
SammanträdesprotokollU Älmhults 
liJj kommun 2022-08-22 

Miljö- och byggnämnden 

Miljö- och byggnämnden 2022-08-22 

Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult klockan 13 :30-15.30 
Ajournering klockan 14.11-14.16 och 15.11-15.25 

Paragrafer 
68-79 

Utses att justera 
Thomas Johansson (S) 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 
Claes LinaCJ'tq.J_.,_._..,-

Justerande =tL~ ~ A-
Thomas Johanss (S) 
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Sammanträdesprotokoll[ii] Älmhults 
llJj kommun 2022-08-22 

Miljö- och byggnämnden 

Justeringens plats och tid 
Servicecenter, Kommunhuset Älmhult 2022-08-29 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnämnden 2022-08-22 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 

2022-08-31 2022-09-21 

Ans lagstid 

2022-08-31 - 2022-09-22 

Förvaringsplats för protokollet Underskrift 

Miljö- och byggförvaltningen 
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Samma nträdesprotokol I [ij] Älmhults 
ltJj kommun 2022-08-22 

Miljö- och byggnämnden 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Claes Lindahl (C), ordförande 
Håkan Pettersson (S), vice ordförande 
Dan Blixt (M) 
Birgitta Bengtsson (S) 
Ylva Sandström (C) 
Christer Martinsson (KD) 

Tjänstgörande ersättare 
Thomas Johansson (S), ersätter Kristina Spjut Sahlberg (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Peter Varland (C) 

Tjänstemän 
Ingegerd Anderson, miljö- och byggchef 
Rasmus Åhs, tf. avdelningschef miljö 
Angelica Östlund, avdelningschef bygg 
Malin Hansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Maria Johansson, nämndsekreterare 
Johan Karlelid, enhetschef räddningstjänsten §§ 68-73 
Oliver Östh Långström, controller § 74 
Nils de Fine Licht, mätningsingenjör § 74 
Ellen Karlsson, byggnadsinspektör §74 
Linnea Boye, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 74 
Emma Brannegård, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 75 
Peter Gustavsson, byggnadsinspektör § 76 
Christel Lindholm, sekreterare 
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Justerandes signaturer 

Justerande Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll~ Älmhults 
qJJ kommun 2022-08-22 

Ärenden 

§ 68 Val av justerare och dag för justering 5 

§ 69 Fastställande av föredragningslistan 6 

§ 70 Föreläggande med vite Almgården - Vita korset 7 - 8 
23 

§ 71 Före läggande med vite Ekebo - Diö 1: 12 9 - 10 

§ 72 Föreläggande med vite LSS Lingonet - 11 - 12 
Haganäs 5 

§ 73 Föreläggande med vite Nicklagården och 13 - 14 
Elmiersgården - Oskar 3 

§ 74 Budget 2023 , plan 2024 -2025 15 - 16 

§ 75 Föreläggande med vite-Oskar 3 17 - 21 

§ 76 Ändrad användning till restaurang - Sjögren 10 22 - 24 

§ 77 Redovisning av delegeringsbeslut augusti 2022 25 

§ 78 Information augusti 2022 26 

§ 79 Meddelande augusti 2022 27 
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Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

@ 



U Älmhults 
IIJj kommun 

Sammanträdesprotokoll

2022-08-22 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 68 Val av justerare 

Miljö- och byggnämndens beslut 
- Miljö- och byggnämnden väljer Thomas Johansson (S) som justerare. 

Miljö- och byggnämndens behandling 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan välja Thomas Johansson 
(S) att justera dagens sammanträdesprotokoll och finner att miljö- och 
byggnämnden beslutar så. 
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Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 



[ij] Älmhults 
ll.l' kommun 

Sammanträdes protokoll 

2022-08-22 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 69 Fastställande av föredragningslistan 

Miljö- och byggnämndens beslut 
- Miljö- och byggnämnden fastställer föredragningslistan med följande 

ändring: 

Ärende nummer 7 "Föreläggande om vite Solgården - Göteryd 1 :55" utgår 
då de förelagda åtgärderna nu är genomförda. 

