
 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31   

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 

 

Miljö- och byggnämnden  2021-05-31 
 
Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult klockan 13:30–16:00 
 

Paragrafer 
57-67 
 

Utses att justera 
Christer Martinsson (KD) 
 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult miljö- och byggförvaltningen 2021-06-07 
 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________   
 Helle Kröll Rasmussen 
 
Ordförande  ____________________________________   
 Pontus Haglund (C) 
 
Justerande  ____________________________________   
                    Christer Martinsson (KD) 
 
Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnämnden 2021-05-31 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2021-06-08 2021-07-01 

Anslagstid  
20210609 - 20210630  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Miljö- och byggförvaltningen  

1



Sammanträdesprotokoll

2021-05-31 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Pontus Haglund (C) 
Tommy Lövquist (S) § 57-60, 62-67, distans 
Dan Blixt (M), distans 
Kristina Spjut Sahlberg (S), distans 
Håkan Pettersson (S), distans 
Claes Lindahl (C), distans 
Christer Martinsson (KD) 

Tjänstgörande ersättare 
Birgitta Bengtsson (S) § 61, ersätter Tommy Lövquist (S) 

Tjänstemän 
Ingegerd Anderson, miljö- och byggchef § 57-58 
Emma Lina Svensson, avdelningschef miljö 
Camilla Hallberg, controller § 57-58 
Ellen Karlsson, byggnadsinspektör § 58-59 
Daniel Persson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 60-61 
Emma Brannegård, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 62 
Emma Norrsén, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 66 
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Sammanträdesprotokoll

2021-05-31 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

Ärenden 

Val av justerare och dag för justering 
§ 57 Fastställande av föredragningslistan 4 
§ 58 Information maj 2021 

2021/10 

5 
§ 59 Förhandsbesked - Stenbrohults-Björnhult 1:56 

2021/34 

6 - 8 
§ 60 Ansökan om strandskyddsdispens för fyra 

flytbryggor - Älmhult 20:1 

2021/37 

9 - 12 

§ 61 Ansökan om strandskyddsdispens för 
bastubyggnad - Apelhult 1:5 

2021/36 

13 - 16 

§ 62 Svar på föreläggande från mark- och 
miljödomstolen - Osnaköp 2:44 

2020/34 

17 - 19 

§ 63 Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 

2020/41 

20 

§ 64 Ändring av delegeringsordning för miljö- och 
byggnämnden 

2019/13 

21 - 22 

§ 65 Redovisning av delegeringsbeslut 2021 
2021/11 

23 
§ 66 Information 24 
§ 67 Meddelande 2021 

2021/9 

25 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

§ 57 Fastställande av föredragningslistan

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden fastställer dagordningen enligt kallelse 2021-05-24

med följande ändringar
- Informationsärendets punkt 1 - 3 flyttas fram och tas upp som punkt 3a
- Informationsärendets punkt 4 stryks
- Punkt 3 i ärendelistan Förhandsbesked – Stenbrohults-Björnhult 1:56 tas

upp som punkt 3b

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
_______ 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

§ 58 Information maj 2021
Ärendenummer MOB 2021/10 

Sammanfattning av ärendet 
1. Ingegerd Andersson, miljö- och byggchef, och Camilla Hallberg, controller,

informerar om budgetförslag som behandlas på miljö- och byggnämndens
sammanträde i juni.

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

3. Ellen Karlsson, byggnadsinspektör, informerar om

- beslut DL252/2021 Ändrad användning av vilostuga (Dnr. B2020-490)

- beslut DL253/2021 Tillsyn – olovlig byggnation (Dnr. B2021-120).

_______
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(3) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

§ 59 Förhandsbesked - Stenbrohults-Björnhult 1:56
Ärendenummer MOB 2021/34 
Ärendenummer EDP B-2021-187 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Förhandsbesked för enbostadshus samt förrådsbyggnad/garage beviljas med

villkor utanför planlagt område på fastighet Stenbrohults-Björnhult 1:56,
men stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900).

Villkor 
Biotopskyddad stenmur längs jordbruksmark i södra delen av ansökans 
tomtplatsområde får ej flyttas, förändras eller tas bort. 
Där så är möjligt utan att hindra placering av sökt åtgärds byggnadskroppar, i 
enlighet med situationsplan B-2021-187-2, ska vuxna ekar lämnas opåverkade. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Avgift 
Avgiften för beslutet är 3998 kronor *. Avgiften tas ut med stöd av taxa för 
prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av 
kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86, och ändring i taxan gällande timbeloppet 
utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102. 
Faktura skickas senare. 

