 
översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 § 124. Värden kan 
skadas av exempelvis strandnära byggande eller andra åtgärder som hindrar 
allmänhetens tillträde till stränder eller påverkar växt och djurliv negativt enligt 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll U Älmhults 
181 kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 5(6) 

Miljö- och byggnämnden 

värdebeskrivning för riksintresse för friluftsliv FG 02 Möckelnområdet fram
tagen av Länsstyrelsen i Kronobergs län 2016-12-13. Miljö- och bygg
förvaltningen bedömer att uppförandet av fritidshus på platsen kommer försvåra 
allmänhetens tillgänglighet till sjön och att upplevelsevärdena kommer påverkas 
då fritidshus på aktuell plats kan upplevas som ett störande moment i den 
naturliga landskapsbilden. 

Riksintresset Möckelnområdet för naturmiljövård kan skadas av bl.a. olämpligt 
placerad bebyggelse enligt beskrivning av riksintresset för naturvård i register
blad för Möckelnområdet, daterad 1998-05-19 och 1999-06-22 framtaget av 
Länsstyrelsen. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att aktuell placering är 
olämplig i förhållande till riksintresset. 

Ett platsbesök gjordes på den tilltänkta avstyckningen 2021-03-30. På udden 
fanns två byggnader, ett mindre förråd eller utedass samt en timrad byggnad utan 
ingång och fönster. I kommunens arkiv finns uppgifter om ett bygglov för vind
skjul från år 1982. Dock finns inga ritningar av åtgärden vilket gör att miljö- och 
byggförvaltningen inte kan klargöra om detta lov gäller byggnaderna som finns 
på udden. Under platsbesöket noterades att trafik går att anordna till avstyck
ningen samt avfallshantering. Dock bedömde miljö- och byggförvaltningen att 
exploatering av udden kommer påverka strandlinjen, landskapsbilden och om
rådets karaktär samt försvåra allmänhetens tillgång till sjön Möckeln. 

Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att tänkt avstyckning inte är 
lämplig för bebyggelse av fritidshus med egen brunn och egen trekammarbrunn 
på grund av risken för översvämning samt den påverkan på strandlinjen, land
skapsbilden, områdets karaktär samt riksintressen som åtgärden kan medföra. 
Negativ förhandsbesked ska därför meddelas. Fritidshuset bör lokaliseras till en 
annan plats. 

En kommunicering om miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
skickades till sökande 2021-04-01. Sökande gav möjlighet att yttra sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-15 

• B-2021-99-1, ansökan, 2021-02-16 

• B-2021-99-3, kartutdrag, 2021-02-16 

• B-2021-99-5, karta, 2021-03-04 

• B-2021-99-8, information strandskydd, 2021-03-19 

• B-2021-99-9, 10, 11, 12, granneyttrande, 2021-03-26, 29 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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SammanträdesprotokollU Älmhults 
ltJj kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 6(6) 

Miljö- och byggnämnden 

• B-2021-99-13, 14, remissvar planeringsavdelningen, 202 1-03-23 , 25 

• B-2021-99-15, platsbesök, 201 -03-30 

• B-2021-99-16, kommunicering förslag till beslut, 2021-04-01 

• B-2021-99- 17, information äldre bygglov, 2021-04-01 

• B-2021-99-18, information om avlopp, 2021-04- 13 

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 eller vid delgivning inom tre veckor från det att beslutet 
mottogs. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er över
klagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13: 16). 

Beslutet skickas till 

Beslutet delges 
Kalvsnäs 1:7 

Sökande 

343 32 Älmhult 

Beslutet meddelas 
Runnarsköp I : 1 
Kalvsnäs 1:5 
Kalvsnäs 1:6 

*Avgiften fördelad på 

Avgift för negativt förhandsbesked 
2 284,80 kr 

Kungörelse och grannehörande 
1 142,40 kr 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande a 
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Sammanträdes protokoll [i1] Älmhults 
qji kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1 (5) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 47 Vägrat startbesked - Gullpudran 1 
Ärendenummer MOB 2021/31 
Ärendenummer EDP B-2021-119 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att 

1. vägra startbesked för uppförande av en komplementbyggnad enligt 9 kap. 4 a 
§plan-och bygglagen (2010:900) 1,5 meter från fastighetsgräns mot allmän 
plats på fastigheten Gullpudran 1 med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygg
lagen (2010:900). 

2. ta ut en avgift för beslutet på 2 563,20 kronor med stöd av taxa för prövning 
och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av kommunfull
mäktige 2011-06-27, § 86 och ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102 och efterföljande revideringar 
samt 12 kap. 8 §plan-och bygglagen (2010:900). 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Motivering 
Enligt 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) krävs det inte bygglov 
för att, i omedelbar närhet av ett en eller tvåbostadshus uppföra en byggnad som 
avses utgöra en komplementbyggnad som tillsammans med övriga byggnader på 
tomten som uppförts med stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea 
än 30 kvadratmeter, har en taknockshöjd som inte överstiger 4 meter, inte 
placeras närmare gränsen än 4,5 meter och i förhållande till en järnväg inte 
placeras närmare spårets mitt än 30 meter. Byggnaden får med stöd av 9 kap. 4 a 
§ PBL placeras närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger 
det. 

Enligt 6 kap. 5 § 10 punkten plan- och byggförordningen, PBF, (2011 :338) krävs 
det en anmälan vid uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL. 

Aktuell byggnad ska användas som poolhus och är alltså en komplement
byggnad. Byggnaden har en area på 17,56 kvadratmeter, en taknockshöjd på 3,2 

Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeSekreterareOrdförande 
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Sammanträdes protokoll U Älmhults 
ltll kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(5) 

Miljö- och bygg nämnden 

meter och placeras 1,5 meter från fastighetsgräns. Aktuell byggnad uppfyller alla 
kriterier för en komplementbyggnad enligt 9 kap. 4 a § PBL förutom att den 
placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. 

Bifogat till anmälan finns ett medgivande att placera byggnaden 1,5 meter från 
fastighets gräns mot Klöxhult 3: 1 undertecknat av fastighetsägare tekniska för
valtningen, Älmhults kommun. Fastigheten Klöxhult 3: 1 söder och öster om 
Gullpudran 1 är planlagd som allmän plats. Enligt en dom från Mark- och miljö
överdomstolen, MÖD 2015-06-08 mål nr P 10150-14, kan kommunen som 
markägare inte ge medgivande för placering av byggnader närmare fastighets
gräns vid allmänplats än 4,5 meter eftersom allmänheten har ett berättigat 
intresse av användandet av markområden som i detaljplan är planlagda som 
allmän plats. Kommunen kan inte enligt Mark- och miljödomstolen representera 
samtliga av dessa intressenter och medgivande kan därför inte lämnas. Även i 
MÖD 2013-06-07 mål nr P 105-13 och MÖD 2013-09-20 mål nr P 1972-13 har 
Mark- och miljödomstolen kommit fram till samma slutsats, att kommunen inte 
kan representera samtliga intressenter med ett berättigat intresse av mark
användningen för allmän plats. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att 
samma förutsättningar gäller i aktuellt ärende. Tekniska förvaltningen, Älmhults 
kommun, kan inte lämna medgivande för åtgärden då de inte kan representera 
samtliga intressenter. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att byggnaden som 
avses uppföras på fastigheten Gullpudran 1 inte uppfyller kraven på en bygg
lovsbefriad komplementbyggnad enligt 9 kap. 4 a § PBL. 

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd som kräver en anmälan inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 

För åtgärder enligt 9 kap 4 a- 4 c §§ PBL som kräver anmälan ska byggnads
nämnden enligt 10 kap. 23 § 1 punkten PBL med ett startbesked godkänna att en 
åtgärd som avses i 3 § får påbörjas om åtgärden antas komma att uppfylla de 
krav som gäller enligt PBL eller föreskrifter som meddelats med stöd av PBL. 
Aktuell åtgärd, att uppföra en komplementbyggnad på 17,56 kvadratmeter 
närmare fastighetsgräns mot allmän plats än 4,5 meter, uppfyller inte de krav 
som gäller enligt 9 kap 4 a § PBL och startbesked därför ska vägras eftersom 
förutsättningar för att lämna startbesked enligt 10 kap. 23 § 1 punkten saknas. 

Enligt 12 kap. 8 § PBL får byggnadsnämnden ta ut en avgift för beslut om start
besked. En avgift ska därför tas ut med stöd av taxa för prövning och tillsyn 
inom plan- och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-
27, § 86 och ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges 
beslut 2016-06-20 § 102 och efterföljande revideringar. 

Enligt 9 kap. 45 § PBL ska byggnadsnämnden i fråga om anmälningsärenden 
meddela sitt beslut om startbesked inom fyra veckor från den dag anmälan kom 

Justerandes signaturer 

Sekreterare UldragsbestyrkandeOrdförande 

14 



Sammanträdesprotokoll~ Älmhults 
qJi kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 3(5) 

Miljö- och byggnämnden 

in till nämnden eller den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden 
från anmälaren på hans eller hennes initiativ. 

Enligt 9 kap. 46 § PBL gäller 9 . Kap 27 a § PBL gällande reducering av avgift 
även vid ärenden om anmälan. Enligt 9 kap. 27 a § ska avgiften reduceras om 
handläggningstiden överskrids. Beslut om startbesked i aktuellt ärende kommer 
fattas 2021-04-26 och anmälan om uppförande av komplementbyggnad enligt 9 
kap. 4 a § PBL inkom 2021-03-23. Alltså fattas beslut mer än fyra veckor från 
det att ansökan inkom. Avgiften ska därför reduceras enligt 12 kap. 8 a § PBL. 

Avgift 

Avgiften för beslutet är 2 563,20 kronor *. Avgiften tas ut med stöd av taxa för 
prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av kommun
fullmäktige 201 1-06-27, § 86, och ändring i taxan gällande timbeloppet utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 20 16-06-20 § I02 och efterföljande revideringar. 

Faktura skickas senare och ska betalas även om beslutet överklagas. 

Sammanfattning av ärendet 

har gjort en anmälan om att uppföra en bygglovsbefriad komple
mentbyggnad, ett så kallat attefallshus, på fastighet Gullpudran 1. Komple
mentbyggnaden placeras 1,5 meter från fastighetsgräns som gränsar mot allmän 
plats. Enligt gällande rättspraxis har kommunen som markägare inte möjlighet att 
lämna medgivande för byggnader placerade närmare allmän platsmark än 4,5 meter 
eftersom kommunen inte kan representera samtliga intressenter av allmänheten som 
har ett berättigat intresse av den allmänna platsmarken. Komplementbyggnaden 
uppfyller därför inte kriterierna för att ses som en bygglovsbefriad komple
mentbyggnad och startbesked ska därför vägras. 

Avgiften för beslutet ska sättas ner med en femtedel då handläggningstiden på fyra 
veckor överstigs med en vecka då beslut i ärendet fattas. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggförvaltningen mottog 2021-02-24 en ansökan om bygglov för ny
byggnad av komplementbyggnad samt plank på fastigheten Gullpudran 1 i Älmhults 
kommun. 

Ansökan stred mot gällande detaljplan Älmhult sydvästra delen, 07-ÄLS-685, då 
komplementbyggnaden och planket placerades på prickad mark och komple
mentbyggnaden placerades också närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Miljö- och 
byggförvaltningen skickade 2021-03-09 en kommunicering till sökande med 
information om vilka planbestämmelser som gäller för fastigheten samt alternativ på 
andra placeringar. Även ett föreläggande om komplettering skickades till sökande 
Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll U Älmhults 
qJJ kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 4(5) 

Miljö- och byggnämnden 

2021-03-09 gällande de handlingar som krävs för att en prövning skulle kunna 
genomföras. 

Sökande valde 2021-03-24 att ändra sin ansökan om bygglov för nybyggnad av 
pank och förråd till en anmälan om nybyggnad av attefallshus enligt 9 kap. 4 a § 
plan- och bygglagen, PBL, (2010:900). Bifogat till ansökan finns ett medgivande 
från takniska förvaltningen, Älmhults kommun, att placera attefallshuset närmare 
fastighetsgräns än 4,5 meter. 

Attefallshuset placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Fastigheten 
Gullpudran 1 gränsar mot fastigheten Klöxhult 3: 1 som är planlagd som allmän 
plats. Enligt gällande rättspraxis kan kommunen som markägare inte ge med
givande för placering av byggnader närmare fastighetsgräns vid allmänplats än 4,5 
meter eftersom allmänheten har ett berättigat intresse av användandet av markom
råden som i detaljplan är planlagda som allmän plats. Kommunen kan inte enligt 
Mark- och miljödomstolen representera samtliga av dessa intressenter. Se MÖD 
2015-06-08 mål nr P 10150-14, lämnas. Även i MÖD 2013-06-07 mål nr P 105-13 
och MÖD 2013-09-20 mål nr P 1972-13. Medgivandet från tekniska förvaltningen 
bedöms därför vara ogiltigt. 

Attefallshuset uppfyller därmed inte kriterierna för en bygglovsbefriad komple
mentbyggnad enligt 9 kap. 4 a § PBL och startbesked ska därför vägras. Miljö- och 
byggförvaltningens förslag till beslut kommunicerades till sökande 2021-03-31 och 
sökande gavs möjlighet att yttra sig. 