Miljö- och byggnämndens behandling 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnärnnden kan fastställa 
föredragningslistan med ändring enligt ovan och finner att miljö- och 
byggnämnden beslutar så. 
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Justerandes signaturer 

Justerare UtdragsbestyrkandeOrdförande 

tfr 



[ii] Älmhults 
qjl kommun 

Sammanträdesprotokoll

2022-08-22 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 70 Föreläggande med vite Almgården - Vita 
korset 23 
Ärendenummer MOB 2022/35 
Ärendenummer EDP 2022-000001 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Föreläggandet och vitet är ämnat för Älmhults kommun, tekniska nämnden med 
organisationsnummer 212000-064 7 

1. Åtgärderna (punkt 2, 3 samt 4) i föreläggandet med räddningstjänstens 
diarienummer 2022-000001 , daterat 2022-03-30 ska vidtas senast 2022-10-
17. I punkt 3 avses enbart den delen av brister i revisionsbesiktningen som 
anges som "B-brister". 

2. Överträdelse av tidsfrist är förenat med ett vite om 35 000 (trettiofem tusen) 
kronor. 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten i Älmhults kommun genomförde, med stöd av lagen 
(2003 :778) om skydd mot olyckor (LSO), 5 kap. 1 §, 2021-01-14 tillsyn på 
Almgården. Tillsynens syfte var att kontrollera huruvida ägaren och nyttjande
rättshavaren lever upp till de skyldigheter som anges i 2 kap. 2 § LSO och till
hörande föreskrifter. 

Räddningstjänsten utfärdade 2022-03-30, med stöd av 5 Kap. 2 § och 2 Kap. 2 § 
lag (2003:773) om skydd mot olyckor, ett föreläggande med krav på åtgärder. 
Åtgärderna skulle senast 2022-06-30 varit genomförda och redovisade för 
räddningstjänsten. Det har inte inkommit någon information eller handlingar 
som styrker att de förelagda åtgärderna är genomförda. 

Vid tillsyn enligt Lag (2003 :778) om skydd mot olyckor vid kommunens egna 
byggnader och anläggningar är miljö- och byggnämnden tillsynsansvarig enligt 
miljö- och byggnämndens reglemente. 

7 

Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 



~ Älmhults 
qJJ kommun 

Sammanträdesprotokoll

2022-08-22 Sidnummer, beslut 2(2) 

Miljö- och byggnämnden 

Beslutsunderlag 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-04 
• Förslag till beslut - Föreläggande med vite daterat 2022-07-05 
• Beslut - Föreläggande daterat 2022-03-30 
• Tjänsteanteckning daterad 2022-01-20 

Lagstöd 

Gällande regler, Lagen om skydd mot olyckor, LSO, (lag 2003: 778) 

2 kapitlet 2 § LSO 
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig 
omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan 
olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att 
hindra och begränsa skador till följd av brand. 

5 kapitlet 2 § LSO 
Kommunen har rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar för 
tillsyn. Kommunen har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för 
tillsynen . 

Kommunen får meddela de förelägganden som behövs i enskilda fall för att denna lag 
eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska följas. 

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Om någon inte vidtar en åtgärd som 
denne är skyldig att vidta enligt kommunens föreläggande, får kommunen vidta 
åtgärden på dennes bekostnad . 

Beaktande av Lag ( 1985:206) om viten har gjorts vid fastställandet av vitesbeloppet. 

Överklagan 
Beslutet kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljö
och byggnämnden 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 FL (2017:900) § 25. 

Beslutet skickas till 

Delges Älmhults kommun, tekniska nämnden 
Kopia räddningstjänsten 

Justerandes signaturer 

a 
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Juste rare UtdragsbestyrkandeOrdförande 



[H] Älmhults 
liJj kommun 

Sammanträdesprotokoll

2022-08-22 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Miljö- och bygg nämnden 

§ 71 Föreläggande med vite Ekebo - Diö 1:12 
Ärendenummer MOB 2022/36 
Ärendenummer EDP 2022-000007 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Föreläggandet och vitet är ämnat Älmhults kommun, tekniska nämnden med 
organisationsnummer 212000-064 7 

1. Åtgärderna (punkt 1, 2, 3, 4, Sa+ b + c) i föreläggandet med räddnings
tjänstens diarienummer 2022-000007, daterat 2022-03-30 ska vidtas senast 
2022-10-17. I punkt 3 avses enbart den delen av brister i revisions be
siktningen som anges som "B-brister" . 

2. Överträdelse av tidsfrist är förenat med ett vite om 65 000 (sextiofem tusen) 
kronor. 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten i Älmhults kommun genomförde, med stöd av lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 5 kap. I §, 2022-01-20 tillsyn på 
Ekebo. Tillsynens syfte var att kontrollera huruvida ägaren och nyttjanderätts
havaren lever upp till de skyldigheter som anges i 2 kap. 2 § LSO och till
hörande föreskrifter. 

