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Ärenden
Val av justerare och dag för justering
§1

Fastställande av föredragningslistan

4

§2

Intern kontrollplan uppföljning 2021

5

§3

Ansökan om rivningslov, Vita korset 7

6 - 12

§4

Förhandsbesked för enbostadshus, Fälhult 1:24

13 - 15

§5

Förhandsbesked för enbostadshus, Strommaköp
1:10

16 - 19

§6

Förhandsbesked för enbostadshus, Vägla 1:23

20 - 27

§7

Ansökan om bygglov för utvändig ändring av
enbostadshus, Gösen 2

28 - 32

§8

Ansökan om rivningslov, Hörda 3:17

33 - 36

§9

Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage,
Hörda 3:17

37 - 40

§ 10

Redovisning av delegeringsbeslut 2022

41

§ 11

Information januari 2022

42

§ 12

Meddelande januari 2022

43

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 1 Fastställande av föredragningslistan
Miljö- och byggnämndens beslut
1. Föredragningslistan fastställs enligt kallelse daterad 2022-01-17.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

§ 2 Intern kontrollplan uppföljning 2021
Ärendenummer MOB 2020/75
Ärendenummer EDP M-2020-866

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan för
2021 enligt förslag daterat 2022-01-17.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har gjort uppföljning på intern kontrollplan 2021.

Beslutsunderlag
• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-17
• Intern kontrollplan 2021 - uppföljning
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

§ 3 Ansökan om rivningslov, Vita korset 7
Ärendenummer MOB 2022/2
Ärendenummer EDP B-2021-508

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.
2. Förutsättningar för rivningslov enligt Kommunstyrelsens beslut § 211/2020
punkt 2-6.
-

Anvisningar ska utformas för att bevara områdets karaktär och historia.
Kommunstyrelsen ska godkänna entreprenörers förslag på utformning
innan avtal tecknas.
Fastigheten dokumenteras innan rivning.
Historien kopplat till platsen tas tillvara på, exempelvis genom att bevara
det smidesstaket som finns på platsen och placera smidesstaket på
lämplig plats inom Almgårdens tomtmark.
Minnet kring Julia Steen ska bevaras genom den dokumentation som
finns och göra historien mer offentlig.

3. Beslut om startbesked tas i separat beslut enligt delegeringsordningen.
4. Beslut om avgift tas i separat beslut.

Miljö- och byggnämndens motivering till beslut
Rivningslov beviljas med hänvisning till det dåliga skicket av byggnaden. Rivs
inte byggnaden så kommer den bara att bli sämre och kanske till sist riskera att
rasa.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
 Rivningslov beviljas inte med stöd av 9 kap. 34 § punkt 2 plan- och
bygglagen (2010:900), PBL
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(7)

Miljö- och byggnämnden

Förvaltningens motivering till beslut
Enligt 9 kap. 34 § 2 pkt plan- och bygglagen, (PBL), ska rivningslov ges för en
åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte bör bevaras på grund
av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller
konstnärliga värde.
Älmhults kommun har genom Johan Wallin på fastighetsavdelningen sökt
rivningslov för fastigheten Vita Korset 7. Det får tolkas som att det är
byggnadsbeståndet på fastigheten Vita Korset 7 som avses att rivas i ansökan då
fastigheter definitionsmässigt inte kan rivas.
Till ansökan om rivning har förutom ritningar även en antikvarisk
förundersökning, en statusbedömning, en kostnadsbedömning för renovering av
byggnaden samt en skrivelse från teknisk chef.
Miljö- och byggförvaltningen har som referenshandling låtit Kulturmiljö
Halland ta fram ett antikvariskt utlåtande över Vita Korset 7.
Antikvarisk förundersökning Kulturparken Småland
Den antikvariska förundersökningen som Kulturparken Småland gjort visar att
byggnaderna är helt unika och saknar motsvarighet både lokalt och nationellt
som barnbördshus, att Hvita korsets verksamhet satte Älmhult på kartan lång
innan IKEA och får anses ha ett symbolvärde på orten.
Byggnaderna utgör ett lokalt landmärke och dess speciella utformning
tillsammans med den terrasserade trädgården skapar en unik miljö.
Hvita Korsets byggnader och dess forna verksamhet har ett högt socialhistoriskt
värde och byggnaden med sina samlade värden är en viktig och utmärkande del
av Älmhults historia och identitet.
Kulturparken Småland rekommenderar utifrån de antikvariska aspekter som
kommer fram i förundersökningen att minst Svenslund, tornbyggnad och
huvudbyggnad bevaras då de har en stor potential att förändras för andra
verksamheter. Detta trots att delar av byggnaderna är misskötta och ett visst
förfall har inträtt.
Statusbedömning Structor
En undersökning av byggnadens status har gjorts. Det konstateras att ett stort
renoveringsbehov finns men då det inte fanns någon tanke om vad byggnaden
skulle kunna användas till i framtiden när Structor fick uppdraget så kan nyttan
och relevans av undersökningen ifrågasättas. Den viktigaste slutsatsen är att rent
statiskt kan byggnaden bevaras trots stort renoveringsbehov.
Grov kostnadsbedömning Fjälkinge Bygg & Besiktningar
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

7

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-01-24
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Miljö- och byggnämnden