Ett yttrande samt förslag till kontrollplan för åtgärden inkom från sökande 2021-04-
11. I yttrandet skriver sökande att åtgärden inte kommer störa allmänhet då insyn till 
fastigheten Gullpudran 1 begränsas av häck och annan växtlighet. De meddelar även 
i sitt yttrande att de har ett medgivande från tekniska förvaltningen gällande 
placeringen. 

Miljö- och byggförvaltningen står kvar vid att medgivandet från tekniska för
valtningen är ogiltigt med stöd av gällande rättspraxis och bedömer att sökande själv 
inte kan svara för hur allmänheten ställer sig till att åtgärden placeras närmare 
fastighetsgräns än 4,5 meter. För att säkerställa detta måste samtliga intressenter, 
alltså samtliga kommuninvånare, höras i frågan. Miljö- och byggförvaltningen be
dömer att startbesked ska vägras för åtgärden. 

Beslutsunderlag 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-15 

• B-2021-119-10, meddelande om ändring, 2021-03-24 

• B-2021-119-11, anmälan, 2021-03-24 

• B-2021-119-12, ritning, 2021-03-24 

Justerandes signaturer 

(e 
Sekreterare UtdragsbestyrkandeOrdförande Justerare 
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Sammanträdes protokoll U Älmhults 
qjl kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 5(5) 

Miljö- och byggnämnden 

• B-2021-119-13, medgivande tekniska förvaltningen, 2021-03-24 

• B-2021-119-14, situationsplan, 2021-03-24 

• B-2021-119-15, ritning, 2021-03-24 

• B-2021-119-17, kommunicering förslag till beslut, 2021-04-31 

• B-2021-119-19, yttrande från sökande, 2021-04-12 

• B-2021-119-20, förslag till kontrollplan, 2021-04-12 

Lagstöd 

1) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift 
(PBF 9:20). 

2) lbruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med 
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 

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 eller vid delgivning inom tre veckor från det att beslutet 
mottogs. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er över
klagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13: 16). 

Beslutet skickas till 

Beslutet delges 
Gullpudran 1 

*Avgift fördelad på: 

Timavgift (3h) 
3 204, 00 kr 

Reducering 
- 640,80 kr 

Totalt 
2 563,20 kr 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdes protokoll lH Älmhults 
ltll kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1 (3) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 48 Förhandsbesked - Klöxhult 15:1 
Ärendenummer MOB 2021/32 
Ärendenummer EDP B 2021-128 

Miljö- och byggnämndens beslut 

- Förhandsbesked beviljas för att uppföra en aktivitetshall för padel med ut
rymme för restaurang m.m. samt utomhusbanor och parkeringar på 
fastigheten Klöxhult 15: 1, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygg lagen 
(2010:900). 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Avgift 

Avgiften för beslutet är 5140,80 kronor *. Avgiften tas ut med stöd av taxa för 
prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av kommun
fullmäktige 2011-06-27, § 86, och ändring i taxan gällande timbeloppet utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102. 

Faktura skickas senare. 

Sammanfattning av ärendet 

Älmhults kommun, Box 500,343 23 Älmhult inkom 2021-03-01 med en an
sökan om förhandsbesked för att uppföra en aktivitetshall för padel med ut
rymme för restaurang m.m. samt utomhusbanor och parkeringar på fastigheten 
Klöxhult 15: 1, Älmhults kommun. Marken där byggnaden är tänkt att uppföras 
är idag delvis en föryngringsyta som nyligen är avverkad för att bl.a. rymma 
cirkulationsplats och anslutning av norra Ringvägen till väg 120 samt det 
planerade Vena etapp 1, dels ett skogsområde bevuxet med blandskog. 

På platsen är det tänkt att en byggnad på cirka 85x60 meter ska uppföras. Bygg
nadshöjd 14 meter. Byggnaden ska inrymma aktivitetshall för padel m.m. samt 
restaurang. Området ska även ha plats för utomhusbanor för padel samt 
parkeringar. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sam manträdesprotokol I [tl] Älmhults 
ISl kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(3) 

Miljö- och byggnämnden 

Platsen bedöms vara lämplig för ny lokalisering av sökta åtgärder. Ny byggnad 
kan anslutas till kommunalt VA-system. 

Infart till tomten kan anslutas till Norra Ringvägen när den är färdigställd. 

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att lokaliseringen är lämplig och att för
handsbesked kan beviljas. 

Berörda grannar samt Trafikverket har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. 
Ingen erinran från grannar har inkommit. Trafikverkets synpunkter kommer att 
beaktas som uppställda villkor i förslag till beslut. 

Fastigheten besöktes 2021-04-14. 

Villkor 

Fastigheten ligger utmed väg 120 och för vägen gäller byggnadsfritt avstånd från 
vägområdet på 30 meter och inom detta område får inga byggnader eller fasta 
föremål som påverkar trafiksäkerheten placeras. 

Sökande ska se till att inga bollar från eventuella utomhusbanor kan flyga ut på 
vägen. Detta kan säkerställas med t.ex. nättak över banorna 

Bes I utsu nderlag 

• Ansökan om förhandsbesked med situationsplan daterad 2021-03-01 

• Kompletterande situationsplan daterad 2021-04-06 

• Miljö- och byggförvaltningen tjänsteskrivelse daterad 2021-04-15 

Lagstöd 

1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. Be
slutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom över
klagandetiden. 

2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte på
börjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga 
kraft (PBL 9:43). 

3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift 
(PBF 9:20). 

4) lbruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med 
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll U Älmhults 
f81 kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 3(3) 

Miljö- och byggnämnden 

5) Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska bygg
nadsnämnden 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). 

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 

Beslutet delges: 

Klöxhult 15:1 

Beslutet meddelas: 

Majtorp 1:1 

Bökhult 3:1 

Bökhult 2:1 

Trafikverket 

*Avgiften fördelas på: 

Förhandsbesked 3808 kronor 

Kungörelse oc h medde lande 1332.80 kronor 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll[ij] Älmhults 
t(tj kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1 (3) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 49 Förhandsbesked - Romsalycke 2:13 
Ärendenummer MOB 2021 /33 
Ärendenummer EDP B 2021-109 

Miljö- och byggnämndens beslut 

- Förhandsbesked beviljas för ett enbostadshus utanför planlagt område på 
fastigheten Romsalycke 2: 13, med stöd av 9 kap. 17 §plan-och bygglagen 
(20010:900). 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Avgift 

Avgiften för beslutet är 5140,80 kronor *. Avgiften tas ut med stöd av taxa för 
prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av kommun
fullmäktige 2011-06-27, § 86, och ändring i taxan gällande timbeloppet utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102. 

Faktura skickas senare. 

Villkor 

För att göra så lite åverkan som möjligt på åkermarken ska inte ny tomt ges 
större areal än 2500 m2

• 

Tak- och fasadkulör på byggnader ska anpassas till kringliggande bebyggelse. 

Byggnader ska efterlikna den befintliga bebyggelsestrukturen, bostadsbe
byggelsen och kulturmiljön i området med hänsyn till volym, utformning och 
taklutning. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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0 Sammanträdes protokoll Älmhults 
lfii kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(3) 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhult inkom 2021-02-19 med en 

ansökan om förhandsbesked för att uppför ett enbostadshus på fastigheten 
Romsalycke 2: 13, Älmhults kommun. 

Marken där huset är tänkt att uppföras är idag åkermark. Huset ska byggas på 
mark som gränsar till fastigheten Romsalycke 2:2. Infart till ny tomt kan anslutas 
till befintligt vägsystem och kommer att anläggas från en mindre grusväg som 
går till gårdscentrum på Romsalycke 2: 13. 

Platsen bedöms vara lämplig för ny lokalisering av bostadshus. För att göra så 
lite påverkan som möjligt på åkermark bör tomtstorleken begränsas till 2500 m2

• 

Med rätt utformning på blivande tomt bör dricksvattenbrunn och avloppsan
läggning kunna placeras på tänkt tomt med tillräckliga hänsynsavstånd dem 
emellan. Eventuellt får infiltrationsanläggning för avlopp läggas på andra sidan 
grusvägen. 

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att lokaliseringen är lämplig och att för
handsbesked kan beviljas. 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Ingen erinran har 
inkommit. 

Fastigheten besöktes 2021-04-09. 

Beslutsunderlag 

• Ansökan om förhandsbesked med situationsplan daterad 2021-02-19 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-15 

Lagstöd 
1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. 
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom över
klagandetiden. 

2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte på
börjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga 
kraft (PBL 9:43). 

3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är fcirenat med byggsanktionsavgift 
(PBF 9:20). 

4) lbruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med 
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 

Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeSekreterareOrdförande 
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SammanträdesprotokollU Älmhults 
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Miljö- och byggnämnden 

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). 

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 

Beslutet delges: 

Romsalycke 2:13 

Beslutet meddelas: 

Romsalycke 1.2 

Romsalycke 2:2 

Romsalycke 2:3 

Romsalycke 2: 12 

*Avgiften fördelas på: 

Förhandsbesked 3868 kronor 

Kungörelse och meddelande 1332.80 kro nor 

Justerandes signaturer 

Sekreterare UtdragsbestyrkandeOrdförande Justerare 
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Sammanträdesprotokoll[tj] Älmhults 
qJi kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(5) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 50 Strandskyddsdispens - Göteryds-Sjuhult 1 :19 
Ärendenummer MOB 2021/27 
Ärendenummer EDP M 2021-344 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byg~ratt bevilja med 
personnummer ---dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för att på fastigheten Göteryds-Sjuhult 1:19 utföra åtgärder i enlighet med 
ansökan. 

2. Beslutet sänds till Länsstyrelsen i Kronobergs län för bedömning om det ska 
överprövas (se nedan). Länsstyrelsen meddelar er resultatet av prövningen. 
Beslutet kan därför tas i anspråk först när sådant besked erhållits, om detta 
inte ändrar beslutet. 

3. En dispens från strandskyddet upphör, enligt miljöbalken 7 kap. 18 h §, att 
gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år eller inte avslutas inom fem år 
från den dagen då dispensen vann laga kraft. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Motivering 
Åtgärden kan bedömas som tillåtlig med hänvisning till det särskilda skälet som 
återfinns i 7 kap. 18 d §. Detta skäl hänvisar till landsbygdsutveckling i strand
nära lägen. Lagrummet anger följande: 

"Som särskilda skäl vidprövningen av enfråga om upphävande av eller dispens 
från strandskyddet inom ett områdeför landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, an
läggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen 
gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset 
eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus" 

I 7 kap. 18 e § miljöbalken anges vad som menas med område för landsbygds
utveckling i strandnära läge. Följande anges: 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Uldragsbestyrkande 

~ a2 
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Sammanträdes protokoll [n] Älmhults 
ltJl kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(5) 

Miljö- och byggnämnden 

"Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämp
ningen av 18 d § ett område som 

1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden 
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets 

syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, 
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, 

aj i eller i närheten av tätorter, 
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand vid 

Angermanälven eller från Skataudden vid Näskej}ärden till gränsen mot 
Finland, 
c) på Gotland, eller 
d) vid Vänern, Vättern, Mätaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller 
Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på 
markför bebyggelse i området, och 

4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till 
Forsmark, utmed Ölands kust eller i Angermanland från Klockestrand vid 
Angermanälven till Skataudden vid Näskej}ärden. 
En översiktsplan enligt 3 kap. 1 §plan-och bygg/agen (2010:900) ska ge väg
ledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som 
avses i första stycket. 
Översiktsplanen är inte bindande. " 

Dispensen beviljas i enlighet med 7 kap. 18 b § som anger att kommunen i det 
enskilda fallet får ge dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miijöbalken, om det 
finns särskilda skäl [ ... ]. I detta fall är det särskilda skälet knutet till landsbygds
utveckling i strandnära lägen med hänvisning till utpekade Landsbygdsut
vecklingsområde i Älmhults kommuns senaste översiktsplan och närheten till 
angränsande bebyggelse. 

Avgift 

Avgiften för handläggning av ansökan är 6 048 kronor. Avgiften tas ut med stöd 
av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-08-31 § 110, med efterföljande revideringar. 

Faktura kommer att skickas senare. Om denna inte betalas i tid tas en på
minnelseavgift på 60 kronor ut. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

CT- tL 
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Sammanträdesprotokoll ~ Älmhults 
llt' kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 3(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

inkom 2021-03-10 med en ansökan om befrielse från 
strandskyddsbestämmelserna för att på fastigheten Göteryds-Sjuhult 1: 19 an
lägga nytt bostadshus m.m. och ianspråksta ny tomtplats. Byggnationens om
fattning framgår av ansökningshandlingarna. Samtliga åtgärder är ämnade att 
ske inom l 00 meter från sjön Römningen som har 100 meters strandskydd. 

Den aktuella platsen ligger intill ett område som uppmärksammats i länets 
naturvårdsprogram och har getts värdeklass 2 genom sina biologiska- och land
skapsmässiga värden, samt dess betydelse för fri luftslivet. Platsen besöktes 
2021-03-23. Vid besöket kunde det noteras att det förekom en upptrampad stig 
från vägen och ner till sjön. Stigen var även försedd med en vägbom. Nere vid 
sjön påträffades en vändplats eller uppehållsplats med ett flertal kanoter och 
båtar. Det noterades dock inga tecken på särskilt skyddade arter eller liknande i 
det direkta närområdet som skulle kunna påverkas till följd av de ansökta åt
gärderna. 

Efter dialog med sökanden har denne valt att gå vidare med det särskilda skälet 
som bedömts vara mest tillämpbart för åtgärden. 