Räddningstjänsten utfärdade 2022-03-30, med stöd av 5 Kap. 2 § och 2 Kap. 2 § 
lag (2003 :773) om skydd mot olyckor, ett föreläggande med krav på åtgärder. 
Åtgärderna skulle senast 2022-06-30 varit genomförda och redovisade för 
räddningstjänsten. Det har inte inkommit någon information eller handlingar 
som styrker att de förelagda åtgärderna är genomförda. 

Vid tillsyn enligt Lag (2003 :778) om skydd mot olyckor vid kommunens egna 
byggnader och anläggningar är miljö- och byggnämnden tillsynsansvarig enligt 
miljö- och byggnämndens reglemente. 
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Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

te 



Sammanträdesprotokoll1H] Älmhults 
qjj kommun 2022-08-22 Sidnummer, beslut 2(2) 

Miljö- och byggnämnden 

Beslutsunderlag 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-04 
• Förslag till beslut - Föreläggande med vite daterat 2022-07-05 
• Beslut - Föreläggande daterat 2022-03-30 
• Tjänsteanteckning daterad 2022-01-31 

Lagstöd 

Gällande regler, Lagen om skydd mot olyckor, LSO, (lag 2003:778) 

2 kapitlet 2 § LSO 
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i 
skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid 
brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att före
bygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. 

5 kapitlet 2 § LSO 
Kommunen har rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar 
för tillsyn. Kommunen har också rätt att få de upplysningar och handlingar som 
behövs för tillsynen. 

Kommunen får meddela de förelägganden som behövs i enskilda fall för att 
denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska följas. 

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Om någon inte vidtar en åtgärd 
som denne är skyldig att vidta enligt kommunens föreläggande, får kommunen 
vidta åtgärden på dennes bekostnad. 

Beaktande av Lag (1985:206) om viten har gjorts vid fastställandet av vites
beloppet. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljö
och byggnämnden 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 FL (2017:900) § 25 . 

Beslutet skickas till 

Delges Älmhults kommun, tekniska nämnden 
Kopia räddningstjänsten 
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Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

l# 1'\~ 



Sammanträdesprotokoll[H] Älmhults 
ltJj kommun 2022-08-22 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 72 Föreläggande med vite LSS Lingonet -
Haganäs 5 
Ärendenummer MOB 2022/37 
Ärendenummer EDP 2022-000010 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Föreläggandet och vitet är ämnat för Älmhults kommun, tekniska nämnden med 
organisationsnummer 212000-064 7 

1. Åtgärderna (punkt 1 a + b, 3 samt 4) i föreläggandet med räddningstjänstens 
diarienummer 2022-000010, daterat 2022-03-30 ska vidtas senast 2022-10-
17. 

2. Överträdelse av tidsfrist är förenat med ett vite om 40 000 (fyrtio tusen) 
kronor. 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten i Älmhults kommun genomförde, med stöd av lagen 
(2003 :778) om skydd mot olyckor (LSO), 5 kap. 1 §, 2022-02-23 tillsyn på LSS
fritids Lingonet. Tillsynens syfte var att kontrollera huruvida ägaren och 
nyttjanderättshavaren lever upp till de skyldigheter som anges i 2 kap. 2 § LSO 
och tillhörande föreskrifter. 

Räddningstjänsten utfärdade 2022-03-30, med stöd av 5 Kap. 2 § och 2 Kap. 2 § 
lag (2003 :773) om skydd mot olyckor, ett föreläggande med krav på åtgärder. 
Åtgärderna skulle senast 2022-06-30 varit genomförda och redovisade för 
räddningstjänsten. Det har inte inkommit någon information eller handlingar 
som styrker att de förelagda åtgärderna är genomförda. 

Vid tillsyn enligt Lag (2003 :778) om skydd mot olyckor vid kommunens egna 
byggnader och anläggningar är miljö- och byggnämnden tillsynsansvarig enligt 
miljö- och byggnämndens reglemente. 
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Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 



ll:i] Älmhults 
IIJ' kommun 

Sammanträdesprotokoll

2022-08-22 Sidnummer, beslut 2(2) 

Miljö- och byggnämnden 

Beslutsunderlag 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-04 
• Förslag till beslut - Föreläggande med vite daterat 2022-07-05 
• Beslut - Föreläggande daterat 2022-03-30 
• Tjänsteanteckning daterad 2022-02-24 

Lagstöd 

Gällande regler, Lagen om skydd mot olyckor, LSO, (lag 2003:778) 

2 kapitlet 2 § LSO 
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i 
skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid 
brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att före
bygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. 

5 kapitlet 2 § LSO 
Kommunen har rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar 
för tillsyn. Kommunen har också rätt att få de upplysningar och handlingar som 
behövs för tillsynen. 