Fjälkinge Bygg & Besiktningar har gjort en mycket grov kostnadsbedömning
vad en renovering av huvudbyggnaden skulle kunna kosta. Precis som i
föregående beräkningar vet man inte vad byggnaden ska användas till, inte heller
denna beräkning är annat en mycket grov gissning.
Skrivelse teknisk chef
I skrivelsen redovisas olika kostnader och intäkter för området och dess
planerade exploatering. De olika summorna är svåra att analysera då det inte
finns närmare beräkningar eller anbuds- och kontraktssummor att analysera.
Skrivelsen visar inte heller tydligt på hur samhällsnyttan tjänar eller förlorar på
om byggnaderna rivs eller bevaras.
Antikvariskt utlåtande Kulturmiljö Halland
Miljö- och byggförvaltningen har uppdragit åt Kulturmiljö Halland att göra ett
antikvariskt utlåtande över Vita Korset 7 för att få en referenshandling i
förhållande till de övriga utredningar som gjorts.
Det som kommer fram i det antikvariska utlåtande är följande:
Anläggningen är med sina karaktäristiskt sammanbyggda byggnadskroppar och
sitt höga torn unik till sin utformning. Även om förändringar av byggnaden
genomförts i samband med ombyggnaden till industri har byggnaden kvar
mycket av sin ursprungliga och säregna karaktär. Byggnadens historia visar på
en unik och omfattande verksamhet som präglat samhället och satt Älmhult på
kartan. Även om anläggningen i sin helhet med senare tillkomna årsringar är av
kulturhistoriskt värde bedöms huvudbyggnaden med tillhörande torn samt den
låga delen i öster vara viktigast för förståelsen av Hvita Korset-verksamheten.
Miljöskapande är även de omgivande stenterrasserna med karaktäristiska
gjutjärnsstaket. Enligt statusbedömningen utförd av Structor är huvudbyggnaden
möjlig att bevara. I statusbesiktningen undersöks även möjligheten att bevara
endast tornet, vilket inte rekommenderas då det är sammanbyggt med
huvudbyggnaden som verkar stabiliserande för tornet. En sådan åtgärd skulle
medföra att torndelen tas ur sitt sammanhang och det kulturhistoriska värdet
minskar avsevärt. Ett bevarande bör ur kulturmiljösynpunkt därför även minst
innefatta den byggnadskropp vilken tornet tillhör. Då byggnaden på grund av sin
unicititet och betydelse för Älmhult som samhälle är av mycket högt
kulturhistoriskt värde är det av stor vikt att bevara så mycket som möjligt av
anläggningens äldre delar. Som minimum bör ett bevarande omfatta
huvudbyggnaden med tillhörande torn samt de omgivande stenterrasserna med
gjutjärnsstaket vilka även är skyddade i plan. Rivningslov ska ges för en åtgärd
som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte bör bevaras på grund av
byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller
konstnärliga värde (PBL kap 9 §34 punkt 2). Då de äldre delarna av byggnaden
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

är av högt kulturhistoriskt värde bedöms åtgärden att riva byggnaden i sin helhet
inte vara förenlig med denna paragraf.
Samlad bedömning
En samlad bedömning av de handlingar, uppgifter och utredningar som
inkommit i ärendet visar att bevarandet av Vita Korsets byggnader har så högt
kulturhistoriskt värde att samhällsnyttan av att bevara byggnaderna är större än
nyttan av att riva byggnaderna. Övrigt markområde kommer ändå att kunna
exploateras för bostäder.
Den aktuella byggnaden är genom sin historia och unika utformning av högt
kulturhistoriskt värde och identitetsskapande för Älmhult. Åtgärden bedöms
inte som förenlig med de förutsättningar för rivningslov som ställs i PBL kap 9
§ 34 punkt 2 och rivningslov ska därför inte beviljas för huvudbyggnaden.

Avgift
Beslut om avgift tas i separat beslut. 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.

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har genom Johan Wallin på fastighetsavdelningen sökt
rivningslov för fastigheten Vita Korset 7. Det får tolkas som att det är
byggnadsbeståndet på fastigheten Vita Korset 7 som avses att rivas i ansökan då
fastigheter definitionsmässigt inte kan rivas.
Den aktuella byggnaden är genom sin historia och unika utformning av högt
kulturhistoriskt värde och identitetsskapande för Älmhult. Åtgärden bedöms
inte som förenlig med de förutsättningar för rivningslov som ställs i PBL kap 9
§ 34 punkt 2 och rivningslov ska därför inte beviljas för huvudbyggnaden.

Beslutsunderlag
• Ansökan daterad 2021-08-24
• Situationsplan daterad 2021-08-24
• Fasadritning daterad 2021-08-24
• Planritning daterad 2021-08-24
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

• Sektionsritning daterad 2021-08-24
• Antikvarisk förundersökning från kulturparken Småland daterad 2021-08-24
• Statusbedömning från Structor gjord 2018-10-12 daterad 2021-08-25
• Grov kostnadsbedömning utförd av Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge
AB 2019-05-13 daterad 2021-08-25
• Skrivelse från teknisk chef daterad 2021-10-21
• Antikvariskt utlåtande över Vita Korset 7 från Kulturmiljö Halland daterad
2022-01-11

Upplysning/information
1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk.
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom
överklagandetiden.
2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann
laga kraft (PBL 9:43).
3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift
(PBF 9:20).
4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21).
5) Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked ifråga om åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen (PBL 9:17).
6) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från
den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft (PBL 9:18).
7) Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet
gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om
förhandsbesked vann laga kraft (PBL 9:39).

Miljö- och byggnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Håkan Pettersson (S) föreslår, med instämmande av Dan Blixt (M), Claes
Lindahl (C), Ylva Sandström (C), Birgitta Bengtsson (S) Christer Martinsson
(KD), att rivningslov beviljas med motivering att byggnaden är i dåligt skick.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Rivs inte byggnaden kommer den att bli sämre och kanske till sist riskera att
rasa.
Håkan Pettersson (S) föreslår att beslut om startbesked delegeras till
förvaltningen.
Claes Lindahl (C) förslår att en förutsättning för rivning är Kommunstyrelsens
beslut § 211/2020 punkt 2-6, 2020-10-06.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens och Håkan Petterssons m.fl. förslag mot
varandra och finner att nämnden enhälligt bifaller Håkan Petterssons förslag att
bevilja rivningslov.
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Håkan Petterssons förslag att
delegera beslut om startbesked till förvaltningen och finner att nämnden beslutar
så.
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Claes Lindahls förslag
gällande förutsättningar för rivning och finner att nämnden beslutar så.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna ställer sig bakom beslutet att riva byggnaden Hvita korset,
men vill understryka vikten av att bevara och berätta om historien kopplat till
platsen. Minnet av Julia Stehns gärning och att Ingvar Kamprad är född på
platsen ska göras offentlig.
När fastigheten Hvita korset köptes in förespråkade vi Socialdemokrater att
Hvita korset skulle bli en kulturell mötesplats med syfte att skapa integration
mellan äldre och yngre. Planeringen var långt gången, men när det kom till
fullmäktige fanns ingen majoritet för detta.
Byggnaden har med åren blivit i sämre skick, obehöriga har varit inne och
vandaliserat den och vi ser en risk i att den blir brandhärjad eller att någon
skadar sig i samband med intrång.

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

Justerare

Sekreterare
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Beslutet skickas till
Beslutet delges:
Sökande
Allmänheten genom kungörelse i lokaltidning
Beslutet meddelas:
Älmhults hembygdsförening
Majtorp 1:1
Vita Korset 4
Vita Korset 5
Vita Korset 16
Vita Korset 23
Vita Korset 24
Kulturparken Småland
Kulturmiljö Halland

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Infart till tomten kan anslutas till enskilda vägen 237 A. Vägföreningen har
beretts tillfälle att yttra sig och ställer sig positiv till anslutningen.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Ingen erinran från
grannar har inkommit.
Miljö-och byggförvaltningens miljöavdelning har beretts tillfälle att yttra sig och
har inkommit med skrivelse som bifogas beslut om förhandsbesked.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att lokaliseringen är lämplig och att
förhandsbesked kan beviljas.
Fastigheten besöktes 2021-11-24

Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked daterad 2021-11-11
• Karta/situationsplan daterad 2021-11-11

Upplysning/information
1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk.
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom
överklagandetiden.
2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann
laga kraft (PBL 9:43).
3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift
(PBF 9:20).
4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21).
5) 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).