Sökanden har således angett särskilt skäl för åtgärden, enligt miljöbalken 7 kap. 
18 d §. Detta lagrum anger följande: 

"Som särskilda skäl vidprövningen av enfråga om upphävande av eller dispens 
från strandskyddet inom ett område for landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, an
läggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen 
gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset 
eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus". 

Den sökande ansöker om att fä uppföra ett bostadshus (med tillhörande vatten 
och avlopp), garage samt trädäck på fastigheten i enlighet med bifogade bilder 
och kartritningar. 

Den sökande anger följande måttangivelser för sin slutliga ansökan: 

- Hus, 15x8m + takutsprång = l 5xlOm 
- Garage, 10x4m 
- Trädäck, 8x3m 

Miljö- och byggnämnden anser att det angivna särskilda skälet kan vara til
lämpbart eftersom området redovisats som LIS-område i Älmhults kommuns 
senaste översiktsplan. Den aktuella fastigheten ligger även söder om två be
byggda fastigheter som styckades av från samma fastighet under år 1995. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll[t:i] Älmhults 
qji kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 4(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Eftersom byggnationen i den aktuella dispensansökan ligger i direkt anslutning 
till den tidigare byggnationen bör landsbygdsutvecklingsskälet för åtgärder i 
strandnära lägen vara tillämpbart i detta avseende även om de ansökta åtgärderna 
inte bidrar med någon typ av verksamhet eller liknande. I Älmhults kommuns 
senast antagna översiktsplan anges att inom Römningens LIS-område kan 
dagens bebyggelsegrupper längs med sjön kompletteras med ny bebyggelse. 

Beslutsunderlag 

• Ansökan om strandskyddsdispens, dnr: m-2021-344-1 

• Meddelande, svar på mejl angående strandskyddsdispens, dnr: m-2021-344-2 

• Kommunicering ang. fortsatt hantering samt foto, dnr: m-2021-344-3 

• Mejlkonversation ang. fortsatt hantering samt foto, dnr: m-2021-344-4 

• Fortsatt mejlkonversation, dnr: m-2021-344-5 

• Fortsatt mejlkonversation, dnr: m-2021-344-6 

• Fortsatt mejlkonversation, dnr: m-2021-344-7 

• Mejlkonversation med bild, dnr: m-2021-344-8 

• Fortsatt mejlkonversation, dnr: m-2021-344-9 

• Mejlkonversation och kartbilder, dnr: m-2021-344-10 

Lagstöd 

Beslutet meddelas med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b, d och e §§. 

Överklagan 

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

Överprövning 

I enlighet med miljöbalken 19 kap. 3 a § översänds beslutet till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län tillsammans med karta som visar anordningens läge. Läns
styrelsen ska inom tre veckor från den dag beslutet kom in till länsstyrelsen ta 
ställning till om beslutet ska överprövas enligt miljöbalken 19 kap. 3 b §. Om en 
överprövning ska göras innebär det att beslutet kan upphävas, få ändrade villkor 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll[ij] Älmhults 
llJi kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 5(5) 

Miljö- och byggnämnden 

e ller ska gälla enligt ursprungligt beslut. Åtgärden får därför inte påbörjas förrän 
länsstyrelsen har meddelat sitt beslut. 

Upplysning 
Det är sökandens ansvar att känna till eventuella fornlämningar på fastigheten, så att 
de inte skadas av misstag vid t.ex. markarbeten. För att ta reda på var det finns forn
lämningar bör länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas. Om en okänd fornlämning 
påträffas i samband med grävarbeten måste arbetet omedelbart avbrytas och en an
mälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Beslutet skickas till 

253 62 Helsingborg 

Länsstyrelsen i Kronobergs län (tillsammans med samtliga handlingar i ärendet) 

Kopia för kännedom: 

663 92 Hammarö 

Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeSekreterareOrdförande 
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Sammanträdesprotokoll ~ Älmhults 
ltll kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(4) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 51 Strandskyddsdispens - Vägla 1:23 
Ärendenummer MOS 2021 /28 
Ärendenummer EDP M 2021-356 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja med person-
nummer dispens från strandskyddsbestämmelserna för att på 
fastigheten Vägla 1:23 utföra åtgärder i enlighet med ansökan. 

2. Beslutet sänds till Länsstyrelsen i Kronobergs län för bedömning om det ska 
överprövas (se nedan). Länsstyrelsen meddelar er resultatet av prövningen. 
Beslutet kan därför tas i anspråk först när sådant besked erhållits, om detta 
inte ändrar beslutet. 

3. En dispens från strandskyddet upphör, enligt miljöbalken 7 kap. 18 h §, att 
gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år eller inte avslutas inom fem år 
från den dagen då dispensen vann laga kraft. 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
- Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå med person-

nummer ansökan. 
Avslaget avser ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 
på fastigheten Vägla I :23 utföra åtgärder i enlighet med ansökan inkommen 
till miljö- och byggnämnden 2021-03-12. 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnärnnden 

Avgift 

Avgiften för handläggning av ansökan är 6 048 kronor. Avgiften tas ut med stöd 
av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-08-31 § 110, med efterföljande revideringar. 

Faktura kommer att skickas senare. Om denna inte betalas i tid tas en på
minnelseavgift på 60 kronor ut. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll~ Älmhults 
qJi kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

inkom 2021-03-12 med en ansökan om befrielse från strand
skyddsbestämmelserna för att på fastigheten Vägla 1:23 skapa fyra nya tomter 
för byggnation med tillhörande avlopp inom strandskyddat område. Tomternas 
ungefärliga placering anges i ansökningshandlingarna. 

De ansökta åtgärderna ligger mellan sjöarna Väglasjön och Vitasjön. Dessa sjöar 
har l 00 meters strandskydd vardera. 

De ansökta tomternas ungefärliga utförande redovisas i ansökningshandlingarna. 
I ansökningshandlingarna bifogades även en äldre skrivelse från 201 1 som 
hänvisade till att Älmhults kommun vid ett tidigare tillfälle utpekat området som 
LIS-område ( område för landsbygdsutveckling i strandnära läge). 

Platsen besöktes av miljö- och byggförvaltningen 2021-03-30 och kunde då 
konstatera att området för de ansökta åtgärderna i dagsläget var på en skogbe
vuxen kulle som inte var att betrakta som ianspråktagen. 

I ansökan har sökanden åberopat ett av skälen som krävs fö r att strandskydds
dispens ska kunna ges. Den sökande har åberopat skälet i 7 kap. 18 d §. Lag
rummet anger följande: 
"Som särskilda skäl vidprövningen av en fråga om upphävande av eller dispens 

från strandskyddet inom ett områdeför landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, an
läggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen 
gäller en dispens för att uppjora enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset 
eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus". 

I nu gällande översiktsplan är det aktuella området inte utpekat som LIS-område. 

Beslutsu nderlag 

• Ansökan om strandskyddsdispens och tillhörande bilagor, dnr: m-2021-356-1 

• Information om handläggning av ärendet, dnr: m-2021-356-2 

Lagstöd 

Beslutet meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken (SFS 1998:808) med 
hänvisning till 7 kap. 15 och 18 c-d §§ i samma lag. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande~r;e, 
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Sam manträdesprotokol I U Älmhults 
ltJj kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 3(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Miljö- och byggnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 

Tommy Lövquist (S) föreslår att ansökan om strandskyddsdispens beviljas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer miljö- och byggförvaltningens förslag till avslag av ansökan 
mot Tommy Lövquists förslag till beviljande av ansökan och finner att miljö
och byggnämnden bifaller att bevilja ansökan. 

Överklagan 

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

Överprövn i ng 

I enlighet med miljöbalken 19 kap. 3 a § översänds beslutet till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län tillsammans med karta som visar anordningens läge. Läns
styrelsen ska inom tre veckor från den dag beslutet kom in till länsstyrelsen ta 
ställning till om beslutet ska överprövas enligt miljöbalken 19 kap. 3 b §. Om en 
överprövning ska göras innebär det att beslutet kan upphävas, få ändrade villkor 
eller ska gälla enligt ursprungligt beslut. Åtgärden får därför inte påbörjas förrän 
länsstyrelsen har meddelat sitt beslut. 

Upplysning 

Det är sökandens ansvar att känna till eventuella fornlämningar på fastigheten, 
så att de inte skadas av misstag vid t.ex. markarbeten. För att ta reda på var det 
finns fornlämningar bör länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas . Om en okänd 
fornlämning påträffas i samband med grävarbeten måste arbetet omedelbart av
brytas och en anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Åtgärder i 
vatten kan i vissa fall även kräva en anmälan eller ansökan om vattenverk
samhet. En anmälan eller ansökan om vattenverksamhet hanteras i regel av 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Justerandes signaturer 

Sekreterare UtdragsbestyrkandeOrdförande 
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Sammanträdesprotokoll~ Älmhults 
qJJ kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 4(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Beslutet skickas till 

343 96 Hallaryd 

Länsstyrelsen i Kronobergs län (tillsammans med samtliga handlingar i ärendet) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokollln] Älmhults 
lfjl kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(4) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 52 Strandskyddsdispens Fagerhult 2:11 
Ärendenummer MOB 2021/29 
Ärendenummer EDP M 2021-387 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. ~ gnämnden beslutar att ge - med personnummer 
--dispens från strandskyddsbestämmelsema för att på fastig
heten Fagerhult 2:1 1 utföra åtgärder i enlighet med ansökan. 

2. Dispensen förenas med nedanstående villkor i enlighet med 16 kap. 2 § 
miljöbalken. 

- Bryggan, eller dess närområde, får inte förses med skyltar eller andra 
anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas på 
eller vid bryggan. 

3. Beslutet sänds till Länsstyrelsen i Kronobergs län för bedömning om det ska 
överprövas (se nedan). Länsstyrelsen meddelar er resultatet av prövningen. 
Beslutet kan därför tas i anspråk först när sådant besked erhållits, om detta 
inte ändrar beslutet. 

4. En dispens från strandskyddet upphör, enligt miljöbalken 7 kap. 18 h §, att 
gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år eller inte avslutas inom fem år 
från den dagen då dispensen vann laga kraft 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Motivering 

Åtgärden kan bedömas som tillåtlig med hänvisning till det särskilda skälet som 
återfinns i 7 kap. 18 c § punkt 3 förutsatt att dispensen förenas med villkor som 
hindrar området från att privatiseras. Beslutet förenas med villkor i enlighet med 
16 kap. 2 § miljöbalken. Det bedöms inte finnas någon befintlig brygga i det 
direkta närområdet som gör att behovet av en brygga på platsen skulle vara över
flödigt. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll ~ Älmhults 
lfji kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Dispensen beviljas i enlighet med 7 kap. 18 b § som anger att kommunen i det 
enskilda fallet får ge dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken, om det 
finns särskilda skäl [ . .. ]. 

Avgift 

Avgiften för handläggning av ansökan är 6 048 kronor. Avgiften tas ut med stöd 
av taxa för prövning och tillsyn inom milj öbalkens område, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-08-31 § 110, med efterföljande revideringar. 

Faktura kommer att skickas senare. Om denna inte betalas i tid tas en påminnel
seavgift på 60 kronor ut. 

Sammanfattning av ärendet 

- inkom 2021-03-22 med en ansökan om befrielse från strandskydds
bestämmelserna för att på fastigheten Fagerhult 2: 11 anlägga en mindre flyt
brygga. Bryggans ungefärliga utförande presenteras i ansökningshandlingarna. I 
ansökan anges att tlytbryggan kommer placeras vid strandkanten till Hängasjön 
på fastigheten Fagerhult 2: 11. Hängasjön har 100 meters strandskydd. 

Den aktuella platsen ligger inom ett område som uppmärksammats i länets 
naturvårdsprogram och har getts värdeklass 2 genom sina biologiska- och land
skapsmässiga värden, samt dess betydelse för friluftsl ivet. Platsen besöktes 
2021-03-23. Vid besöket kunde det noteras att det förekom en upptrampad stig 
från vägen och ner till sjön. Nere vid sjön påträffades en enkel bänk och en för
hållandevis öppen yta som tillsynes nyttjats för friluftsliv som t.ex. bad och 
fiske. Det noterades dock inga tecken på särskilt skyddade arter eller liknande i 
det direkta närområdet som skulle kunna påverkas till följd av den ansökta åt
gärden. 

Sökanden har angett särskilt skäl för åtgärden, enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § 
punkt 3 och 4. Dessa punkter redovisar följande skäl: 

Punkt 3: 
"området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området" 

Punkt 4: 

"området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
kan genomföras utanför området" 

Justerandes signaturer 

Ordförande Utdragsbestyrl<andeSekreterareJ"'lera••a 
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SammanträdesprotokollU Älmhults 
lijl kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 3(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Miljö- och byggnämnden anser att ett av de angivna särskilda skälen är tillämp
bart. Det är skälet i punkt 3 som bedöms vara tillämpbart, det anger följande: 

"området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området" 

Skälen i punkt 4 bedöms inte vara tillämpbar för åtgärden. 

För att skälen i punkt 3 ska kunna tillgodogöras utan att ha en otillåtlig privatise
rande inverkan på området kommer strandskyddsdispensen att förenas med ett 
villkor som anger att bryggan, eller dess närområde, inte får förses med skyltar 
eller andra anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas på 
eller vid bryggan. 

Dispensen förenas med villkor för att säkerställa att allmänheten inte ska av
hållas från området och för att åtgärden ska kunna användas för friluftslivet i sin 
helhet. 