Kommunen får meddela de förelägganden som behövs i enskilda fall för att 
denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska följas. 

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Om någon inte vidtar en åtgärd 
som denne är skyldig att vidta enligt kommunens föreläggande, får kommunen 
vidta åtgärden på dennes bekostnad. 

Beaktande av Lag (1985 :206) om viten har gjorts vid fastställandet av vites
beloppet. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljö
och byggnämnden 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 FL (2017:900) § 25. 

Beslutet skickas till 

Delges Älmhults kommun, tekniska nämnden 
Kopia räddningstjänsten 
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Justerandes signaturer 

Justerare Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll[i:i] Älmhults 
ltfj kommun 2022-08-22 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 73 Föreläggande med vite Nicklagården och 
Elmiersgården - Oskar 3 
Ärendenummer MOB 2022/38 
Ärendenummer EDP 2022-000002 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Föreläggandet och vitet är ämnat för Älmhults kommun, tekniska nämnden med 
organisationsnummer 212000-064 7 

I. Åtgärderna (punkt 2, 3 samt 5) i föreläggandet med räddningstjänstens 
diarienummer 2022-000002, daterat 2022-03-30 ska vidtas senast 2022-10-
17. I punkt 3 avses enbart den delen av brister i revisionsbesiktningen som 
anges som "B-brister". 

2. Överträdelse av tidsfrist är förenat med ett vite om 50 000 (femtio tusen) 
kronor. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten i Älmhults kommun genomförde, med stöd av lagen 
(2003 :778) om skydd mot olyckor (LSO), 5 kap. 1 §, 2022-01-20 tillsyn på 
Nicklagården. Tillsynens syfte var att kontrollera huruvida ägaren och nyttjande
rättshavaren lever upp till de skyldigheter som anges i 2 kap. 2 § LSO och till
hörande föreskrifter. 

Räddningstjänsten utfärdade 2022-03-30, med stöd av 5 Kap. 2 § och 2 Kap. 2 § 
lag (2003 :773) om skydd mot olyckor, ett föreläggande med krav på åtgärder. 
Åtgärderna skulle senast 2022-06-30 varit genomförda och redovisade för 
räddningstjänsten. Det har inte inkommit någon information eller handlingar 
som styrker att de förelagda åtgärderna är genomförda. 

Vid tillsyn enligt Lag (2003 :778) om skydd mot olyckor vid kommunens egna 
byggnader och anläggningar är miljö- och byggnämnden tillsynsansvarig enligt 
miljö- och byggnämndens reglemente. 

Justerandes signaturer 
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Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll[jj] Älmhults 
IIJj kommun 2022-08-22 Sidnummer, beslut 2(2) 

Miljö- och byggnämnden 

Beslutsunderlag 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-04 
• Förslag till beslut - Föreläggande med vite daterat 2022-07-05 
• Beslut - Föreläggande daterat 2022-03-30 
• Tjänsteanteckning daterad 2022-01-24 

Lagstöd 

Gällande regler, Lagen om skydd mot olyckor, LSO, (lag 2003: 778) 

2 kapitlet 2 § LSO 
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig 
omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan 
olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att 
hindra och begränsa skador till följd av brand. 

5 kapitlet 2 § LSO 
Kommunen har rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar för 
tillsyn. Kommunen har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för 
tillsynen. 

Kommunen får meddela de förelägganden som behövs i enskilda fall för att denna lag 
eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska följas . 

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Om någon inte vidtar en åtgärd som 
denne är skyldig att vidta enligt kommunens föreläggande, får kommunen vidta 
åtgärden på dennes bekostnad. 

Beaktande av Lag ( 1985 :206) om viten har gjorts vid fastställandet av vitesbeloppet. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljö
och byggnämnden 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 FL (2017:900) § 25. 

Beslutet skickas till 

Delges 
Älmhults kommun, tekniska nämnden 
Kopia räddningstjänsten 
Justerandes signaturer 
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Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 



[Il] Älmhults 
lll' kommun 

Sammanträdesprotokoll

2022-08-22 Sidnummer, beslut 1(2) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 7 4 Budget 2023, plan 2024 -2025, nya taxor 2023 
samt reviderade taxor 
Ärendenummer MOB 2022/33 och 2022/22 
Ärendenummer EDP m 2021-1032 och m 2018-832 

Miljö- och byggnämndens beslut 
- Miljö- och byggnämnden beslutar godkänna framlagt budgetförslag, in

klusive förslag på nya och reviderade taxor. 