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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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 miljöoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik,
beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter
(PBL 13:16).
_____
Beslutet skickas till
Beslutet delges:
Sökanden
Fastighetsägaren
Beslutet meddelas:
Fälhult 1:13
Fälhult 1:22
Fälhult 1:24
Fälhult 1:27
Fälhult 1:47
Fälhult 1:58
Fälhult 1:61

*Avgiften fördelas på:
Avgift förhandsbesked

3864,00 kronor

Kungörelse och meddelande 1738,80 kronor

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 5 Förhandsbesked för enbostadshus,
Strommaköp 1:10
Ärendenummer MOB 2022/1
Ärendenummer EDP B-2021-635

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Bevilja förhandsbesked för enbostadshus med egen brunn och eget avlopp på
fastigheten Strommaköp 1:10 enligt ansökan i ärende B-2021-635 med stöd
av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL, (2010:900).
2. Ta ut en avgift för beslutet på 5 521,60 kronor 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 samt 12 kap. 8 § plan- och bygglagen, PBL,
(2010:900). Faktura översändes senare och ska betalas även om beslutet
överklagas.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Ansökan bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap. 5 § plan- och bygglagen,
PBL, (2010:900) och förhandsbesked kan därför beviljas med stöd av 9 kap. 17
§ PBL.
En avgift för beslutet tas ut med stöd av 12 kap. 8 § PBL som medger att miljöoch byggnämnden får ta ut en avgift beslut för förhandsbesked, framställning av
arkivbeständiga handlingar, expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§,
och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Avgiften tas även ut med stöd
av 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 samt 12 kap. 8 § plan- och bygglagen, PBL,
(2010:900). Denna taxa är upprättad med stöd av 12 kap. 10 § PBL. Tidsfristen
började löpa 2022-01-20 och beslut fattades 2022-01-24, vilket innebär att
Justerandes signaturer
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lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur
avgiften är fastställd framgår av stycke *Avgiften fördelas på, sida 3.

Avgift
Avgiften för beslutet är 5521,60 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
inkom 2021-10-12 med en ansökan om
förhandsbesked på fastigheten Strommaköp 1:10 i Älmhults kommun. Ansökan
om förhandsbesked avser avstyckning av en del av Strommaköp 1:10 för att
uppföra ett enbostadshus med egen brunn och eget avlopp. Strommaköp 1:10
ägs av
.
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked inkom till miljö- och byggförvaltningen i Älmhults
kommun 2021-10-12. Ett föreläggande om komplettering skickades till sökande
2021-10-21. Sökande förelades att komplettera ansökan med en mer detaljerad
situationsplan. Sökande kompletterade ärendet med en ny situationsplan 202111-11.
Berörda grannar och sakägare hördes via ett grannehörande 2021-11-22.
Samtliga hörda grannar förutom Strommaköp 1:25 har inkommit med svar. De
svarande grannarna hade inga synpunkter på föreslagen åtgärd.
Miljöavdelningen, Miljö- och byggförvaltningen, skickades en remiss i ärendet
2021-10-18. Miljöavdelningens remissvar inkom 2021-11-01. Miljöavdelningen
meddelar att dikena som syns på fastigheten är grävda diken som i regel inte
omfattas av strandskyddets bestämmelser. De meddelar även att ett separat
tillstånd krävs för inrättande av enskild avloppsanläggning och att eventuellt
byggavfall ska sorteras och förvaras från varandra och från annat avfall.
Miljö- och byggförvaltningen gjorde ett platsbesök på den tänkta tomtplatsen
2021-12-22. Av besöket konstaterades att risken för trafikbuller och buller från
störande verksamheter är låg då tomtplatsen inte placeras i närheten av större
bilväg, järnväg eller verksamhet. Trafik, avfallshantering, vattenförsörjning,
elektronisk kommunikation och samhällsservice bedöms kunna att anordnas till
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den tänkta tomtplatsen. Enligt SGU:s kartvisare för gammastrålning ligger den
tänkta tomtplatsen inom låg- till normalriskområde för radon och uran. Den
tänkta tomtplatsen är placerad på en höjd vilket reducerar risken för
översvämning. Sökande skickades anteckningar från besöket samt kopior på
inkomna granneyttrande och remiss från förvaltningens miljöavdelning.
2021-12-22 fattades beslut om förlängs handläggningstid för att miljö- och
byggförvaltningen behövde hantera inkomna granneyttranden och bereda
ärendet inför nämndssammanträdet.

Beslutsunderlag
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13
• B-2021-635-1, ansökan, 2021-10-12
• B-2021-635-2, situationsplaner och beskrivning av åtgärder, 2021-10-12
• B-2021-635-3, information om avloppsanläggning, 2021-10-12
• B-2021-635-6, remissvar från miljöavdelningen, 2021-11-01
• B-2021-635-8, situationsplan, 2021-11-11
• B-2021-635-11 – 17, granneyttranden, 2021-11-30 – 2021-12-17
• B-2021-635-18, anteckning från platsbesök, 2021-12-22
• B-2021-635-19, Beslut om förlängd handläggningstid, 2021-12-22

Upplysning/information
1) 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).
2) 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).
3) 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).
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Överklagan
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljöoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar eller vid delgivning inom tre veckor från det att ni
mottagit beslutet. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er
överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16).
_____
Beslutet skickas till
Beslutet delges
, sökande
Strommaköp 1:10
Beslutet meddelas
Juddhult 1:7
Strommaköp 1:25
Strommaköp 1:37
Strommaköp 1:4
Strommaköp 1:9

* Avgiften fördelas på
Avgift för beviljat förhandsbesked

3 808,00 kr

Grannehörande och kungörelse

1 713,60 kr
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§ 6 Förhandsbesked för enbostadshus, Vägla 1:23
Ärendenummer MOB 2022/4
Ärendenummer EDP B-2021-499