Beslutsunderlag 

• Ansökan om strandskyddsdispens, dnr: m-2021-387-1 

• Situationsplan, dnr: m-2021-387-2 

• Foton, dnr: m-2021-387-3 

• Meddelande, kommunikation inför inför tjänsteskrivelse som ska presenteras 
till miljö- och byggnämnden, m-2021-387-4 

• Svar på meddelande, kommunikation inför inför tjänsteskrivelse som ska 
presenteras till miljö- och byggnämnden, m-2021-387-5 

Lagstöd 

Beslutet meddelas med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § samt 16 kap 2 § i 
samma lag. 

Överklagan 

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

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

~ 
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Sammanträdes protokoll ~ Älmhults 
qji kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 4(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Överprövning 

I enlighet med miljöbalken 19 kap. 3 a § översänds beslutet till Länsstyrelse11 i 
Kronobergs län tillsammans med karta som visar anordningens läge. Läns
styrelsen ska inom tre veckor från den dag beslutet kom in till länsstyrelsen ta 
ställning till om beslutet ska överprövas enligt miljöbalken 19 kap. 3 b §. Om en 
överprövning ska göras innebär det att beslutet kan upphävas, få ändrade villkor 
eller ska gälla enligt ursprungligt beslut. Åtgärden får därför inte påbörjas förrän 
länsstyrelsen har meddelat sitt beslut. 

Upplysning 

Det är sökandens ansvar att känna till eventuella fornlämningar på fastigheten, 
så att de inte skadas av misstag vid t.ex. markarbeten. För att ta reda på var det 
finns fornlämningar bör länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas. Om en okänd 
fornlämning påträffas i samband med grävarbeten måste arbetet omedelbart av
brytas och en anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Åtgärder i 
vatten kan i vissa fa ll även kräva en anmälan eller ansökan om vattenverksam
het En anmälan eller ansökan om vattenverksamhet hanteras i regel av Läns
styrelsen i Kronobergs län. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län (tillsammans med samtliga handlingar i ärendet) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrl<ande 
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Sammanträdes protokoll ~ Älmhults 
li.J) kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 53 Utnämning av dataskyddsombud 
Ärendenummer MOB 2018/14 
Ärendenummer EDP M 2017-1099 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden utser kanslichef Elisabeth Olofsson till data
skyddsombud fr.o.m. 2021-04-07. 

2. Miljö- och byggnämnden upphäver samtidigt miljö- och byggnämndens 
beslut 2020-04-27, § 50. 

Besluts nivå 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har utsett kanslichef Elisabeth Olofsson till nytt dataskydds
ombud varmed tidigare dataskyddsombud Niclas Rosenbalck entledigas. 
Respektive kommunal nämnd och kommunalägt bolag föreslås göra detsamma. 

Varje nämnd ska enligt dataskyddsförordningen som personuppgiftsansvarig och 
offentligt organ utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har enligt för
ordningen följande uppgifter: 

• samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter. 

• kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument. 

• informera och ge råd inom organisationen. 

• ge råd om konsekvensbedömningar. 

• vara kontaktperson för Datainspektionen. 

• vara kontaktperson för de registrerade (medborgaren och kunden) och 
personalen inom organisationen. 

samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande a 
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SammanträdesprotokollU Älmhults 
lt.B kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

Miljö- och byggnämnden 

Beslutsunderlag 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16 

• Kommunstyrelsen delegeringsbeslut Utnämnande av datasskyddsombud 
2021-04-06 

Beslutet skickas till 

Dataskyddsombudet 

Integritetsskyddsmyndigheten ( fd Datainspektionen) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll ~ Älmhults 
181 kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 54 Redovisning av delegeringsbeslut april 2021 
Ärendenummer MOB 2021/11 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut. 

2. Miljö- och byggnämnden önskar ytterligare information angående 
delegeringsbeslut DL§§ 252 och 253/2021 vid nästa sammanträde. 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

• Bostadsanpassning: DBA §§ 14-16 

• Bygglov, startbesked, slutbesked, adressärenden (lägenhetsnummer, belägen
hetsadresser), fastighetsbildningsärenden, namnsättning på platser, gator och 
vägar samt ordförandebeslut: DL§§ 90-99, 171, 180-284, 286-304 

• Miljö- och hälsoskydd: MoH §§ 163-211 

• Miljö- och byggchef: MoH § 189/2021 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

39 



Sammanträdesprotokoll~ Älmhults 
qJi kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 55 Information april 2021 
Ärendenummer MOB 2021/10 

- Redovisning av bostadsanpassningsärenden som är beslutade men ej 
utbetalda. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Uldragsbestyrkande 

a 
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ltll kommun 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 56 Meddelande april 2021 
Ärendenummer MOB 2021/9 

1. Socialdepartementet beslutar 2021-03-04 om utbetalning av medel till kommuner 
och regioner för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 
Dnr. m-2021-11 

2. Mark- och miljödomstolen beslutar 2021-03-05 att avskriva målet då ansökan om 
utdömande av vite återkallats gällande fastigheten Ruke 1 :3. 
Dnr m-2017-652 

3. Länsstyrelsen beslutar 2021-03-30 att godkänna förprövning av djurstall på fastig
heten Vägla 2:3. 
Dnr. m-2021-11 

4. Länsstyrelsen beslutar 2021-03-30 att avslå överklagandet av beslut om bygglov på 
fastigheterna Prismat 1 och Dioptern 1. 
Dnr. B-2020-438 

5. Länsstyrelsen beslutar 2021-04-12 att godkänna kommunalt beslut om strand
skyddsdispens på fastigheten Fälhult 2:4. 
Dnr. m-2021-375 

6. Länsstyrelsen beslutar 2021-04-13 att upphäva det överklagade beslutet om förbud 
och avgift på fastigheten Veka 1:60. 
Dnr m-2020-204 

7. Länsstyrelsen beslutar 2021-04-14 att avslå överklagandet av beslut om bygglov på 
fastigheten Kedjan 1. 
Dnr. B-2020-543 

8. Länsstyrelsen beslutar 2021-04-15 om tillstånd till transport av farligt och icke 
farligt avfall för Crona Transport AB. 
Dnr m-2021-470 

9. Mark- och miljööverdomstolen beslutar 2021-04-15 att ändra mark- och miljö
domstolens dom och upphäva miljö- och byggnämndens beslut§ MoH 
2019-478 gällande fastigheten Käskhult 2:6. 
Dnr. m-2018-885 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdrags bestyrkande 
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	meddela negativ fhandsbesked f fritidshus med egen brunn och trekammarbrunn på fastigheten Kalvsnäs 1:7 med st av 9 kap. 17 § plan-och bygglagen (2010:900). 

	2. 
	2. 
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	Motivering 
	Platsen f tilltänkt avstyckning av Kalvsnäs 1:7 i ligger på en udde, Norra stampudden, i sj Mkeln i Älmhults kommun. Denna udde ligger inom strandskyddsområdet samt inom riksintresse f naturvård och friluftsliv. På tilltänkt avstyckning finns en liten bod samt en timrad byggnad utan ingång eller fster. 
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	Sammanträdes protokoll 
	U Älmhults 
	I.tji kornmun 
	I.tji kornmun 
	2021-04-26 

	Sidnummer, beslut 2(6) 

	Miljoch byggnämnden 
	Enligt MSB:s ersvämningskartering ligger den tilltänkta avstyckningen inom 
	ett område som kommer ersvämmas vid 100-och 200års regn. Den del av 
	udden som inte ersvämmas enligt karteringen är en yta på ca 1000 kvadrat
	meter. På denna yta ser miljoch byggfvaltningen svårigheter med placering 
	av fritidshus, egen brunn och egen trekammarbrunn med rätt skyddsavstånd. 
	Även den väg som kan användas f trafik till den tänkta avstyckningen är 
	markerad i ersvämningskarteringen vilket utg en risk f att också vägen 
	ersvämmas. Miljoch byggfvaltningen beder att platsen inte är lämplig 
	f bebyggelse av fritidshus enligt 2 kap. 5 § PBL då den utg en fara f 
	människor och byggnader i och med ersvämningsrisken. 
	Enligt 2 kap. 2 § PBL ska prningen i ärenden om fhandsbesked enligt PBL syfta till att mark-och vattenområden används f det eller de ändamål som områdena är mest lämpade f med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Feträde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medf en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark-och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljalken, MB, (1998:808) ska tillämpas. 
	Enligt 3 kap. 2 § MB ska stora mark-och vattenområden som inte alls eller 
	endast obetydligt är påverkade av exploateringsfetag eller andra ingrepp i 
	milj så långt mligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka om
	rådenas karaktär. Fastigheten Kalvsnäs 1:7 beds vara obetydligt påverkad av 
	exploateringsfetag och andra ingrepp i milj och åtgärden i aktuell ansan 
	beds påtagligt påverka områdets karaktär. 
	Enligt 3 kap. 6 § MB ska mark-och vattenområden samt fysisk milji rigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt mligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur-eller kulturmilj, vilket även gäller f områden som är av riksintresse f naturvården, kulturmiljården eller friluftslivet. 
	Den tilltänkta avstyckningen ligger inom riksintresse f naturvård och frilufts
	liv. Riktvärden f riksintresset f friluftsliv är bl.a. att allmänhetens tillgång till sj Mkeln inte får fsvåras och att upplevelsevärdena inte ska påverkas av stande element enligt riktvärden f riksintresset beskrivet i Älmhults kommuns ersiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 § 124. Värdena i riksintresset f naturvård kring sj Mkeln kan påtagligt skadas av olämplig bebyggelse enligt beskrivning av riksintresset f naturvård i registerblad f Mkelnområdet, daterad 1998-05-19 och 1999-06-22 framta
	Justerandes signaturer 
	Ordfande Justerare Sekreterare 
	Utdragsbestyrkande 
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	~ Älmhults 2021-04-26 Sidnummer, beslut 3(6) 
	lllJ kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	plats kan ge en prejudicerande effekt som medf ytterligare bebyggelse i området runt sj Mkeln och dess skyddsvärda natur. 
	Platsen beds inte lämplig f bebyggelse av fritidshus då den inte uppfyller 
	bestämmelserna om hushållning med mark-och vattenområden i 3 kap. och 4 
	kap. 1-8 §§ MB som ska tillämpas vid prning av ärenden om fhandsbesked. 
	Åtgärden beds även påverka upplevelsen av strandlinjen och landskapsbilden 
	då ett fritidshus är tänkt att placeras ca 30 meter från sj Mkeln på en plats 
	som idag är obetydligt påverkad av exploatering. De byggnader som idag står på 
	platsen beds inte påverka detta. Platsen uppfattas inte som en ianspråktagen 
	hemfridszon då boden och timmerbyggnaden inte används som bostad och på 
	grund av det faktum att platsen i rigt inte är ianspråktagen. 
	Miljoch byggfvaltningen drar slutsatsen att platsen inte är lämplig f be
	byggelse och fritidshuset b lokaliseras till en annan plats. Åtgärden beds 
	inte kunna tillåtas på platsen och beslut om negativt fhandsbesked ska därf 
	meddelas. 
	Enligt 12 kap. 8 § PBL får byggnadsnämnden ta ut en avgift f beslut om f
	handsbesked, expediering och kungelse, framtagande av arkivbeständiga hand
	lingar och andra tids-eller kostnadskrävande åtgärder. En avgift ska därfr tas ut 
	med st av taxa for prning och tillsyn inom plan-och bygglagens område, 
	antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 och ändringar i taxan gällande 
	timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102 och efter
	fljande revideringar. 
	Avgift 
	Avgiften f beslutet är 3 427,40 kronor*. Avgiften tas ut med st av taxa f prning 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 samt efterfjande revideringar. 
	Faktura skickas senare och ska betalas även om beslutet erklagas. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Figure
	anser om fhandsbesked f fritidshus med egen brunn och 
	trekammarbrunn på en tilltänkt avstyckning av fastigheten Kalvsnäs l :7. Den tilltänkta avstyckningen avser en udde, Norra stampudden, i sj Mkeln. Miljoch byggfvaltningen beder att platsen f den tilltänkta avstyckningen inte är lämplig f bebyggelse av fritidshus med hänsyn till ersvämningsrisken, riksintresset f friluftsliv och naturvård samt med hänsyn till 
	Justerandes signaturer 
	Ordfande 
	Justerare 
	Sekreterare Utdragsbestyrkande 
	{f! 
	Figure

	Sammanträdes protokoll 
	Älmhults 
	qjl kommun 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 4(6) 
	Miljoch byggnämnden 
	strandlinjen och områdets karaktär. Negativt fhandsbesked ska därf meddelas. 
	Ärendebeskrivning 
	Ansan om fhandsbesked f fritidshus med egen brunn och trekammarbrunn på fastigheten Kalvsnäs 1:7 inkom till miljoch byggfvaltningen 2021-02-16. 
	Ansan beddes ofullständig och ett feläggande om komplettering skickades till sande 2021-03-03. En kompletterad situationsplan er den tilltänkta avstyckningen inkom 2021-03-04. Den tilltänkta avstyckningen av Kalvsnäs 1:7 är avgränsad till en udde, Norra stampudden, i Sj Mkeln. 
	En remiss skickades till planeringsavdelningen, kommunledningsfvaltningen, 2021-03-19. Planeringsavdelningens remissvar inkom 2021-03-23 samt 202103-25. Remissvaren innehl information om att området inte är utpekat i ersiktsplanen och att det inte beher gas någon detaljplan f området. Planeringsavdelningen meddelade också att området inte är utpekat som ett LISområde och att ny bebyggelse som ersätter befintlig bebyggelse i samma skala inte påverkar riksintressena. Miljoch byggfvaltningen beder att uppfa
	-