Sammanfattning av ärendet 
NN, NN, 34374 Liatorp inkom 2021-03-18 med en ansökan om förhandsbesked 
för att uppföra ett enbostadshus samt förrådsbyggnad/garage på fastigheten 
Stenbrohults-Björnhult 1:56.
NN äger fastigheten Stenbrohults-Björnhult 1:56. 

Ärendebeskrivning 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 2(3) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

NN, NN1, 34374 Liatorp inkom 2021-03-18 med en ansökan om förhandsbesked 
för att uppföra ett enbostadshus samt förrådsbyggnad/garage på fastigheten 
Stenbrohults-Björnhult 1:56, Älmhult.
Marken där byggnationen är tänkt att uppföras är idag naturmark i bredvid 
åkermark, avskilt med en stenmur. Byggnationen och tillhörande fastighet ligger 
minst ca 170 meter bort från närmaste annan fastighet. Samfälligheten i direkt 
anslutning, ej namnsatt i karta eller register, är enligt uppgift från 
mätavdelningen 2021-03-31 ej registrerad hos lantmäteriet och enda delägare 
som går att finna är Stenbrohults-Björnhult 1:56. 
NN äger fastigheten Stenbrohults-Björnhult 1:56. 
Platsen besöktes av Miljö- och byggförvaltningen 2021-03-31 utan anmärkning 
utöver biotopskyddad stenmur mellan naturmark och jordbruksmark i söder samt 
ett fåtal vuxna ekar inom området. Se bilder B-2021-187-7, 2021-03-30. 
Vid genomgång av checklista, se B-2021-187-5, samt genomgång av platsens 
markförhållanden, buller, värden, se underlag B-2021-187-6, noterades inget 
som förhindrande för önskad åtgärd. Remissyttrande från planeringsavdelningen, 
se B-2021-187-4, inkom 2021-04-13 positivt till åtgärden. Miljöavdelningen 
meddelade 2021-05-19, B-2021-187-8, att de ser inget hinder i sökandes 
placering av brun/vattentäkt, Slamavskiljare och infiltration.  
Då åtgärden är belägen över 170 meter in Stenbrohults-Björnhult 1:56 från 
närmaste granne samt har utfart mot egen privat skogsväg så bedöms ingen 
annan part vara berörd granne. 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att lokaliseringen är lämplig och att 
förhandsbesked kan beviljas med villkor att stenmur längs utpekad plats södra 
del ej får flyttas, förändras eller tas bort samt där så möjligt att ekar sparas. 

Beslutsunderlag 
 B-2021-187-1, Ansökan

 B-2020-576-2, Situationsplan

 B-2021-187-3, Remissvar Planeringsavdelningen, Älmhult Kommun

 B-2021-187-5, Checklista, förhandsbesked

 B-2021-187-6, Underlagskartor

 B-2021-187-7, Bilder, platsbesök 2021-03-30

 B-2021-187-8, Tjänsteskrivelse
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 3(3) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

Lagstöd 
1) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift
(PBF 9:20).
2) Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked ifråga om åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen (PBL 9:17).
3) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från
den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft (PBL 9:18).
4) Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet
gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om
förhandsbesked vann laga kraft (PBL 9:39).

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

_____ 
Beslutet skickas till 
Stenbrohults-Björnhult 1:56 

*Avgiften fördelas på:
Avgift för förhandsbesked 3808 kr
Kungörelse  190 kr
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

§ 60 Ansökan om strandskyddsdispens för fyra
flytbryggor - Älmhult 20:1
Ärendenummer MOB 2021/37 
Ärendenummer EDP m-2021-508 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att ge Älmhults kommun, genom tekniska

förvaltningen, med organisationsnummer 212000-0647, dispens från
strandskyddsbestämmelserna för att på fastigheten Älmhult 20:1 utföra
åtgärder i enlighet med ansökan.

Dispensen förenas med nedanstående villkor i enlighet med 16 kap. 2 § 
miljöbalken. 
- Bryggorna, eller dess närområde, får inte förses med skyltar eller andra

anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas på eller vid
bryggan.