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Avslå ansökan om förhandsbesked för 1–4 tomter för bostadshus med
gemensam brunn samt egen avloppsanläggning och gemensam
avloppsanläggning på fastigheten Vägla 1:23 med stöd av 9 kap. 17 § planoch bygglagen (2010:900).
2. Ta ut en avgift för beslutet på 4 569,6 kronor 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 samt 12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900).
Faktura översändes senare och ska betalas även om beslutet överklagas.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Platsen för tilltänkt avstyckning av Vägla 1:23 ligger på en skogbevuxen höjd
mellan sjöarna Väglasjön i öst och Vitasjön i väst. Norr om tilltänkt avstyckning
ligger ett fritidshusområde som omfattas av områdesbestämmelser Vägla
Östregård 1:44 MFL, 0765-P93/1 från 1993. Detta fritidshusområde betjänas av
en bergborrad vattentäkt som är placerad precis norr om gränsen för tilltänkt
avstyckning. Längs med fastigheten i öster går en luftburen kraftledning och
längs med fastigheten i väst går en markliggande elledning.
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
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
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3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi
ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen
och energihushållningen. Lag (2018:636).
I aktuellt ärende har miljö- och byggförvaltningen remitterat flertalet instanser
för att kunna pröva platsens förutsättningar för att uppföra 1-4 enbostadshus som
redovisas i aktuell ansökan.
Trafikverket framför att det från allmän väg 579 inte går att anordna en
trafiksäker anslutning till den tilltänkta avstyckningen, oavsett om det görs en ny
väg eller om en befintlig väg används. Alltså kan in- och utfart till de tilltänkta
avstyckningarna inte lokaliseras till väg 579. Enligt områdesbestämmelserna
som gäller för en del av den norra delen av tilltänkt avstyckning och för
närliggande fritidshusområde får ytterligare vägar inte anordnas. Miljö- och
byggförvaltningen gör därför bedömningen att anslutning till den tilltänkta
avstyckningen inte heller går att anordna till enskild väg på fastigheten Vägla
1:44. Även markägaren av Vägla 1:44 är negativ till denna anslutning. Miljöoch byggförvaltningen drar slutsatsen att det inte är möjligt att anordna trafik till
fastigheten vilket är en förutsättning för att kunna bevilja förhandsbesked enligt
2 kap. 5 § PBL. Möjligheten att anordna avfallshantering ska också uppfyllas för
att förhandsbesked ska kunna beviljas. Då väg till tilltänkt avstyckning inte kan
anordnas är även avfallshantering svår att ordna då sopbilar inte kan ta sig fram
till bostädernas avfallskärl. Även samhällsservice är svårt att ordna när det inte
går att ta sig till och från fastigheten.
Trafikverket framför även att ett byggnadsfritt område från väg 579 på tolv
meter ska respekteras för att inte påverka trafiksäkerheten. På och i närheten av
tilltänkt avstyckning finns en luftburen kraftledning för mellanspänning. Enligt
E:on, ledningsägare, ska ett horisontellt avstånd på fem meter uppnås mellan
yttersta fasledare och närmsta byggnadsdel. För vattentäkten placerad precis norr
om gränsen till tilltänkt avstyckning på Vägla 1:23 finns ett servitut, 0765F92/14, som redogör för att det till förmån för fastigheten Vägla 1:44 ska finnas
möjlighet att på söder om fastighetsgränsen anordna en ny vattentäkt på Vägla
1:23. Alltså bör ett område av tilltänkt avstyckning hållas fritt från byggnader
och andra anordningar så som avloppsanläggningar och dricksvattenbrunnar för
att en framtida vattentäkt ska kunna anordnas på Vägla 1:23 till förmån för
Vägla 1:44. Rekommenderat skyddsavstånd från ny avloppsanläggning till
dricksvattenbrunn ligger på 30-50 meter enligt förvaltningens miljöavdelning.
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Om dessa olika avstånd ska respekteras för att hänsyn ska tas till människors
säkerhet och hälsa, möjligheterna att förebygga vattenföroreningar samt till
risken för olyckor så blir den yta av tilltänkt avstyckning som kan användas för
byggnation av bostadshus samt anläggning av enskilt avlopp och egen brunn en
yta på 3000–4000 kvadratmeter. Av aktuell ansökan framgår att tilltänkt
avstyckning avser fyra tomter för bostäder där respektive tomt ska ha en yta på
2000 kvadratmeter. Detta är något som inte är möjligt att ordna om ovan nämnda
avstånd ska respekteras.
Enligt förvaltningens miljöavdelning ligger tilltänkt avstyckning inom ett
område som är utpekat i Naturvårdsprogrammet för Kronobergs län och området
har tilldelats värdeklass 3. Området har tilldelats denna värdeklass på grund av
dess landskapsmässiga värden samt för dess betydelse för friluftslivet. Enligt
uppgifter i Naturvårdsprogrammet kan dessa värden bevaras om
bebyggelseutvecklingen kontrolleras. En exploatering som innebär att en
skogbevuxen höjd till stor del bebyggs för bostäder innebär att de värden som
beskriv i Naturvårdsprogrammet kan komma att förminskas och att friluftslivet
påverkas.
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
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3
kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken, MB, (1998:808) ska tillämpas.
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
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Detta gäller även om
området är av riksintresse eller inte. Då området för tilltänkt avstyckning är
utpekat i Naturvådsprogrammet för Kronobergs län och tilldelats värdeklass 3
kan platsen anses ha betydelse från allmän synpunkt med hänsyn till friluftslivet
och därför i viss mån vara i behov av skydd från åtgärder, exempelvis utökad
bebyggelse, som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Miljö- och byggförvaltningens slutsats i aktuellt ärende är att tilltänkt
avstyckning inte är lämplig för bostadsbebyggelse då möjligheten att anordna
trafik, avfallshantering och samhällsservice inte är möjlig. Tilltänkt avstyckning
bedöms inte heller vara lämplig för fyra nya tomter då ytan blir för liten med
hänsyn till de skyddsavstånd som krävs med hänsyn till trafiksäkerhet,
kraftledningar samt närliggande vattentäkt. Ansökan om förhandsbesked för 1-4
tomter för bostadshus ska därför avslås med stöd av 9 kap. 17 § PBL. Enligt 9
kap. 17 § PBL ska byggnadsnämnden om den som avser att vidta en
bygglovspliktig åtgärd begär det, ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan
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tillåtas på den avsedda platsen. Förvaltningens bedömning är att åtgärden inte
kan tillåtas på platsen och att positivt förhandsbesked inte kan ges. Därför ska
ansökan avslås.
Enligt 12 kap. 8 § PBL får miljö- och byggnämnden ta ut avgifter för beslut om
planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked, beslut om lov, tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök
och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, upprättande av nybyggnadskartor,
framställning av arkivbeständiga handlingar, expediering och kungörelse enligt 9
kap. 41-41 b §§, och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Enligt 12 kap. 10 § PBL ska grunderna för hur avgifterna ska beräknas anges i
en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Avgiften för aktuellt beslut är
beräknad enligt 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. Alltså har miljö- och byggnämnden stöd för att ta ut
en avgift för beslut om att avslå aktuell ansökan om förhandsbesked.
Tidsfristen började löpa 2021-11-16 och beslut fattades 2022-01-24, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur
avgiften är fastställd framgår av stycke *Avgiften fördelas på, sida 6.