	Ett grannehande skickades till berda sakägare Kalvsnäs 1 :7, 1 :5, 1:6 och Runnarsk 1: 1. Ägaren av fastighet Runnarsk 1: 1 svarade på grannehandet med en fråga om strandskyddet gäller f fastigheten, vilket det g och vilket sande informerades om via mejl 2021-03-19. Resterande sakägare hade inga synpunkter mot fslagen åtgärd. 
	En ersvämnigskartering från MSB, Myndigheten f samhällsskydd och 
	beredskap, redovisar att stora delar av udden samt den väg som leder till udden 
	ersvämmas vid ett 100-eller 200årsregn. Den del av udden som inte er
	svämmas har en yta på ca 1000 kvadratmeter vilket beds som litet f att ge 
	plats åt ett fritidshus samt egen brunn och trekammarbrunn. 
	Den tilltänkta avstyckningen ligger inom riksintresse f friluftsliv samt natur
	vård. Riktlinjer f riksintresset f friluftsliv är att allmänhetens tillgänglighet 
	till sj inte får fsvåras, verksamheter och handlingar får inte påtaglig f
	sämra vattenkvaliteten i sj, värdefulla kulturmiljr ska vårdas och bevaras 
	och upplevelsevärdena ska inte påverkas av stande element i den naturliga landskapsbilden eller ljusalstrande verksamheter enligt Älmhults kommuns 
	ersiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 § 124. Värden kan skadas av exempelvis strandnära byggande eller andra åtgärder som hindrar allmänhetens tillträde till stränder eller påverkar växt och djurliv negativt enligt 
	Justerandes signaturer 
	Ordfande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
	Figure
	Sammanträdes protokoll 
	U Älmhults 2021-04-26 Sidnummer, beslut 5(6) 
	181 kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	värdebeskrivning f riksintresse f friluftsliv FG 02 Mkelnområdet framtagen av Länsstyrelsen i Kronobergs län 2016-12-13. Miljoch byggfvaltningen beder att uppfandet av fritidshus på platsen kommer fsvåra allmänhetens tillgänglighet till sj och att upplevelsevärdena kommer påverkas då fritidshus på aktuell plats kan upplevas som ett stande moment i den naturliga landskapsbilden. 
	Riksintresset Mkelnområdet f naturmiljård kan skadas av bl.a. olämpligt 
	placerad bebyggelse enligt beskrivning av riksintresset f naturvård i register
	blad f Mkelnområdet, daterad 1998-05-19 och 1999-06-22 framtaget av 
	Länsstyrelsen. Miljoch byggfvaltningen beder att aktuell placering är 
	olämplig i fhållande till riksintresset. 
	Ett platsbes gjordes på den tilltänkta avstyckningen 2021-03-30. På udden fanns två byggnader, ett mindre fråd eller utedass samt en timrad byggnad utan ingång och fster. I kommunens arkiv finns uppgifter om ett bygglov f vindskjul från år 1982. Dock finns inga ritningar av åtgärden vilket g att miljoch byggfvaltningen inte kan klarga om detta lov gäller byggnaderna som finns på udden. Under platsbeset noterades att trafik går att anordna till avstyckningen samt avfallshantering. Dock bedde miljoch byggfv
	Miljoch byggfvaltningens bedning är att tänkt avstyckning inte är 
	lämplig f bebyggelse av fritidshus med egen brunn och egen trekammarbrunn 
	på grund av risken f ersvämning samt den påverkan på strandlinjen, land
	skapsbilden, områdets karaktär samt riksintressen som åtgärden kan medfa. 
	Negativ fhandsbesked ska därf meddelas. Fritidshuset b lokaliseras till en 
	annan plats. 
	En kommunicering om miljoch byggfvaltningens fslag till beslut skickades till sande 2021-04-01. Sande gav mlighet att yttra sig i ärendet. 
	Beslutsunderlag 
	• 
	• 
	• 
	Miljoch byggfvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-15 • B-2021-99-1, ansan, 2021-02-16 • B-2021-99-3, kartutdrag, 2021-02-16 • B-2021-99-5, karta, 2021-03-04 • B-2021-99-8, information strandskydd, 2021-03-19 

	• 
	• 
	B-2021-99-9, 10, 11, 12, granneyttrande, 2021-03-26, 29 


	Justerandes signaturer 
	Ordfande 
	Sammanträdesprotokoll
	U Älmhults 
	ltJj kommun 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 6(6) 
	Miljoch byggnämnden 
	• B-2021-99-13, 14, remissvar planeringsavdelningen, 2021-03-23, 25 
	• B-2021-99-15, platsbes, 201 -03-30 
	• 
	• 
	• 
	B-2021-99-16, kommunicering fslag till beslut, 2021-04-01 

	• 
	• 
	B-2021-99-17, information äldre bygglov, 2021-04-01 

	• 
	• 
	B-2021-99-18, information om avlopp, 2021-04-13 


	Överklagan 
	Beslut kan erklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar eller vid delgivning inom tre veckor från det att beslutet mottogs. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er erklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13: 16). 
	Beslutet skickas till 
	Beslutet delges 
	Kalvsnäs 1:7 
	Skande 
	343 32 Älmhult 
	Beslutet meddelas 
	Runnarsk I : 1 Kalvsnäs 1:5 Kalvsnäs 1:6 
	*Avgiften fdelad på 
	Avgift f negativt fhandsbesked 2 284,80 kr 
	Kungelse och grannehande 1 142,40 kr 
	Justerandes signaturer 
	Ordfrande Justerare Sekreterare 
	Utdragsbestyrkande 
	a 
	Figure

	Figure
	Sammanträdes protokoll 
	[i1] Älmhults 
	qji kommun 
	qji kommun 
	2021-04-26 

	Sidnummer, beslut 1 (5) 
	Miljoch byggnämnden 
	§ 47 Vägrat startbesked -Gullpudran 1 
	Ärendenummer MOB 2021/31 Ärendenummer EDP B-2021-119 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	Miljoch byggnämnden beslutar att 
	1. 
	1. 
	1. 
	vägra startbesked f uppfande av en komplementbyggnad enligt 9 kap. 4 a §plan-och bygglagen (2010:900) 1,5 meter från fastighetsgräns mot allmän plats på fastigheten Gullpudran 1 med st av 10 kap. 23 § plan-och bygglagen (2010:900). 

	2. 
	2. 
	ta ut en avgift f beslutet på 2 563,20 kronor med st av taxa f prning och tillsyn inom plan-och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 och ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102 och efterfjande revideringar samt 12 kap. 8 §plan-och bygglagen (2010:900). 


	Beslutsnivå 
	Miljoch byggnämnden 
	Motivering 
	Enligt 9 kap. 4 a § plan-och bygglagen, PBL, (2010:900) krävs det inte bygglov f att, i omedelbar närhet av ett en eller tvåbostadshus uppfa en byggnad som avses utga en komplementbyggnad som tillsammans med riga byggnader på tomten som uppfts med st av denna paragraf inte får en stre byggnadsarea än 30 kvadratmeter, har en taknockshd som inte erstiger 4 meter, inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter och i fhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30 meter. Byggnaden får med st av 9
	Enligt 6 kap. 5 § 10 punkten plan-och byggfordningen, PBF, (2011 :338) krävs det en anmälan vid uppfande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL. 
	Aktuell byggnad ska användas som poolhus och är alltså en komplementbyggnad. Byggnaden har en area på 17,56 kvadratmeter, en taknockshd på 3,2 
	Justerandes signaturer 
	Sammanträdes protokoll 
	U Älmhults 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(5) 
	ltll kommun 

	Miljoch bygg nämnden 
	meter och placeras 1,5 meter från fastighetsgräns. Aktuell byggnad uppfyller alla 
	kriterier f en komplementbyggnad enligt 9 kap. 4 a § PBL futom att den 
	placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. 
	Bifogat till anmälan finns ett medgivande att placera byggnaden 1,5 meter från fastighets gräns mot Klhult 3: 1 undertecknat av fastighetsägare tekniska fvaltningen, Älmhults kommun. Fastigheten Klhult 3: 1 ser och ter om Gullpudran 1 är planlagd som allmän plats. Enligt en dom från Mark-och miljerdomstolen, MÖD 2015-06-08 mål nr P 10150-14, kan kommunen som markägare inte ge medgivande f placering av byggnader närmare fastighetsgräns vid allmänplats än 4,5 meter eftersom allmänheten har ett berättigat in
	Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd som kräver en anmälan inte påbjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 
	F åtgärder enligt 9 kap 4 a-4 c §§ PBL som kräver anmälan ska byggnadsnämnden enligt 10 kap. 23 § 1 punkten PBL med ett startbesked godkänna att en åtgärd som avses i 3 § får påbjas om åtgärden antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt PBL eller feskrifter som meddelats med st av PBL. Aktuell åtgärd, att uppfa en komplementbyggnad på 17,56 kvadratmeter närmare fastighetsgräns mot allmän plats än 4,5 meter, uppfyller inte de krav som gäller enligt 9 kap 4 a § PBL och startbesked därf ska vägras eft
	Enligt 12 kap. 8 § PBL får byggnadsnämnden ta ut en avgift f beslut om startbesked. En avgift ska därf tas ut med st av taxa f prning och tillsyn inom plan-och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 2011-0627, § 86 och ändringar i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102 och efterfjande revideringar. 
	-

	Enligt 9 kap. 45 § PBL ska byggnadsnämnden i fråga om anmälningsärenden 
	meddela sitt beslut om startbesked inom fyra veckor från den dag anmälan kom 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Sammanträdesprotokoll
	~ Älmhults qJi kommun 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 3(5) 
	Miljoch byggnämnden 
	in till nämnden eller den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från anmälaren på hans eller hennes initiativ. 
	Enligt 9 kap. 46 § PBL gäller 9. Kap 27 a § PBL gällande reducering av avgift även vid ärenden om anmälan. Enligt 9 kap. 27 a § ska avgiften reduceras om handläggningstiden erskrids. Beslut om startbesked i aktuellt ärende kommer fattas 2021-04-26 och anmälan om uppfande av komplementbyggnad enligt 9 kap. 4 a § PBL inkom 2021-03-23. Alltså fattas beslut mer än fyra veckor från det att ansan inkom. Avgiften ska därf reduceras enligt 12 kap. 8 a § PBL. 
	Avgift 
	Avgiften f beslutet är 2 563,20 kronor *. Avgiften tas ut med st av taxa f prning och tillsyn inom plan-och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 201 1-06-27, § 86, och ändring i taxan gällande timbeloppet utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § I02 och efterfjande revideringar. 
	Faktura skickas senare och ska betalas även om beslutet erklagas. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Figure
	har gjort en anmälan om att uppfra en bygglovsbefriad komple
	mentbyggnad, ett så kallat attefallshus, på fastighet Gullpudran 1. Komple
	mentbyggnaden placeras 1,5 meter från fastighetsgräns som gränsar mot allmän plats. Enligt gällande rättspraxis har kommunen som markägare inte mlighet att 
	lämna medgivande f byggnader placerade närmare allmän platsmark än 4,5 meter eftersom kommunen inte kan representera samtliga intressenter av allmänheten som har ett berättigat intresse av den allmänna platsmarken. Komplementbyggnaden uppfyller därf inte kriterierna f att ses som en bygglovsbefriad komplementbyggnad och startbesked ska därfr vägras. 
	Avgiften f beslutet ska sättas ner med en femtedel då handläggningstiden på fyra veckor erstigs med en vecka då beslut i ärendet fattas. 
	Ärendebeskrivning 
	Miljoch byggfvaltningen mottog 2021-02-24 en ansan om bygglov f nybyggnad av komplementbyggnad samt plank på fastigheten Gullpudran 1 i Älmhults kommun. 
	Ansan stred mot gällande detaljplan Älmhult sydvästra delen, 07-ÄLS-685, då komplementbyggnaden och planket placerades på prickad mark och komplementbyggnaden placerades också närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Miljoch byggfvaltningen skickade 2021-03-09 en kommunicering till sande med information om vilka planbestämmelser som gäller f fastigheten samt alternativ på andra placeringar. Även ett feläggande om komplettering skickades till sande 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Figure
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	U Älmhults qJJ kommun 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 4(5) 
	Miljoch byggnämnden 
	2021-03-09 gällande de handlingar som krävs f att en prning skulle kunna genomfas. 
	Sande valde 2021-03-24 att ändra sin ansan om bygglov f nybyggnad av pank och fråd till en anmälan om nybyggnad av attefallshus enligt 9 kap. 4 a § plan-och bygglagen, PBL, (2010:900). Bifogat till ansan finns ett medgivande från takniska fvaltningen, Älmhults kommun, att placera attefallshuset närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. 
	Attefallshuset placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Fastigheten Gullpudran 1 gränsar mot fastigheten Klhult 3: 1 som är planlagd som allmän plats. Enligt gällande rättspraxis kan kommunen som markägare inte ge medgivande f placering av byggnader närmare fastighetsgräns vid allmänplats än 4,5 meter eftersom allmänheten har ett berättigat intresse av användandet av markområden som i detaljplan är planlagda som allmän plats. Kommunen kan inte enligt Mark-och miljomstolen representera samtliga av de
	Attefallshuset uppfyller därmed inte kriterierna f en bygglovsbefriad komplementbyggnad enligt 9 kap. 4 a § PBL och startbesked ska därf vägras. Miljoch byggfvaltningens fslag till beslut kommunicerades till sande 2021-03-31 och sande gavs mlighet att yttra sig. 
	Ett yttrande samt fslag till kontrollplan f åtgärden inkom från sande 2021-04
	-