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. 
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. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Motivering 
Miljö- och byggnämnden anser att det angivna särskilda skälet är tillämpbart för 
åtgärderna.  
För att skälen i 7 kap. 18 c § punkt 3 ska kunna tillgodogöras utan att ha en 
otillåtlig privatiserande inverkan på området kommer strandskyddsdispensen att 
förenas med ett villkor som anger att bryggorna, eller dess närområde, inte får 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 2(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

förses med skyltar eller andra anordningar som hindrar eller avhåller 
allmänheten från att vistas på eller vid bryggorna. Det bedöms inte finnas några 
befintliga bryggor i det direkta närområdet som gör att behovet av bryggor på 
platsen skulle vara överflödigt. 
Dispensen förenas med villkor för att säkerställa att allmänheten inte ska 
avhållas från området och för att åtgärden ska kunna användas för friluftslivet i 
sin helhet. Beslutet får förenas med villkor i enlighet med 16 kap. 2 § 
miljöbalken.  
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 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 
påminnelseavgift på 60 kronor ut.  

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun, genom tekniska förvaltningen, inkom 2021-04-28 med en 
ansökan om befrielse från strandskyddsbestämmelserna för att på fastigheten 
Älmhult 20:1 anlägga fyra flytbryggor utmed det så kallade yttre näsets östra 
strandlinje.  
Flytbryggorna är tänkta att placeras vid strandlinjen till Möckeln på fastigheten 
Älmhult 20:1. Möckeln har 200 meters strandskydd. 

Ärendebeskrivning 
Älmhults kommun, genom tekniska förvaltningen, inkom 2021-04-28 med en 
ansökan om befrielse från strandskyddsbestämmelserna för att på fastigheten 
Älmhult 20:1 anlägga fyra flytbryggor utmed det så kallade yttre näsets östra 
strandlinje.  
Flytbryggorna är tänkta att placeras vid strandlinjen till Möckeln på fastigheten 
Älmhult 20:1. Möckeln har 200 meters strandskydd. 
Den aktuella platsen ligger inom ett område som uppmärksammats i länets 
naturvårdsprogram och har getts värdeklass 1 genom sina biologiska- och 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 3(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

landskapsmässiga värden, samt dess betydelse för friluftslivet. Platsen besöktes 
2021-05-12. Vid besöket kunde det noteras att det förekommer ett väletablerat 
promenadstråk med tydligt allmänt rekreationssyfte. Det kunde inte noteras 
några särskilt skyddsvärda arter eller liknande som bedöms påverkas nämnvärt 
till följd av att flytbryggor anläggs på platsen. Detta är dock inte att förväxla 
med att det inte skulle finnas några ekologiska- eller biologiska värden på 
platsen, bara att bestånd och ekologi i området inte bedöms påverkas nämnvärt 
till följd av de ansökta åtgärderna. 
Sökanden har angett särskilt skäl för åtgärden, enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § 
punkt 3. Denna punkt 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”. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan om strandskyddsdispens, dnr: m-2021-508-1

 E-post – kommunikation inför ansökan, dnr: m-2021-508-2

 Begäran om komplettering, dnr: m-2021-508-3

 Situationsplan, flytbrygga samt komplettering, dnr: m-2021-508-4

 Komplettering, ankare till fastsättning av flytbrygga, dnr: m-2021-508-5

 Mejlkonversation med I Thulander 12-19 maj, dnr: m-2021-508-6

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. 

Överprövning 
I enlighet med miljöbalken 19 kap. 3 a § översänds beslutet till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län tillsammans med karta som visar anordningens läge. 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 4(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

Länsstyrelsen 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 
avbrytas och en anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Åtgärder i 
vatten kan i vissa fall även kräva en anmälan eller ansökan om 
vattenverksamhet. En anmälan eller ansökan om vattenverksamhet hanteras i 
regel av Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

______ 
Beslutet skickas till 
Älmhults kommun, tekniska förvaltningen, box 500, 343 23 Älmhults kommun 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, kronoberg@lansstyrelsen.se (tillsammans med 
samtliga handlingar i ärendet) 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

§ 61 Ansökan om strandskyddsdispens för
bastubyggnad - Apelhult 1:5
Ärendenummer MOB 2021/36 
Ärendenummer EDP m-202-495 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att ge NN, med personnummer

19581208-xxxx, dispens från strandskyddsbestämmelserna för att på 
fastigheten Apelhult 1:5 utföra åtgärder i enlighet med ansökan.