Avgift
Avgiften för beslutet är 4569,60 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
ansöker om förhandsbesked för avstyckning av 1-4 tomter för
enbostadshus med gemensam brunn samt egen avloppsanläggning och
gemensam avloppsanläggning. Enligt 9 kap. 17 § PBL ska byggnadsnämnden
om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ge ett
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Förvaltningens bedömning är att åtgärden inte kan tillåtas på avsedd plats och att
positivt förhandsbesked inte kan ges. Därför ska ansökan avslås.
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Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked för 1-4 tomter för enbostadshus gemensam brunn
samt egen avloppsanläggning och gemensam avloppsanläggning inom till miljöoch byggförvaltningen 2021-08-17.
Remisser skickades till samhällsbyggnadsavdelningen på
kommunledningsförvaltningen, miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning
och Trafikverket 2021-09-03 samt till VA-avdelningen på tekniska förvaltningen
2021-09-14. Grannehörande skickades till berörda grannar 2021-09-03 samt
2021-09-14.
Platsbesök genomfördes på den tilltänkta avstyckningen 2021-09-14 då även
sökande närvarade. De tänkta tomterna avses placeras på en skogbevuxen höjd
mellan två sjöar, Väglasjön och Vitasjön. Anteckningar från platsbesöket
skickades till sökande 2021-09-14.
Samhällsbyggnadsavdelningen inkom med ett remissvar 2021-09-15 och
meddelade att åtgärden överensstämmer med Älmhults kommuns översiktsplan
antagen 2016-09-26, att strandskyddsdispens för åtgärden redan medgivits samt
att ingen ny detaljplan krävs för att genomföra åtgärderna.
Flertalet granneyttranden inkom mellan 2021-09-20 och 2021-09-22. Samtliga
hörda grannar har inte inkommit med synpunkter på ansökan. Samtliga av de
svarande grannarna har synpunkter på åtgärden och är negativ till exploatering
av aktuell plats av Vägla 1:23. Grannarna meddelar bl.a. att åtgärden kommer
påverka landskapsbilden negativt, att området kring befintlig vattentäkt är
skyddat, att ökad byggnation kommer medföra störningar och påverka
sjöutsikten negativt och de framför även oro för hur befintliga VA-system och
vägar kommer att påverkas.
Miljöavdelningen inkom med svar på den första remissen 2021-09-23 och
meddelade att strandskyddsdispens för åtgärderna har beviljats samt beslutets
giltighetstid. De informerade även om att området är utpekat i
Naturvårdsprogrammet för Kronobergs län, närliggande kraftledningar samt att
tillstånd för enskilda avloppsanläggningar krävs enligt miljöbalken.
Trafikverket meddelade i sitt första remissvar som inkom 2021-09-23
information om skyddsavstånd samt vilka riktvärden som ska följas gällande
trafikbuller vid bostadsbyggnader.
Beslut om förlängd handläggningstid fattades 2021-09-30 med motiveringen att
vidare utredning kring förhållanden för anslutning av väg, gällande servitut,
närliggande kraftledning, närliggande vattenborra och naturvårdsprogrammets
värdeklass 3 krävdes.
Remiss till E:on skickades 2021-09-30 gällande närliggande kraftledning.
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Remiss till Trafikverket skickades 2021-09-30 gällande anslutning till allmän
väg då det inte går att lösa en anslutning till enskild väg norr om de tänkta
tomtplatserna enligt gällande områdesbestämmelser.
Remiss till miljöavdelningen skickades 2021-10-01 på grund av synpunkter från
grannar rörande vattentäkt och skyddsavstånd.
VA-avdelningen remissvar inkom 2021-10-05. VA-avdelningen hade inget att
tillföra i ärendet.
Trafikverkets andra remissvar inkom 2021-10-13. Remissvaret innehöll bl.a.
information om att anslutning till allmän väg 579 inte är lämplig för att skapa en
säker trafiksituation.
Miljöavdelningens andra remissvar inkom 2021-10-19 och informerade om
tillstånd för enskilda avloppsanläggningar samt generella skyddsavstånd.
E.on inkom med remissyttrande 2021-10-19. I remissvaret fanns information
skyddsavstånd, kabelvisning, luftledningar, markkablar, överförande av
rättigheter vid fastighetsreglering, kartor, strömföreskrifter samt bestämmelser
för arbete under och bredvid kraftledningar.
Miljö- och byggförvaltningen gjorde en bedömning av ansökan och åtgärdens
lämplighet på platsen. En kommunicering om förslag till beslut skickades till
sökande 2021-11-12. Förslaget till beslut gällde avslag. Till kommuniceringen
bifogades även yttrande från grannar, remissvar från de olika avdelningarna samt
Trafikverket och E.on.
Sökande inkom med nya uppgifter i ärendet 2021-11-16. De nya uppgifterna
gällde en situationsplan som redovisade en annan placering av väg till de tänkta
tomterna med anslutning till allmän väg 579. Sökande har på ritningen markerat
att vägen är befintlig.
Remiss till Trafikverket skickades 2021-12-23 på grund av att sökande redovisat
en annan anslutning till de tilltänkta tomterna.
Miljö- och byggförvaltningen informerade sökande om nya tidsfrister via en
skrivelse 2021-11-23.
Trafikverket inkom med ett remissvar 2021-12-08. I remissvaret meddelade
Trafikverket att det krävs anslutningstillstånd för att använda den befintliga
vägen, detta eftersom det inte finns något anslutningstillstånd sedan innan.
Trafikverket menar att en anslutning från den befintliga vägen till väg 579 inte
skulle vara trafiksäker och att de vid en anslutningsansökan skulle avslå
ansökan. Trafikverket hänvisar att anslutning bör ske till enskild väg norr om de
tänkta tomterna.
En kommunicering av Trafikverkets yttrande samt information om att beslut i
ärendet ska fattas av nämnd skickades till sökande 2021-12-22.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att platsen inte är lämplig för
bostadsbebyggelse då det inte går att anordna trafik till de tilltänkta tomterna då
det inte går att ansluta till allmän väg 579 eller enskild väg norr om fastigheten.