	11. I yttrandet skriver sande att åtgärden inte kommer sta allmänhet då insyn till fastigheten Gullpudran 1 begränsas av häck och annan växtlighet. De meddelar även i sitt yttrande att de har ett medgivande från tekniska fvaltningen gällande placeringen. 
	Miljoch byggfvaltningen står kvar vid att medgivandet från tekniska fvaltningen är ogiltigt med st av gällande rättspraxis och beder att sande själv inte kan svara f hur allmänheten ställer sig till att åtgärden placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. F att säkerställa detta måste samtliga intressenter, alltså samtliga kommuninvånare, has i frågan. Miljoch byggfvaltningen beder att startbesked ska vägras f åtgärden. 
	Beslutsunderlag 
	• 
	• 
	• 
	Miljoch byggfvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-15 

	• 
	• 
	B-2021-119-10, meddelande om ändring, 2021-03-24 


	• B-2021-119-11, anmälan, 2021-03-24 
	• B-2021-119-12, ritning, 2021-03-24 
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	2021-04-26 Sidnummer, beslut 5(5) 
	Miljoch byggnämnden 
	• 
	• 
	• 
	B-2021-119-13, medgivande tekniska fvaltningen, 2021-03-24 • B-2021-119-14, situationsplan, 2021-03-24 • B-2021-119-15, ritning, 2021-03-24 

	• 
	• 
	B-2021-119-17, kommunicering fslag till beslut, 2021-04-31 

	• 
	• 
	B-2021-119-19, yttrande från sande, 2021-04-12 

	• 
	• 
	B-2021-119-20, fslag till kontrollplan, 2021-04-12 


	Lagst 
	1) Påbjande av en åtgärd utan startbesked är fenat med byggsanktionsavgift (PBF 9:20). 
	2) lbruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är fenat med byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 
	Överklagan 
	Beslut kan erklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar eller vid delgivning inom tre veckor från det att beslutet mottogs. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er erklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13: 16). 
	Beslutet skickas till 
	Beslutet delges 
	Gullpudran 1 
	*Avgift fdelad på: 
	Timavgift (3h) 3 204, 00 kr Reducering -640,80 kr Totalt 2 563,20 kr 
	Justerandes signaturer 
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	Miljoch byggnämnden 
	§ 48 Fhandsbesked -Klhult 15:1 
	Ärendenummer MOB 2021/32 Ärendenummer EDP B 2021-128 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	-Fhandsbesked beviljas f att uppfa en aktivitetshall f padel med utrymme f restaurang m.m. samt utomhusbanor och parkeringar på fastigheten Klhult 15: 1, med st av 9 kap. 17 § plan-och bygg lagen (2010:900). 
	Beslutsnivå 
	Miljoch byggnämnden 
	Avgift 
	Avgiften f beslutet är 5140,80 kronor *. Avgiften tas ut med st av taxa f prning 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 
	Älmhults kommun, Box 500,343 23 Älmhult inkom 2021-03-01 med en ansan om fhandsbesked f att uppfa en aktivitetshall f padel med utrymme f restaurang m.m. samt utomhusbanor och parkeringar på fastigheten Klhult 15: 1, Älmhults kommun. Marken där byggnaden är tänkt att uppfas är idag delvis en fyngringsyta som nyligen är avverkad f att bl.a. rymma cirkulationsplats och anslutning av norra Ringvägen till väg 120 samt det planerade Vena etapp 1, dels ett skogsområde bevuxet med blandskog. 
	På platsen är det tänkt att en byggnad på cirka 85x60 meter ska uppfas. Byggnadshd 14 meter. Byggnaden ska inrymma aktivitetshall f padel m.m. samt restaurang. Området ska även ha plats f utomhusbanor f padel samt parkeringar. 
	Justerandes signaturer 
	Figure
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	Sam manträdesprotokol I 
	[tl] Älmhults 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(3) 
	ISl kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	Platsen beds vara lämplig f ny lokalisering av sta åtgärder. Ny byggnad kan anslutas till kommunalt VA-system. 
	Infart till tomten kan anslutas till Norra Ringvägen när den är färdigställd. 
	Miljoch byggfvaltningen beder att lokaliseringen är lämplig och att fhandsbesked kan beviljas. 
	Berda grannar samt Trafikverket har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Ingen erinran från grannar har inkommit. Trafikverkets synpunkter kommer att beaktas som uppställda villkor i fslag till beslut. 
	Fastigheten bestes 2021-04-14. 
	Villkor 
	Fastigheten ligger utmed väg 120 och f vägen gäller byggnadsfritt avstånd från vägområdet på 30 meter och inom detta område får inga byggnader eller fasta femål som påverkar trafiksäkerheten placeras. 
	Sande ska se till att inga bollar från eventuella utomhusbanor kan flyga ut på vägen. Detta kan säkerställas med t.ex. nättak er banorna 
	Bes I utsu nderlag 
	• 
	• 
	• 
	Ansan om fhandsbesked med situationsplan daterad 2021-03-01 

	• 
	• 
	Kompletterande situationsplan daterad 2021-04-06 

	• 
	• 
	Miljoch byggfvaltningen tjänsteskrivelse daterad 2021-04-15 


	Lagst 
	1) Byggande fe att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen erklagan inkommit inom erklagandetiden. 
	2) Sanden erinras om att bygglovet upph att gälla om åtgärderna inte påbjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (PBL 9:43). 
	3) Påbjande av en åtgärd utan startbesked är fenat med byggsanktionsavgift (PBF 9:20). 
	4) lbruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är fenat med byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 
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	f81 kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	5) Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett fhandsbesked ifråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen (PBL 9: 17). 
	6) Ett fhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprningen, om ansan om bygglov gs inom två år från den dag då fhandsbeskedet vann laga kraft (PBL 9: 18). 
	7) Fhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbjas. Fhandsbeskedet gäller endast om bygglov f åtgärden ss inom två år efter det att beslutet om fhandsbesked vann laga kraft (PBL 9:39). 
	Överklagan 
	Beslut kan erklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via milj
	och byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Post
	och Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, besluts
	nummer, er erklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 
	13: 16). 
	Beslutet skickas till 
	Beslutet delges: 
	Klhult 15:1 
	Beslutet meddelas: 
	Majtorp 1:1 
	Bhult 3:1 
	Bhult 2:1 
	Trafikverket 
	*Avgiften fdelas på: Frhandsbesked 3808 kronor Kungelse och meddelande 1332.80 kronor 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Figure
	Sammanträdesprotokoll
	[ij] Älmhults 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1 (3) 
	t(tj kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	§ 49 Fhandsbesked -Romsalycke 2:13 
	Ärendenummer MOB 2021 /33 Ärendenummer EDP B 2021-109 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	-Fhandsbesked beviljas f ett enbostadshus utanf planlagt område på fastigheten Romsalycke 2: 13, med st av 9 kap. 17 §plan-och bygglagen (20010:900). 
	Beslutsnivå 
	Miljoch byggnämnden 
	Avgift 
	Avgiften f beslutet är 5140,80 kronor *. Avgiften tas ut med st av taxa f prning 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. 
	Villkor 
	F att ga så lite åverkan som mligt på åkermarken ska inte ny tomt ges stre areal än 2500 m
	2

	• 
	Tak-och fasadkul på byggnader ska anpassas till kringliggande bebyggelse. 
	Byggnader ska efterlikna den befintliga bebyggelsestrukturen, bostadsbe
	byggelsen och kulturmilj i området med hänsyn till volym, utformning och 
	taklutning. 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Figure
	Sammanträdes protokoll 
	Älmhults 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(3) 
	lfii kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	Sammanfattning av ärendet 
	Älmhult inkom 2021-02-19 med en 
	ansan om fhandsbesked f att uppfr ett enbostadshus på fastigheten Romsalycke 2: 13, Älmhults kommun. 
	Marken där huset är tänkt att uppfas är idag åkermark. Huset ska byggas på mark som gränsar till fastigheten Romsalycke 2:2. Infart till ny tomt kan anslutas till befintligt vägsystem och kommer att anläggas från en mindre grusväg som går till gårdscentrum på Romsalycke 2: 13. 
	Platsen beds vara lämplig f ny lokalisering av bostadshus. F att ga så lite påverkan som mligt på åkermark b tomtstorleken begränsas till 2500 m• Med rätt utformning på blivande tomt b dricksvattenbrunn och avloppsanläggning kunna placeras på tänkt tomt med tillräckliga hänsynsavstånd dem emellan. Eventuellt får infiltrationsanläggning f avlopp läggas på andra sidan grusvägen. 
	2

	Miljoch byggfvaltningen beder att lokaliseringen är lämplig och att fhandsbesked kan beviljas. 
	Berda grannar har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Ingen erinran har inkommit. 
	Fastigheten bestes 2021-04-09. 
	Beslutsunderlag 
	• 
	• 
	• 
	Ansan om fhandsbesked med situationsplan daterad 2021-02-19 

	• 
	• 
	Miljoch byggfvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-15 


	Lagst 
	1) Byggande fe att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen erklagan inkommit inom erklagandetiden. 
	2) Sanden erinras om att bygglovet upph att gälla om åtgärderna inte påbjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (PBL 9:43). 
	3) Påbjande av en åtgärd utan startbesked är fcirenat med byggsanktionsavgift (PBF 9:20). 
	4) lbruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är fenat med byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Sammanträdesprotokoll
	U Älmhults 2021-04-26 Sidnummer, beslut 3(3) 
	181 kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	5) Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett fhandsbesked ifråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen (PBL 9: 17). 
	6) Ett fhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprningen, om ansan om bygglov gs inom två år från den dag då fhandsbeskedet vann laga kraft (PBL 9: 18). 
	7) Fhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbjas. Fhandsbeskedet gäller endast om bygglov f åtgärden ss inom två år efter det att beslutet om fhandsbesked vann laga kraft (PBL 9:39). 
	Överklagan 
	Beslut kan erklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via milj
	och byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Post
	och Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, besluts
	nummer, er erklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 
	13: 16). 
	Beslutet skickas till 
	Beslutet delges: 
	Romsalycke 2:13 
	Beslutet meddelas: 
	Romsalycke 1.2 
	Romsalycke 2:2 
	Romsalycke 2:3 
	Romsalycke 2: 12 
	*Avgiften fdelas på: Frhandsbesked 3868 kronor Kungelse och meddelande 1332.80 kronor 
	Justerandes signaturer 
	Sekreterare Utdragsbestyrkande
	Figure
	Figure
	Figure
	Sammanträdesprotokoll
	[tj] Älmhults qJi kommun 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(5) 
	Miljoch byggnämnden 
	§ 50 Strandskyddsdispens -Geryds-Sjuhult 1 :19 
	Ärendenummer MOB 2021/27 Ärendenummer EDP M 2021-344 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Miljoch byg~ratt bevilja med personnummer ---dispens från strandskyddsbestämmelserna f att på fastigheten Geryds-Sjuhult 1:19 utfa åtgärder i enlighet med ansan. 

	2. 
	2. 
	Beslutet sänds till Länsstyrelsen i Kronobergs län f bedning om det ska erpras (se nedan). Länsstyrelsen meddelar er resultatet av prningen. Beslutet kan därf tas i anspråk fst när sådant besked erhållits, om detta inte ändrar beslutet. 

	3. 
	3. 
	En dispens från strandskyddet upph, enligt miljalken 7 kap. 18 h §, att gälla om åtgärden inte påbjas inom två år eller inte avslutas inom fem år från den dagen då dispensen vann laga kraft. 