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. 
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 beslut. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden att besluta avslå NN, med 
personnummer 19581208-xxxx, ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att på fastigheten Apelhult 1:5 utföra åtgärder i 
enlighet med ansökan 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6048 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. 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 2(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

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

Jäv 
Tommy Lövquist (S) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv. 
Birgitta Bengtsson (S) träder in som ersättare. 

Sammanfattning av ärendet 
NN inkom 2021-04-23 med en ansökan om befrielse från 
strandskyddsbestämmelserna för att på fastigheten Apelhult 1:5 uppföra en helt 
ny bastubyggnad inom strandskyddat område. 
Fastigheten och den aktuella platsen ligger vid vattendraget Helge å, som har 
100 meters strandskydd. 

Ärendebeskrivning 
NN inkom 2021-04-23 med en ansökan om befrielse från 
strandskyddsbestämmelserna för att på fastigheten Apelhult 1:5 uppföra en helt 
ny bastubyggnad inom strandskyddat område. Byggnadens utförande redovisas i 
ansökningshandlingarna.  
Fastigheten ligger vid vattendraget Helge å, som har 100 meters strandskydd. 
Enligt ansökan är det den sökande som äger marken och placeringen av bastun 
kommer ske i en nära anslutning till Helge å. 
Platsen ligger enligt ansökan i ett område med skogsmark, buskar och högt gräs. 
Åtgärden kommer även kräva utjämning av mark under bastutunnan. Den 
sökande har i inskickat underlag även angett att allmänhetens tillgänglighet till 
platsen inte skulle påverkas till följd av åtgärden. 
I ansökan har sökanden åberopat ett av skälen som krävs för att 
strandskyddsdispens ska kunna ges. Den sökande har åberopat skälet i 7 kap. 
18c § p 6 som anger: 
”Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse” 
Den sökande utvecklar tillämpningen av det särskilda skälet med att bastutunnan 
är avsedd för rekreation för den sökande och dennes familj. Bastutunnan skulle 
även göra det möjligt för dem att basta och bada. 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 3(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

Platsen besöktes av miljö- och byggförvaltningen den 12 maj 2021. Det kunde 
då noteras att platsen inte var inom den sökandes tomtplats och att det inte fanns 
någon annan befintlig bebyggelse på platsen. Vegetationen var i enlighet med 
ansökningshandlingarna. Enligt artportalen (som drivs av Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU) förekommer dock forsärla i området kring Helge å. 
Det har även observerats utter i området och det går inte att utesluta att de 
ansökta åtgärderna skulle kunna ge negativ inverkan på de aktuella arternas 
möjlighet att röra sig i området. 
Miljö- och byggförvaltningens bedömde att strandskyddsdispens inte kunde 
beviljas och kommunicerade detta till sökande den 12 maj 2021. Inga ytterligare 
uppgifter av betydelse för ärendeutgången har inkommit efter detta. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan om strandskyddsdispens, dnr: m-2021-495-1

 Kommunikation gällande ansökan om strandskyddsdispens,
dnr: m-2021-495-2

 Mejlkonversation 12 maj – 17 maj, dnr: m-2021-495-3

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18

Lagstöd 
Beslutet meddelas med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Claes Lindahl(C) föreslår att ansökan om strandskyddsdispens för bastu bör 
godkännas med motiveringen att det är marginell påverkan på naturen. 
Dan Blixt (M) yrkar bifall till Claes Lindahls (C) förslag. 
Håkan Petersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 
Claes Lindahls (C) förslag. 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 4(4) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

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. 
Länsstyrelsen 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 
avbrytas och en anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Åtgärder i 
vatten kan i vissa fall även kräva en anmälan eller ansökan om 
vattenverksamhet. En anmälan eller ansökan om vattenverksamhet hanteras i 
regel av Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

_____ 
Beslutet skickas till 
Apelhult  1:5
Länsstyrelsen i Kronobergs län, kronoberg@lansstyrelsen.se (tillsammans med 
samtliga handlingar i ärendet) 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(3) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

§ 62 Svar på föreläggande från mark- och
miljödomstolen - Osnaköp 2:44
Ärendenummer MOB 2020/34 
Ärendenummer EDP M-2018-76 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnadsnämnden anser att ärendet ska avskrivas eftersom

kraven på åtgärder är genomförda.