Beslutsunderlag
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13
• B-2021-499-1, ansökan, 2021-08-17
• B-2021-499-2, situationsplan, 2021-08-17
• B-2021-499-12, tjänsteanteckning från platsbesök, 2021-09-14
• B-2021-499-13, remissvar samhällsbyggnadsavdelningen, 2021-09-15
• B-2021-499-14 – 20, granneyttranden, 2021-09-20 – 2021-09-22
• B-2021-499-21, 29, remissvar miljöavdelningen, 2021-09-23, 2021-10-19
• B-2021-499-22, 28, 36, remissvar Trafikverket, 2021-09-23, 2021-10-13,
2021-12-08
• B-2021-499-23, Beslut om förlängd handläggningstid, 2021-09-30
• B-2021-499-27, remissvar VA-avdelningen, 2021-10-05
• B-2021-499-30, remissyttrande E:on, 2021-10-19
• B-2021-499-32, kommunicering förslag till beslut, 2021-11-12
• B-2021-499-33, situationsplan, 2021-11-16
• B-2021-499-35, Skrivelse om tidsfrist, 2021-11-23
• B-2021-499-37, kommunicering, 2021-12-22

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutet skickas till
Beslutet delges
Sökande

*Avgiften fördelas på:
Avgift för förhandsbesked, avslag

2 284,80 kr

Grannehörande

2 284,80 kr

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 7 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av
enbostadshus, Gösen 2
Ärendenummer MOB 2022/8
Ärendenummer EDP B-2021-654

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Bygglov beviljas för utvändig ändring av enbostadshus på fastigheten Gösen
2 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
2. Innan startbesked kan utfärdas ska sökande inkomma med förslag till
kontrollplan för åtgärden.
3. En avgift på 3274,88 kronor tas ut för beslutet 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 och
efterföljande revideringar samt 12 kap. 8 § plan- och bygglagen, PBL,
(2010:900). Faktura översändes senare och ska betalas även om beslutet
överklagas.

Miljö- och byggnämndens motivering
Förändring enligt ansökan bedöms som varsam.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
 Avslå ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus på
fastigheten Gösen 2 i ärende B-2021-654 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
 Ta ut en avgift för beslutet på 1 599,36 kronor 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 och
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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efterföljande revideringar samt 12 kap. 8 § plan- och bygglagen, PBL,
(2010:900). Faktura översändes senare och ska betalas även om beslutet
överklagas.

Motivering till förvaltningens förslag till beslut
Enligt 9 kap. 2 § 3 c plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) krävs det bygglov
för en annan ändring av en byggnad än tillbyggnad om ändringen innebär att
byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller
byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Enligt 9 kap. 5 § PBL
krävs det trots 2 § inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta
taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller
områdets karaktär när det gäller ett en- eller tvåbostadshus. Aktuell åtgärd gäller
byte av kulör på ett enbostadshus. Miljö- och byggförvaltningen bedömer ansökt
åtgärd väsentligt ändrar byggnadens karaktär och att det därför krävs bygglov.
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom detaljplanerat
område om åtgärden uppfyller de krav som följer av b.la. 8 kap. 17 § PBL. En
ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att
man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden
enligt 8 kap. 17 § PBL. Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att
åtgärden, att måla tegeldelen av bostadshuset i samma gråa kulör som
gavelspetsar och garage, inte är varsam. Åtgärden tar inte vara på byggnadens
karaktärsdrag och tar inte heller till vara byggnadens tekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Byggnaden har idag en
rödbrun tegelfasad som tydligt kontrasterar gavelspetsar och garage i grå
träpanel. Om teglet målas i önskad kulör bryts denna kontrast som utgör en stor
del byggnadens karaktärsdrag och byggnadens utformning får ett mer
uttryckslöst och slätstruket utseende.
Ansökt åtgärd uppfyller inte kraven som följer av 8 kap. 17 § PBL vilket är ett
krav för att bygglov ska kunna beviljas enligt 9 kap. 30 § PBL. Ansökan om
bygglov för utvändig ändring av enbostadshus på fastigheten Gösen 2 ska därför
avslås.

Avgift
Tidsfristen började löpa 2021-11-26 och beslut fattades 2022-01-24, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur
avgiften är fastställd framgår av stycke *Avgiften fördelas på, sida 5.
Enligt 12 kap. 8 § plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) får miljö- och
byggnämnden ta ut avgifter för beslut om planbesked, förhandsbesked,
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov,
tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på
byggarbetsplatsen, upprättande av nybyggnadskartor, framställning av
arkivbeständiga handlingar, expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§,
och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Enligt 12 kap. 10 § PBL ska grunderna för hur avgifterna ska beräknas anges i
en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.
Enligt 12 kap. 11 § PBL får avgifter tas ut i förskott.
Faktura översändes senare och ska betalas även om beslutet överklagas.

Sammanfattning av ärendet
inkom 2021-10-19 med en ansökan om bygglov för utvändig
ändring av enbostadshus på fastigheten gösen 1 i Älmhults kommun. Ansökan
avser att måla om bostadshusets tegelfasad i samma gråa kulör, NCS-3005R80B, som fastighetens garage och bostadshusets träpartier.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggförvaltningen mottog ansökan 2021-10-19. Ett föreläggande om
komplettering skickades till sökande 2021-10-26. Kompletteringar innehållande
foton på husets utseende inkom 2021-11-26.
Miljö- och byggförvaltningen besökte 2021-12-22 bostadsområdet där
fastigheten Gösen 2 är lokaliserad och noterade att byggnaderna på samma gata
som aktuell byggnad har varierat utseende både gällande fasadmaterial och
kulörer. Bostadshuset på fastigheten Gösen 2 har en tegelfasad av rödbrunt tegel
samt gavelspetsar i grå träpanel. Garaget som är sammanbyggt med bostadshuset
har grå träpanel som fasadbeklädnad.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att ändringen inte är varsam och att
bygglov inte kan beviljas. En kommunicering om bedömningen samt att beslut
ska fattas av miljö- och byggnämnden skickades till sökande 2022-01-05.

Beslutsunderlag
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13
• B-2021-654-1, ansökan, 2021-10-19
• B-2021-654-4, foton på befintligt utseende, 2021-11-26
• B-2021-654-5, kommunicering, 2022-01-05
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Claes Lindahl (C) föreslår att ansökan om bygglov ska beviljas, med
motiveringen att förändringen bedöms som varsam.
Handläggare informerar om att det krävs förslag till kontrollplan för startbesked.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Claes Lindahls och finner att
nämnden bifaller Claes Lindahls förslag att bevilja bygglov.
Ordförande frågar om nämnden kan besluta om att sökande ska inkomma med
förslag till kontrollplan för startbesked och finner att nämnden beslutar så.