	Beslutsnivå 
	Miljoch byggnämnden 
	Motivering 
	Åtgärden kan bedas som tillåtlig med hänvisning till det särskilda skälet som återfinns i 7 kap. 18 d §. Detta skäl hänvisar till landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Lagrummet anger fjande: 
	"Som särskilda skäl vidprningen av enfråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett områdef landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge f en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prningen gäller en dispens f att uppfa enstaka en-eller tvåbostadshus med tillhande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppfas i anslutning till ett befintligt bost
	I 7 kap. 18 e § miljalken anges vad som menas med område fr landsbygdsutveckling i strandnära läge. Fjande anges: 
	Justerandes signaturer 
	Ordfande 
	Justerare 
	Sekreterare 
	Uldragsbestyrkande 
	~ 
	a2 
	Figure
	Sammanträdes protokoll 
	[n] Älmhults 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(5) 
	ltJl kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	"Med område f landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett område som 
	1. är lämpligt f utvecklingen av landsbygden 
	2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, 
	3. endast har en liten betydelse f att tillgodose strandskyddets syften, aj i eller i närheten av tätorter, 
	b) 
	b) 
	b) 
	i ett kust-eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand vid Angermanälven eller från Skataudden vid Näskej}ärden till gränsen mot Finland, 

	c) 
	c) 
	på Gotland, eller 

	d) 
	d) 
	vid Vänern, Vättern, Mätaren, Siljan, Orsasj, Skattungen, Oresj eller Oreälven mellan Orsasj och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på markf bebyggelse i området, och 


	4. inte är ett kust-eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark, utmed Ölands kust eller i Angermanland från Klockestrand vid Angermanälven till Skataudden vid Näskej}ärden. En ersiktsplan enligt 3 kap. 1 §plan-och bygg/agen (2010:900) ska ge vägledning vid bedningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses ifsta stycket. Översiktsplanen är inte bindande. " 
	Dispensen beviljas i enlighet med 7 kap. 18 b § som anger att kommunen i det enskilda fallet får ge dispens från fbuden i 7 kap. 15 § miijalken, om det finns särskilda skäl [ ... ]. I detta fall är det särskilda skälet knutet till landsbygdsutveckling i strandnära lägen med hänvisning till utpekade Landsbygdsutvecklingsområde i Älmhults kommuns senaste ersiktsplan och närheten till angränsande bebyggelse. 
	Avgift 
	Avgiften f handläggning av ansan är 6 048 kronor. Avgiften tas ut med st av taxa f prning och tillsyn inom miljalkens område, antagen av kommunfullmäktige 2009-08-31 § 110, med efterfjande revideringar. 
	Faktura kommer att skickas senare. Om denna inte betalas i tid tas en påminnelseavgift på 60 kronor ut. 
	Justerandes signaturer 
	Ordfande Sekreterare 
	Figure

	Utdragsbestyrkande 
	CT-tL 
	Sammanträdesprotokoll 

	~ Älmhults 
	~ Älmhults 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 3(5) 
	llt' kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	Sammanfattning av ärendet 
	Figure
	inkom 2021-03-10 med en ansan om befrielse från 
	strandskyddsbestämmelserna f att på fastigheten Geryds-Sjuhult 1: 19 anlägga nytt bostadshus m.m. och ianspråksta ny tomtplats. Byggnationens omfattning framgår av ansningshandlingarna. Samtliga åtgärder är ämnade att ske inom l 00 meter från sj Rningen som har 100 meters strandskydd. 
	Den aktuella platsen ligger intill ett område som uppmärksammats i länets 
	naturvårdsprogram och har getts värdeklass 2 genom sina biologiska-och land
	skapsmässiga värden, samt dess betydelse f friluftslivet. Platsen bestes 
	2021-03-23. Vid beset kunde det noteras att det fekom en upptrampad stig 
	från vägen och ner till sj. Stigen var även fsedd med en vägbom. Nere vid 
	sj påträffades en vändplats eller uppehållsplats med ett flertal kanoter och 
	båtar. Det noterades dock inga tecken på särskilt skyddade arter eller liknande i 
	det direkta närområdet som skulle kunna påverkas till fjd av de anskta åt
	gärderna. 
	Efter dialog med sanden har denne valt att gå vidare med det särskilda skälet 
	som bedts vara mest tillämpbart fr åtgärden. 
	Sanden har således angett särskilt skäl f åtgärden, enligt miljalken 7 kap. 
	18 d §. Detta lagrum anger fjande: 
	"Som särskilda skäl vidprningen av enfråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område for landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge f en byggnad, verksamhet, an
	läggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prningen 
	gäller en dispensf att uppfra enstaka en-eller tvåbostadshus med tillhande 
	komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset 
	eller husen avses att uppfas i anslutning till ett befintligt bostadshus". 
	Den sande anser om att fä uppfa ett bostadshus (med tillhande vatten 
	och avlopp), garage samt trädäck på fastigheten i enlighet med bifogade bilder 
	och kartritningar. 
	Den sande anger fjande måttangivelser f sin slutliga ansan: 
	-Hus, 15x8m + takutsprång = l 5xlOm 
	-Garage, 10x4m 
	-Trädäck, 8x3m 
	Miljoch byggnämnden anser att det angivna särskilda skälet kan vara til
	lämpbart eftersom området redovisats som LIS-område i Älmhults kommuns 
	senaste ersiktsplan. Den aktuella fastigheten ligger även ser om två be
	byggda fastigheter som styckades av från samma fastighet under år 1995. 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Figure
	Sammanträdesprotokoll
	[t:i] Älmhults 
	qji kommun 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 4(5) 
	Miljoch byggnämnden 
	Eftersom byggnationen i den aktuella dispensansan ligger i direkt anslutning 
	till den tidigare byggnationen b landsbygdsutvecklingsskälet f åtgärder i 
	strandnära lägen vara tillämpbart i detta avseende även om de ansta åtgärderna 
	inte bidrar med någon typ av verksamhet eller liknande. I Älmhults kommuns 
	senast antagna ersiktsplan anges att inom Rningens LIS-område kan 
	dagens bebyggelsegrupper längs med sj kompletteras med ny bebyggelse. 
	Beslutsunderlag 
	• 
	• 
	• 
	Ansan om strandskyddsdispens, dnr: m-2021-344-1 

	• 
	• 
	Meddelande, svar på mejl angående strandskyddsdispens, dnr: m-2021-344-2 

	• 
	• 
	Kommunicering ang. fortsatt hantering samt foto, dnr: m-2021-344-3 

	• 
	• 
	Mejlkonversation ang. fortsatt hantering samt foto, dnr: m-2021-344-4 

	• 
	• 
	Fortsatt mejlkonversation, dnr: m-2021-344-5 

	• 
	• 
	Fortsatt mejlkonversation, dnr: m-2021-344-6 

	• 
	• 
	Fortsatt mejlkonversation, dnr: m-2021-344-7 

	• 
	• 
	Mejlkonversation med bild, dnr: m-2021-344-8 

	• 
	• 
	Fortsatt mejlkonversation, dnr: m-2021-344-9 

	• 
	• 
	Mejlkonversation och kartbilder, dnr: m-2021-344-10 


	Lagst 
	Beslutet meddelas med st av miljalken 7 kap. 18 b, d och e §§. 
	Överklagan 
	Beslutet kan erklagas hos Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen om hur man erklagar. 
	Överprning 
	I enlighet med miljalken 19 kap. 3 a § ersänds beslutet till Länsstyrelsen i Kronobergs län tillsammans med karta som visar anordningens läge. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag beslutet kom in till länsstyrelsen ta ställning till om beslutet ska erpras enligt miljalken 19 kap. 3 b §. Om en erprning ska gas innebär det att beslutet kan upphävas, få ändrade villkor 
	Justerandes signaturer Ordfande 
	Justerare 
	Figure
	Figure
	Figure
	Sammanträdesprotokoll
	[ij] Älmhults 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 5(5) 
	llJi kommun 

	Milj-och byggnämnden 
	eller ska gälla enligt ursprungligt beslut. Åtgärden får därf inte påbjas frän länsstyrelsen har meddelat sitt beslut. 
	Upplysning 
	Det är sandens ansvar att känna till eventuella fornlämningar på fastigheten, så att de inte skadas av misstag vid t.ex. markarbeten. F att ta reda på var det finns fornlämningar b länsstyrelsens kulturmiljnhet kontaktas. Om en okänd fornlämning påträffas i samband med grävarbeten måste arbetet omedelbart avbrytas och en anmälan gas till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
	Beslutet skickas till 
	253 62 Helsingborg 
	Länsstyrelsen i Kronobergs län (tillsammans med samtliga handlingar i ärendet) 
	Kopia f kännedom: 
	663 92 Hammar
	Figure
	Figure
	Sammanträdesprotokoll 
	~ Älmhults 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(4) 
	ltll kommun 

	Milj-och byggnämnden 
	§ 51 Strandskyddsdispens -Vägla 1:23 
	Ärendenummer MOS 2021 /28 Ärendenummer EDP M 2021-356 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Miljoch byggnämnden beslutar att bevilja med personnummer dispens från strandskyddsbestämmelserna f att på fastigheten Vägla 1:23 utfa åtgärder i enlighet med ansan. 
	-


	2. 
	2. 
	Beslutet sänds till Länsstyrelsen i Kronobergs län f bedning om det ska erpras (se nedan). Länsstyrelsen meddelar er resultatet av prningen. Beslutet kan därf tas i anspråk fst när sådant besked erhållits, om detta inte ändrar beslutet. 

	3. 
	3. 
	En dispens från strandskyddet upph, enligt miljalken 7 kap. 18 h §, att gälla om åtgärden inte påbjas inom två år eller inte avslutas inom fem år från den dagen då dispensen vann laga kraft. 


	Miljoch byggfvaltningens fslag till beslut 
	-Milj-och byggnämnden beslutar att avslå med personnummer ansan. Avslaget avser ansan om dispens från strandskyddsbestämmelserna f att på fastigheten Vägla I :23 utfa åtgärder i enlighet med ansan inkommen till miljoch byggnämnden 2021-03-12. 
	-

	Beslutsnivå 
	Miljoch byggnärnnden 
	Avgift 
	Avgiften f handläggning av ansan är 6 048 kronor. Avgiften tas ut med st av taxa f prning och tillsyn inom miljalkens område, antagen av kommunfullmäktige 2009-08-31 § 110, med efterfjande revideringar. 
	Faktura kommer att skickas senare. Om denna inte betalas i tid tas en påminnelseavgift på 60 kronor ut. 
	Justerandes signaturer Ordfande 
	Sekreterare 
	Figure

	Figure
	Sammanträdesprotokoll
	~ Älmhults 
	-04-26 Sidnummer, beslut 2(4) 
	qJi kommun 
	2021

	Miljoch byggnämnden 
	Sammanfattning av ärendet 
	Figure
	inkom 2021-03-12 med en ansan om befrielse från strand
	skyddsbestämmelserna f att på fastigheten Vägla 1:23 skapa fyra nya tomter 
	f byggnation med tillhande avlopp inom strandskyddat område. Tomternas 
	ungefärliga placering anges i ansningshandlingarna. 
	De ansta åtgärderna ligger mellan sjrna Väglasj och Vitasj. Dessa sjr har l 00 meters strandskydd vardera. 
	De ansta tomternas ungefärliga utfande redovisas i ansningshandlingarna. I ansningshandlingarna bifogades även en äldre skrivelse från 201 1 som hänvisade till att Älmhults kommun vid ett tidigare tillfälle utpekat området som LIS-område ( område f landsbygdsutveckling i strandnära läge). 
	Platsen bestes av miljoch byggfvaltningen 2021-03-30 och kunde då 
	konstatera att området f de ansta åtgärderna i dagsläget var på en skogbe
	vuxen kulle som inte var att betrakta som ianspråktagen. 
	I ansan har sanden åberopat ett av skälen som krävs fr att strandskydds
	dispens ska kunna ges. Den sande har åberopat skälet i 7 kap. 18 d §. Lag
	rummet anger fjande: 
	"Som särskilda skäl vidprningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett områdef landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge f en byggnad, verksamhet, an
	läggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prningen 
	gäller en dispensf att uppjora enstaka en-eller tvåbostadshus med tillhande 
	komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset 
	eller husen avses att uppfas i anslutning till ett befintligt bostadshus". 
	I nu gällande ersiktsplan är det aktuella området inte utpekat som LIS-område. 
	Beslutsu nderlag 
	• 
	• 
	• 
	Ansan om strandskyddsdispens och tillhande bilagor, dnr: m-2021-356-1 

	• 
	• 
	Information om handläggning av ärendet, dnr: m-2021-356-2 


	Lagst 
	Beslutet meddelas med st av 7 kap. 18 b § miljalken (SFS 1998:808) med 
	hänvisning till 7 kap. 15 och 18 c-d §§ i samma lag. 
	Justerandes signaturer 
	Ordfande 
	Justerare 
	Sekreterare 
	Utdragsbestyrkande
	~r;e, 
	Figure
	Sam manträdesprotokol I 
	U Älmhults 
	ltJj kommun 
	ltJj kommun 
	2021-04-26 

	Sidnummer, beslut 3(4) 
	Miljoch byggnämnden 
	Miljoch byggnämndens behandling Fslag på sammanträdet 
	Tommy Lquist (S) feslår att ansan om strandskyddsdispens beviljas. 
	Beslutsgång 
	Ordfanden ställer miljoch byggfvaltningens fslag till avslag av ansan mot Tommy Lquists fslag till beviljande av ansan och finner att miljoch byggnämnden bifaller att bevilja ansan. 
	Överklagan 
	Beslutet kan erklagas hos Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen om hur man erklagar. 
	Överprn i ng 
	I enlighet med miljalken 19 kap. 3 a § ersänds beslutet till Länsstyrelsen i Kronobergs län tillsammans med karta som visar anordningens läge. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag beslutet kom in till länsstyrelsen ta ställning till om beslutet ska erpras enligt miljalken 19 kap. 3 b §. Om en erprning ska gas innebär det att beslutet kan upphävas, få ändrade villkor eller ska gälla enligt ursprungligt beslut. Åtgärden får därf inte påbjas frän länsstyrelsen har meddelat sitt beslut. 
	Upplysning 
	Det är sandens ansvar att känna till eventuella fornlämningar på fastigheten, så att de inte skadas av misstag vid t.ex. markarbeten. F att ta reda på var det finns fornlämningar b länsstyrelsens kulturmiljnhet kontaktas. Om en okänd fornlämning påträffas i samband med grävarbeten måste arbetet omedelbart avbrytas och en anmälan gas till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Åtgärder i vatten kan i vissa fall även kräva en anmälan eller ansan om vattenverksamhet. En anmälan eller ansan om vattenverksamhet hante
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Figure
	Sammanträdesprotokoll
	~ Älmhults 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 4(4) 
	qJJ kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	Beslutet skickas till 
	343 96 Hallaryd Länsstyrelsen i Kronobergs län (tillsammans med samtliga handlingar i ärendet) 
	Figure

	Justerandes signaturer Ordfande 
	Sekreterare 
	Figure

	Figure
	Sammanträdesprotokoll
	ln] Älmhults 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(4) 
	lfjl kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	§ 52 Strandskyddsdispens Fagerhult 2:11 
	Ärendenummer MOB 2021/29 
	Ärendenummer EDP M 2021-387 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	1. ~ gnämnden beslutar att ge-med personnummer 
	--dispens från strandskyddsbestämmelsema f att på fastigheten Fagerhult 2:11 utfa åtgärder i enlighet med ansan. 
	2. 
	2. 
	2. 
	2. 
	Dispensen fenas med nedanstående villkor i enlighet med 16 kap. 2 § miljalken. 