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Mark- och miljödomstolen ska pröva om ett vite ska dömas ut eller ej. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden skickade in en ansökan om begäran av utdömande av 
vite till mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt, den 3 mars 2021. Nämnden 
fattade beslutet om att ansöka om utdömande den 22 februari 2021.  
Anledningen till att beslut om begäran av utdömande av vite skickades till 
domstolen var på grund av att fastighetsägarna till Osnaköp 2:44 inte efterlevde 
nämndens beslut om att inte släppa ut avloppsvatten, nämndbeslut  
§ 76/2020, beslutet delgavs fastighetsägarna via delgivningsman den 5 juli 2020.
Miljö- och byggförvaltningen utförde en inspektion den 12 januari 2021 om 
nämndbeslut § 76/2020 efterlevdes eller inte.  
Vid inspektionen öppnade en person dörren, en äldre herre, och blev informerad 
varför inspektörerna var på plats. Han sa att det gick bra att inspektionen 
utfördes men nämnde inget om att den enskilda avloppsanläggningen inte skulle 
vara i bruk.  
Inspektörerna noterades att det fanns slam i slamavskiljaren, dock i mindre 
mängd. Slam i en slamavskiljare är en indikation på att anläggningen används, 
även om det är i mindre utsträckning.  
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 2(3) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

Vid inspektionstillfället fanns två bilar och en husvagn parkerade på fastighetens 
uppfart.  
Det finns två personer skrivna på fastigheten, NN och NN, bolaget 
Comfortkudden i Malmö AB står som ägare av fastigheten.  
Enligt uppgifter från det kommunala renhållningsbolaget SSAM hade senaste 
slamtömning innan inspektionstillfället den 12 januari 2021 skett under maj 
månad 2020.  
Fastighetsägaren ansökte om inrättande av en ny enskild avloppsanläggning, 
ärendenummer m-2020-800. Ansökan kompletterades till en fullskalig ansökan 
den 4 februari 2021.  
I enlighet med handläggningsrutinen för tillståndsgivning till enskilda 
avloppsanläggningar skickades grannyttranden ut till närliggande grannar. Sista 
yttrandet inkom inom satt tid den 8 mars 2021.  
Miljö- och byggförvaltningen fattade delegeringsbeslut § MoH-2021-156 
den 9 mars 2021.  
Miljö- och byggförvaltningen har varit i kontakt med entreprenören som 
anställdes för att anlägga den enskilda avloppsanläggningen. Han har meddelat 
att anläggningen färdigställdes i mitten på april 2021.  
Ingen entreprenörsrapport eller fotografidokumentation har inkommit till miljö- 
och byggförvaltningen. Ärende M-2020-800 är därmed fortfarande öppet.  
Miljö- och byggförvaltningen startade förbudsärendet på fastighet Osnaköp 2:44 
den 26 januari 2018.  
Miljö- och byggförvaltningen fattade delegeringsbeslut § 202/2019, den 9 maj 
2019. Delegeringsbeslutet var ett beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten på 
fastigheten Osnaköp 2:44 och trädde i kraft den 9 maj 2020. Fastighetsägaren 
mottog beslutet den 16 december 2019 via delgivningsman.  
Miljö- och byggnämnden beslutade att förbudet om utsläpp av avloppsvatten 
med vite den 22 juni 2020, nämndbeslut § 76/2020. Fastighetsägaren mottog 
beslutet den 5 juli 2020. 

Beslutsunderlag 
 M-2018-76-2, delegeringsbeslut § 202/2019

 M-2018-76-9, delgivningskvitto

 M-2018-76-22, nämndbeslut § 76/2020

 M-2018-76-24, delgivningskvitto
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 3(3) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 M-2018-76-27, inspektionsrapport

 M-2018-76-33, föreläggande om yttrande från mark- och miljödomstolen

 Delegeringsordning

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Claes Lindahl (C) föreslår att ärendet avskrivs. 
Tommy Lövquist (S) yrkar bifall till Claes Lindahls förslag. 
Pontus Haglund (C) yrkar bifall till Claes Lindahls förslag med motiveringen att 
kraven på åtgärder är genomförda 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om det är miljö- och byggnämndens mening att ärendet bör 
avskrivas och finner att nämnden beslutar så.  