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

Upplysning
1. Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk.
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom
överklagandetiden.
2. Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet
vann laga kraft (PBL 9:43)
3. Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift
(PBF 9:20).
4. Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21)
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutet skickas till
Beslutet delges
Sökande
Beslutet meddelas
Gösen 1
Gösen 10
Gösen 3
Gösen 8
Gösen 9
Älmhult 20:1
*Avgiften fördelas på:
Bygglovsavgift

1599,36

Start- och slutbeskedsavgift

1485,12

Avgift för kungörelse

190,40

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 8 Ansökan om rivningslov, Hörda 3:17
Ärendenummer MOB 2022/10
Ärendenummer EDP B-2021-747

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Rivningslov beviljas för rivning av befintligt garage på fastigheten Hörda
3:17 med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
2. En avgift på 6 854,40 kronor tas ut med stöd av taxa för prövning och tillsyn
inom plan- och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 201106-27, § 86, och ändring i taxan gällande timbeloppet utifrån
kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102 och efterföljande revideringar
samt 12 kap. 8 § plan- och bygglagen, PBL, (2010:900). Faktura översändes
senare och ska betalas även om beslutet överklagas.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) ska rivningslov ges för
en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte omfattas av
rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller bör bevaras på
grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga eller konstnärliga värde. I gällande detaljplan Eneryda Öster om
Järnvägsstationen 07-VID-921 från 1959 omfattas garagebyggnaden inte av
något rivningsförbud. Miljö- och byggförvaltningen bedömer inte heller att
byggnaden bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. Därav finns det fog för
att bevilja rivningslov för ansökt åtgärd.

Avgift
Tidsfristen började löpa 2021-12-16 och beslut fattades 2022-01-24, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur
avgiften är fastställd framgår av stycke *Avgiften fördelas på, sida 4.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Enligt 12 kap. 8 § plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) får miljö- och
byggnämnden ta ut avgifter för beslut om planbesked, förhandsbesked,
villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov,
tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på
byggarbetsplatsen, upprättande av nybyggnadskartor, framställning av
arkivbeständiga handlingar, expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§,
och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Enligt 12 kap. 10 § PBL ska grunderna för hur avgifterna ska beräknas anges i
en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.
Enligt 12 kap. 11 § PBL får avgifter tas ut i förskott.
Faktura översändes senare och ska betalas även om beslutet överklagas.

Sammanfattning av ärendet
inkom 2021-12-16 med en ansökan om rivningslov för rivning
av befintligt garage samt bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Hörda
3:17 i Älmhults kommun. Detta beslut behandlar ansökan om rivningslov.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom till miljö- och byggförvaltningen 2021-12-16. En granskning av
ansökan genomfördes. Granskningen visade att det nya garaget placeras på
prickad mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas samt delvis på uområde där det enligt gällande detaljplan inte får vidtas anordningar som hindrar
framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar. Ansökan
avviker från gällande detaljplan och miljö- och byggförvaltningen bedömer att
det inte är en liten avvikelse och att ansökan därför ska avslås.
En kommunicering om bedömningen samt information om att beslut ska fattas
av nämnden skickades till sökande 2021-12-23. Sökande inkom med ett yttrande
som anförde att sökande anser att åtgärden avser en mindre avvikelse som bör
beviljas.
Miljö- och byggförvaltningen skickade en skrivelse till sökande 2022-01-07 om
att bedömningen om att bygglov för nybyggnad av garage inte kan beviljas och
meddelade samtidigt att det inte finns några hinder från att bevilja rivningslov
för rivning av det befintliga garaget. Sökande informerades även om att det
kommer fattas två olika beslut rörande de två olika åtgärderna som ansökan
avser.

Justerandes signaturer
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Beslutsunderlag
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13
• B-2021-747-1, ansökan, 2021-12-16
• B-2021-747-2, situationsplan, 2021-12-16
• B-2021-747-5, kommunicering, 2021-12-23
• B-2021-747-6, yttrande, 2022-01-03
• B-2022-747-7, kommunicering, 2022-01-07

Upplysning/information
1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk.
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom
överklagandetiden.
2) Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärderna inte påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft
(PBL 9:43).
3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift
(PBF 9:20).
4) Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
5) Ärendet är granskat enligt BBR 29.
Förutsättningar för startbesked
Innan startbesked kan ges ska följande inlämnas till miljö- och byggnämnden:
• Förslag till kontrollplan för åtgärden
• Materialinventering
• Inventering av farligt avfall

Överklagan
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljöoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar eller vid delgivning inom tre veckor från det att ni tog del
av beslutet. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er
överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16).
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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_____
Beslutet skickas till
Beslutet delges
Sökande
Beslutet meddelas
Hörda 3:18
Hörda 3:67
Hörda 3:77
Hörda 5:1

*Avgift fördelas på:
Avgift för rivningslov, start- och slutbesked
Kartavgift
Avgift för Kungörelse

3 808,00 kr
2 856,00 kr
190,40 kr

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 9 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage,
Hörda 3:17
Ärendenummer MOB 2022/9
Ärendenummer EDP B-2021-747

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Hörda
3:17 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL, (2010:900).
2. Tar ut en avgift med på 3 884,16 kronor 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 och efterföljande revideringar
samt 12 kap. 8 § plan- och bygglagen, PBL, (2010:900). Faktura översändes
senare och ska betalas även om beslutet överklagas.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Ansökan avser rivning av ett befintligt garage samt uppförande av ett nytt garage
på 60 kvadratmeter. För fastigheten gäller detaljplan Eneryda Öster om
Järnvägsstationen 07-VID-921 från 1959. Fastigheten består till stor del av
prickad mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas och i nord öst ligger ett
u-område där det enligt detaljplanen inte får vidas anordningar som hindrar
framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar. Garaget
placeras i sin helhet på prickad mark samt delvis på u-område. Ansökt åtgärd
avviker alltså från detaljplanen efter som en byggnad ska uppföras på mark som
inte får bebyggas samt på område som inte får förses med anordningar som
förhindrar framdragande och underhåll av ledningar vilket en byggnad gör.
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) ska bygglov ges för en
åtgärd inom detaljplanerat område om åtgärden bl.a. inte strider mot
detaljplanen. Det finns dock undantag från denna bestämmelse och enligt 9 kap.
31 b § får bygglov ges, trots 30 §, för en åtgärd som avviker från en detaljplan
om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten eller
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om åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Avvikelsen bedöms inte vara liten då en 60 kvadratmeter stor byggnad placeras i
sin helhet på mark som inte får bebyggas och delvis på u-område. Åtgärden
bedöms inte heller vara nödvändig för att området ska kunna bebyggas på ett
ändamålsenligt sätt. Uppförande av aktuellt garage uppfyller endast ett enskilt
intresse och är inte nödvändigt för att bebyggelsen i planområdet ska kunna
genomföras på ett ändamålsenligt sätt. På fastigheten finns byggbar mark där
aktuell byggnad kan uppföras och miljö- och byggförvaltningen ser inget skäl till
att avvikelse ska ske från gällande detaljplan.
Sökande har i ett yttrande framfört att bostadshuset och befintligt garage på
fastigheten är uppförda till två tredjedelar på prickad mark samt att ledningar i uområdet ligger närmare fastighet Hörda 3:18. Att bygglov för bostadshus och
befintligt garage tidigare har beviljats med placering på prickad mark har ingen
betydelse för prövningen av aktuell bygglovsansökan med nu gällande
lagstiftning. En liten avvikelse skulle enligt miljö- och byggförvaltningens
mening kunna vara att en byggnad delvis placeras på prickad mark, men så är
inte fallet i aktuell ansökan. Oavsett om ledningar i marken är placerade närmare
grannfastigheten så gäller fortfarande planbestämmelsen om att marken ska vara
tillgänglig för framdragande och underhåll av underjordiska ledningar vilket
inskränks om ett garage placeras på ytan. Planbestämmelserna för nu gällande
detaljplan gäller tills den dag då detaljplanen upphävs eller ändras.
Miljö- och byggförvaltningen står kvar vid sin bedömning om att bygglov inte
kan beviljas. Förvaltningen har stöd i sin bedömning genom länsstyrelsens beslut
i ärende 403-200-2019 daterat 2019-02-01, mark- och miljö-domstolens dom i
mål nr P 662-19 daterad 2019-03-08 och mark- och miljööverdomstolens dom i
mål P 3452-19 daterad 2019-06-11, som gäller en liknande åtgärd på samma
fastighet.