	-Bryggan, eller dess närområde, får inte fses med skyltar eller andra anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas på eller vid bryggan. 

	3. 
	3. 
	Beslutet sänds till Länsstyrelsen i Kronobergs län f bedning om det ska erpras (se nedan). Länsstyrelsen meddelar er resultatet av prningen. Beslutet kan därf tas i anspråk fst när sådant besked erhållits, om detta inte ändrar beslutet. 

	4. 
	4. 
	En dispens från strandskyddet upph, enligt miljalken 7 kap. 18 h §, att gälla om åtgärden inte påbjas inom två år eller inte avslutas inom fem år från den dagen då dispensen vann laga kraft 


	Beslutsnivå 
	Miljoch byggnämnden 
	Motivering 
	Åtgärden kan bedas som tillåtlig med hänvisning till det särskilda skälet som 
	återfinns i 7 kap. 18 c § punkt 3 futsatt att dispensen fenas med villkor som 
	hindrar området från att privatiseras. Beslutet fenas med villkor i enlighet med 
	16 kap. 2 § miljalken. Det beds inte finnas någon befintlig brygga i det 
	direkta närområdet som g att behovet av en brygga på platsen skulle vara er
	fligt. 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Figure
	Sammanträdesprotokoll 
	~ Älmhults 
	lfji kommun 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(4) 
	Milj-och byggnämnden 
	Dispensen beviljas i enlighet med 7 kap. 18 b § som anger att kommunen i det enskilda fallet får ge dispens från frbuden i 7 kap. 15 § miljalken, om det finns särskilda skäl [ ... ]. 
	Avgift 
	Avgiften f handläggning av ansan är 6 048 kronor. Avgiften tas ut med st av taxa f prning och tillsyn inom miljbalkens område, antagen av kommunfullmäktige 2009-08-31 § 110, med efterfjande revideringar. 
	Faktura kommer att skickas senare. Om denna inte betalas i tid tas en påminnelseavgift på 60 kronor ut. 
	Sammanfattning av ärendet 
	-inkom 2021-03-22 med en ansan om befrielse från strandskyddsbestämmelserna f att på fastigheten Fagerhult 2: 11 anlägga en mindre flytbrygga. Bryggans ungefärliga utfande presenteras i ansningshandlingarna. I ansan anges att tlytbryggan kommer placeras vid strandkanten till Hängasj på fastigheten Fagerhult 2: 11. Hängasj har 100 meters strandskydd. 
	Den aktuella platsen ligger inom ett område som uppmärksammats i länets naturvårdsprogram och har getts värdeklass 2 genom sina biologiska-och landskapsmässiga värden, samt dess betydelse fr friluftslivet. Platsen bestes 2021-03-23. Vid beset kunde det noteras att det fekom en upptrampad stig från vägen och ner till sj. Nere vid sjn påträffades en enkel bänk och en fhållandevis pen yta som tillsynes nyttjats f friluftsliv som t.ex. bad och fiske. Det noterades dock inga tecken på särskilt skyddade arter e
	Sanden har angett särskilt skäl fr åtgärden, enligt miljalken 7 kap. 18 c § 
	punkt 3 och 4. Dessa punkter redovisar fjande skäl: 
	Punkt 3: "området behs f en anläggning som f sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanf området" 
	Punkt 4: 
	"området behs f att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
	kan genomfas utanf området" 
	Justerandes signaturer Ordfande 
	Utdragsbestyrl<ande
	Utdragsbestyrl<ande
	Sekreterare

	J"'lera••a 
	Figure
	Figure
	Sammanträdesprotokoll
	U Älmhults 
	lijl kommun 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 3(4) 
	Miljoch byggnämnden 
	Miljoch byggnämnden anser att ett av de angivna särskilda skälen är tillämpbart. Det är skälet i punkt 3 som beds vara tillämpbart, det anger fjande: 
	"området behs f en anläggning som f sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanf området" 
	Skälen i punkt 4 beds inte vara tillämpbar f åtgärden. 
	F att skälen i punkt 3 ska kunna tillgodogas utan att ha en otillåtlig privatiserande inverkan på området kommer strandskyddsdispensen att fenas med ett villkor som anger att bryggan, eller dess närområde, inte får fses med skyltar eller andra anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas på eller vid bryggan. 
	Dispensen fenas med villkor f att säkerställa att allmänheten inte ska av
	hållas från området och f att åtgärden ska kunna användas f friluftslivet i sin 
	helhet. 
	Beslutsunderlag 
	• 
	• 
	• 
	Ansan om strandskyddsdispens, dnr: m-2021-387-1 

	• 
	• 
	Situationsplan, dnr: m-2021-387-2 

	• 
	• 
	Foton, dnr: m-2021-387-3 

	• 
	• 
	Meddelande, kommunikation inf inf tjänsteskrivelse som ska presenteras till miljoch byggnämnden, m-2021-387-4 

	• 
	• 
	Svar på meddelande, kommunikation inf inf tjänsteskrivelse som ska presenteras till miljoch byggnämnden, m-2021-387-5 


	Lagst 
	Beslutet meddelas med st av miljalken 7 kap. 18 b § samt 16 kap 2 § i samma lag. 
	Överklagan 
	Beslutet kan erklagas hos Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen om hur man erklagar. 
	Justerandes signaturer 
	Ordfande 
	Sekreterare Utdragsbestyrkande 
	Figure
	Figure

	~ 
	Sammanträdes protokoll 
	~ Älmhults 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 4(4) 
	qji kommun 

	Milj-och byggnämnden 
	Överprning 
	I enlighet med miljalken 19 kap. 3 a § ersänds beslutet till Länsstyrelse11 i Kronobergs län tillsammans med karta som visar anordningens läge. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag beslutet kom in till länsstyrelsen ta ställning till om beslutet ska erpras enligt miljalken 19 kap. 3 b §. Om en erprning ska gas innebär det att beslutet kan upphävas, få ändrade villkor eller ska gälla enligt ursprungligt beslut. Åtgärden får därf inte påbjas frän länsstyrelsen har meddelat sitt beslut. 
	Upplysning 
	Det är sandens ansvar att känna till eventuella fornlämningar på fastigheten, så att de inte skadas av misstag vid t.ex. markarbeten. F att ta reda på var det finns fornlämningar b länsstyrelsens kulturmiljnhet kontaktas. Om en okänd fornlämning påträffas i samband med grävarbeten måste arbetet omedelbart avbrytas och en anmälan gas till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Åtgärder i vatten kan i vissa fall även kräva en anmälan eller ansan om vattenverksamhet En anmälan eller anskan om vattenverksamhet hante
	Beslutet skickas till 
	Figure
	Länsstyrelsen i Kronobergs län (tillsammans med samtliga handlingar i ärendet) 
	Justerandes signaturer 
	Ordfande 
	Sammanträdes protokoll 
	~ Älmhults 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 1 (2) 
	li.J) kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	§ 53 Utnämning av dataskyddsombud 
	Ärendenummer MOB 2018/14 Ärendenummer EDP M 2017-1099 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Miljoch byggnämnden utser kanslichef Elisabeth Olofsson till dataskyddsombud fr.o.m. 2021-04-07. 

	2. 
	2. 
	Miljoch byggnämnden upphäver samtidigt miljoch byggnämndens beslut 2020-04-27, § 50. 


	Besluts nivå 
	Miljoch byggnämnden 
	Sammanfattning av ärendet 
	Kommunstyrelsen har utsett kanslichef Elisabeth Olofsson till nytt dataskyddsombud varmed tidigare dataskyddsombud Niclas Rosenbalck entledigas. Respektive kommunal nämnd och kommunalägt bolag feslås ga detsamma. 
	Varje nämnd ska enligt dataskyddsfordningen som personuppgiftsansvarig och offentligt organ utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har enligt fordningen fjande uppgifter: 
	• 
	• 
	• 
	samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter. 

	• 
	• 
	kontrollera att organisationen fjer bestämmelser och interna styrdokument. 

	• 
	• 
	informera och ge råd inom organisationen. 

	• 
	• 
	ge råd om konsekvensbedningar. 

	• 
	• 
	vara kontaktperson f Datainspektionen. 

	• 
	• 
	vara kontaktperson f de registrerade (medborgaren och kunden) och personalen inom organisationen. 


	samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner 
	Justerandes signaturer Ordfande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
	Figure
	a 
	Sammanträdesprotokoll
	U Älmhults 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 
	lt.B kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	Beslutsunderlag 
	• 
	• 
	• 
	Miljoch byggfvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16 

	• 
	• 
	Kommunstyrelsen delegeringsbeslut Utnämnande av datasskyddsombud 2021-04-06 


	Beslutet skickas till 
	Dataskyddsombudet Integritetsskyddsmyndigheten ( fd Datainspektionen) 
	Justerandes signaturer 
	Figure
	Figure
	Sammanträdes protokoll 
	~ Älmhults 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 1 (1) 
	181 kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	§ 54 Redovisning av delegeringsbeslut april 2021 
	Ärendenummer MOB 2021/11 
	Miljoch byggnämndens beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Miljoch byggnämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut. 

	2. 
	2. 
	Miljoch byggnämnden skar ytterligare information angående delegeringsbeslut DL§§ 252 och 253/2021 vid nästa sammanträde. 


	Beslutsnivå 
	Miljoch byggnämnden 
	Sammanfattning av ärendet 
	Miljoch byggnämnden har lämnat er sin beslutanderätt i vissa ärenden till ordfande och tjänstemän i enlighet med miljoch byggnämndens delegeringsordning. Beslut som fattas av delegat redovisas på närmast efterfjande me. 
	Beslutsunderlag 
	• 
	• 
	• 
	Bostadsanpassning: DBA §§ 14-16 

	• 
	• 
	Bygglov, startbesked, slutbesked, adressärenden (lägenhetsnummer, belägenhetsadresser), fastighetsbildningsärenden, namnsättning på platser, gator och vägar samt ordfandebeslut: DL§§ 90-99, 171, 180-284, 286-304 

	• 
	• 
	Miljoch hälsoskydd: MoH §§ 163-211 

	• 
	• 
	Miljoch byggchef: MoH § 189/2021 


	Figure
	Sammanträdesprotokoll
	~ Älmhults 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 1 (1) 
	qJi kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	§ 55 Information april 2021 Ärendenummer MOB 2021/10 
	-Redovisning av bostadsanpassningsärenden som är beslutade men ej utbetalda. 
	Justerandes signaturer 
	Ordfande Justerare Sekreterare 
	Uldragsbestyrkande 
	a 
	Figure

	Sammanträdesprotokoll
	U Älmhults 
	2021-04-26 Sidnummer, beslut 1 (1) 
	ltll kommun 

	Miljoch byggnämnden 
	§ 56 Meddelande april 2021 
	Ärendenummer MOB 2021/9 
	1. 
	1. 
	1. 
	Socialdepartementet beslutar 2021-03-04 om utbetalning av medel till kommuner och regioner f tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Dnr. m-2021-11 

	2. 
	2. 
	Mark-och miljomstolen beslutar 2021-03-05 att avskriva målet då ansan om utdande av vite återkallats gällande fastigheten Ruke 1 :3. Dnr m-2017-652 

	3. 
	3. 
	Länsstyrelsen beslutar 2021-03-30 att godkänna fprning av djurstall på fastigheten Vägla 2:3. Dnr. m-2021-11 

	4. 
	4. 
	Länsstyrelsen beslutar 2021-03-30 att avslå erklagandet av beslut om bygglov på fastigheterna Prismat 1 och Dioptern 1. Dnr. B-2020-438 

	5. 
	5. 
	Länsstyrelsen beslutar 2021-04-12 att godkänna kommunalt beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Fälhult 2:4. Dnr. m-2021-375 

	6. 
	6. 
	Länsstyrelsen beslutar 2021-04-13 att upphäva det erklagade beslutet om fbud och avgift på fastigheten Veka 1:60. Dnr m-2020-204 

	7. 
	7. 
	Länsstyrelsen beslutar 2021-04-14 att avslå erklagandet av beslut om bygglov på fastigheten Kedjan 1. Dnr. B-2020-543 

	8. 
	8. 
	Länsstyrelsen beslutar 2021-04-15 om tillstånd till transport av farligt och icke farligt avfall f Crona Transport AB. Dnr m-2021-470 

	9. 
	9. 
	Mark-och miljverdomstolen beslutar 2021-04-15 att ändra mark-och miljdomstolens dom och upphäva milj-och byggnämndens beslut§ MoH 2019-478 gällande fastigheten Käskhult 2:6. Dnr. m-2018-885 
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