_____ 
Beslutet skickas till 
Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

§ 63 Revidering av taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet
Ärendenummer MOB 2020/41 
Ärendenummer EDP M-2018-832 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar ändring av

taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet”, upprättad
2019-10-18

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter upphävdes 1 april 2021 och ersattes av förordningen 
2021:176. I gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedelsområdet finns 
hänvisning till upphävd förordning. Den nya förordningen (2021:176) om 
avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter och dess 
övergångsbestämmelser trädde i kraft 1 april 2021. Den nya förordningen 
innefattar bland annat att efterhandsdebitering införs och ett nytt begrepp ”annan 
offentlig verksamhet”. Ett nytt underlag för taxebestämmelserna planerar 
Sveriges kommuner och regioner att föra fram under hösten 2021 

Beslutsunderlag 
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, upprättad 2019-10-18

 Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter.

_____ 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

§ 64 Ändring av delegeringsordning för miljö- och
byggnämnden
Ärendenummer MOB 2019/13 
Ärendenummer EDP M-2011-235 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att anta reviderad delegeringsordning

enligt förvaltningens förslag.

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande delegeringsordning för miljö- och byggförvaltningen behöver ändras 
gällande ny delegation för avdelningschefer. Delegat miljö- och byggchef med 
förkortning MB har ändrats till benämning förvaltningschef (FC). 
I gällande delegeringsordning saknas avdelningschefer som delegater och det är 
tillagt i förslaget. Förslaget har bl.a. även tillägg i de allmänna bestämmelserna 
kring delegering. Där förvaltningschef tidigare stått angiven tillsammans med 
annan delegat på förvaltningen har detta istället ersatts med förtydligande i 
allmänna bestämmelser.  
Delegat lantmäteriingenjör tas bort och ny delegat för detta område blir 
avdelningschef kart- och mätningsavd.  
Avdelningschefer har fått delegation i förslaget för att ansvara för personalfrågor 
inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. 
Markerad röd text föreslås att tas bort ur delegeringsordningen och text 
markerad med grönt föreslås läggas till. 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att ändringen av delegeringsordningen ska 
gälla från och med 2021-06-01. 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21

 Förslag till revidering av delegeringsordning, 2021-05-21.

_____ 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

§ 65 Redovisning av delegeringsbeslut 2021
Ärendenummer MOB 2021/11 

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

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden. 

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

Beslutsunderlag 
 Bostadsanpassning: DBA §§ 17 - 20

 Bygglov, startbesked, slutbesked, adressärenden (lägenhetsnummer, belägen-
hetsadresser), fastighetsbildningsärenden, namnsättning på platser, gator och
vägar samt ordförandebeslut: DL §§ 285, 305 – 432

 Miljö- och hälsoskydd: MoH §§ 126, 212 – 256

 Miljö- och byggchef: ---
_______
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

§ 66 Information maj 2021

1. Emma Norrsén, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar om att lokala
avfallsföreskrifter saknar krav på anmälan gällande torrtoaletter.

_______ 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

§ 67 Meddelande 2021
Ärendenummer MOB 2021/9 

1. Länsstyrelsen beslutar 2021-04-15 att Båtklubben Näset får återställa strandkanten
vid småbåtshamnen på fastigheten Älmhult 20:1
Dnr. M-2019-797

2. Länsstyrelsen beslutar 2021-05-04 att förelägga fastighetsägare om
försiktighetsmått gällande flytbrygga i sjön Möckeln på fastigheterna Sånnaböke
1:98 och 1:76
Dnr. M-2021-352

3. Länsstyrelsen beslutar 2021-05-05 att avsluta tillsynsärende gällande bortledning av
grundvatten på fastigheten Blåsippan 1
Dnr. M-2021-11

4. Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt beslutar 2021-05-18 avslå
överklagandet gällande strandskyddsdispens för förråd till jakt- och fiskeutrustning
samt material och utrustning till båt på fastigheten Skåparyd 4:1
Dnr. M-2020-813

5. Länsstyrelsen beslutar 2021-05-18 godkänna kommunalt beslut om
strandskyddsdispens ny byggnad på fastigheten Vägla 2:13
Dnr. M-2021-467

6. Länsstyrelsen beslutar 2021-05-18 godkänna kommunalt beslut om
strandskyddsdispens för flytbrygga på fastigheten Fagerhult 2:11
Dnr. M-2021-387

7. Åklagarmyndigheten,Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Malmö beslutar
2021-05-17 godkänna strafföreläggande. Borox International AB åläggs att betala
företagsbot med 50 000 kr.
Dnr. M-2020-1047

_______  
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