Avgift
Tidsfristen började löpa 2021-12-16 och beslut fattades 2022-01-24, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur
avgiften är fastställd framgår av stycke *Avgiften fördelas på, sida 4.
Enligt 12 kap. 8 § plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) får miljö- och
byggnämnden ta ut avgifter för beslut om planbesked, förhandsbesked,
villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov,
tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på
byggarbetsplatsen, upprättande av nybyggnadskartor, framställning av
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arkivbeständiga handlingar, expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§,
och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Enligt 12 kap. 10 § PBL ska grunderna för hur avgifterna ska beräknas anges i
en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.
Enligt 12 kap. 11 § PBL får avgifter tas ut i förskott.
Faktura översändes senare och ska betalas även om beslutet överklagas.

Sammanfattning av ärendet
inkom 2021-12-16 med en ansökan om rivningslov för rivning
av befintligt garage samt bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Hörda
3:17 i Älmhults kommun. Detta beslut behandlar ansökan om bygglov. Det nya
garaget är placerat helt på prickad mark samt delvis på u-område. Detta är en
avvikelse från detaljplanen som inte bedöms som liten och ansökan ska därför
avslås.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom till miljö- och byggförvaltningen 2021-12-16. En granskning av
ansökan genomfördes. Granskningen visade att det nya garaget placeras på
prickad mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas samt delvis på uområde där det enligt gällande detaljplan inte får vidtas anordningar som hindrar
framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar. Ansökan
avviker från gällande detaljplan och miljö- och byggförvaltningen bedömer att
det inte är en liten avvikelse och att ansökan därför ska avslås.
En kommunicering om bedömningen samt information om att beslut ska fattas
av nämnden skickades till sökande 2021-12-23. Sökande inkom med ett yttrande
som anförde att sökande anser att åtgärden avser en mindre avvikelse som bör
beviljas.
Miljö- och byggförvaltningen skickade en skrivelse till sökande 2022-01-07 om
att bedömningen om att bygglov för nybyggnad av garage inte kan beviljas och
meddelade samtidigt att det inte finns några hinder från att bevilja rivningslov
för rivning av det befintliga garaget. Sökande informerades även om att det
kommer fattas två olika beslut rörande de två olika åtgärderna som ansökan
avser.

Beslutsunderlag
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13
• B-2021-747-1, ansökan, 2021-12-16
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• B-2021-747-2, situationsplan, 2021-12-16
• B-2021-747-3, ritning, 2021-12-16
• B-2021-747-5, kommunicering, 2021-12-23
• B-2021-747-6, yttrande, 2022-01-03
• B-2021-747-7, kommunicering, 2022-01-07
• B-2021-747-8, reviderad situationsplan, 2022-01-19

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

*Avgiften fördelas på:
Beslut om bygglov, avslag

3 884,16 kr
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§ 10 Redovisning av delegeringsbeslut 2022
Ärendenummer MOB 2022/5

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

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

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

Beslutsunderlag
• Bostadsanpassning:
DBA §§ 47 – 53/2021
DBA §§ 1 - 1/2022
• Bygglov, startbesked, slutbesked samt ordförandebeslut:
DL §§ 973, 982 – 1000, 1002 - 1052/2021
DL §§ 1 – 10, 15 - 18/2022
• Miljö- och hälsoskydd:
MoH §§ 515 – 517, 524. - 599/2021
MoH §§ 1-6, 8-14 /2022
• Kart- och mät (adresser, fastighetsbildning, namnsättning på platser, gator
och vägar)
Kart- och mäts delegeringsbeslut ligger under serie DL t.o.m. 2021-12-31
DKoM §§ - /2022
• Miljö- och byggchef: - /2021, - /2022
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§ 11 Information januari 2022
Ärendenummer MOB 2022/6
1. Redovisning av bostadsanpassningsärenden som är beslutade men ej
utbetalda (se bilaga)
2. Ellen Karlsson, byggnadsinspektör, redogör för tillsynsärende gällande
ovårdad tomt på fastigheten Oden 6 (B-2019-428)
_______
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§ 12 Meddelande januari 2022
Ärendenummer MOB 2022/7
1. Meddelande
2. Mark- och miljööverdomstolen beslutar 2021-12-21 att inte ge
prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står fast. Saken
gäller tillbyggnad av enbostadshus, Rödhaken 11.
Dnr. B-2021-300
3. Växjö Tingsrätt beslutar 2021-12-20 att Newmans VVS AB ska betala
företagsbot till staten. Saken gäller glykol i dricksvattenbrunn, Äskya 2:4
Dnr. M-2020-273
4. Länsstyrelsen beslutar 2022-01-07 att avskriva ärende gällande tillstånd att
anlägga enskild avloppsanläggning, Långasjömåla 1:8, då klagande
återkallar sin överklagan.
Dnr. B-2020-362
5. Länsstyrelsen beslutar 2022-01-12 att avslå överklagande av miljö- och
byggnämndens beslut gällande tillsynsavgift, Gårdstaköp 1:5.
Dnr. M-2021-984
_______
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