Dan Blixt (M) deltar inte i beslutet. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltnjngen presenterar ett budgetdokument i enlighet med kommunfull
mäktiges anvisningar. Förslaget innebär inga utökningar av driftbudgeten 2023-
2025. Inte heller föreslås några förändringar i de av kommunfullmäktige till
delade målen, dock tas kopplingen till Kolada bort. Förslaget innebär en inve
steringsbudget om 500 tkr 2022 samt 500 tkr vardera år i perioden 2023 och 
framåt, förutom åren 2027 & 2029 som föreslås 1 100 tkr på 2027 och respektive 
900 tkr på 2029 

Förvaltningen presenterar också förslag på nya taxor och /eller ändringar av sju 
olika taxor. Dessa presenteras med separata tjänsteskrivelser. 

Ajournering 
Klockan 14.11-14.16 

Beslutsunderlag 
• Controller Oliver Östh Långströms tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 

• Budgetförslag 2023 Miljö- och byggnämnden, daterad 2022-06-03 

• Bilaga 1. Driftram 2023-2025 

• Bilaga 2. Investeringsanslag och ram 2023-2034 MoB 
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Sammanträdesprotokoll[il] Älmhults 
qjj kommun 2022-08-22 Sidnummer, beslut 2(2) 

Miljö- och byggnämnden 

• Bilaga 3. Taxor och avgifter 2023 

• Bilaga 4. Budget 2023 Detaljnivå (Ej till KF) 

• Miljö och byggförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-10, 
Miljö och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- och bygg
lagen. 

• Miljö och byggförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-03, 
Miljö och byggnämndens taxa för geodata-, kart- och mätningsverk
samhet. 

• Miljö och byggförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-10, 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

• Miljö och byggförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-10, 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet. 

• Miljö och byggförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-10, 
Revidering av taxor. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll[Ii] Älmhults 
lijj kommun 2022-08-22 Sidnummer, beslut 1 (5) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 75 Föreläggande med vite-Oskar 3 
Ärendenummer MOB 2022/29 
Ärendenummer EDP m-2021-701 

Miljö- och byggnämndens beslut 

- Miljö- och byggnämnden beslutar att ansöka om utdömande av vite på 
20 000 kronor (tjugotusen kronor) för att punkt 1 i miljö- och byggnämndens 
beslut § 51/2022 inte har efterlevts av Älmhults kommun tekniska nämnden, 
med organisationsnummer 212000-064 7. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Motivering 

Enligt EG-förordning 852/2004, bilaga Il kapitel 1 ska livsmedelslokaler hållas i 
rena och i gott skick så att livsmedelssäkerheten upprätthålls. Den mikrobiella 
tillväxten på väggar och bristfälliga metallister i innertaket innebär en konta
mineringsrisk av livsmedel samt försämring av möjligheterna till att upprätthålla 
en god livsmedelshygien. Det finns även en risk att den synliga mikrobiella till
växten på väggarna i köket sprider sig med ventilationen och kontaminerar 
maten som tillagas samt förvaras i lokalerna. När en livsmedelslokal inte hålls i 
gott skick försvåras även städningen av lokalen. 

Enligt livsmedelslagstiftningen ska livsmedelslokaler hållas i gott skick och vara 
lätta att rengöra. Personal ska även kunna upprätthålla en god personlig hygien 
samt kunna säkerställa att livsmedel inte kontamineras. 
Miljö- och byggnämnden har vid ett flertal tillfällen påpekat bristerna, dock har 
inga åtgärder vidtagits. Därmed anser miljö- och byggnämnden att det är 
motiverbart att besluta att begära utdömande av vite i enlighet med viteslagen. 
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U Älmhults 
IIJ' kommun 

Sammanträdesprotokoll

2022-08-22 Sidnummer, beslut 2(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnämndens nämndbeslut §51 anger att Älmhults kommun, 
tekniska nämnden ska åtgärda innertaket i köksutrymmet, ta bort mikrobiell till
växt och åtgärda metallister samt upprätta förebyggande åtgärder för att före
bygga att problemet uppstår igen. Tekniska nämnden ska även utreda om den 
mikrobiella tillväxten har spridit sig i lokalen och om så är fallet ska 
problematiken åtgärdas. I beslutet anges det att tekniska nämnden senast 
2022-06-30 ska inkomma med resultatet från utredningen om den mikrobiella 
tillväxten har spridit sig i lokalen. 

Inga uppgifter har inkommit till miljö- och byggförvaltningen att en utredning 
ska ha utförts, påbörjats eller om arbetet inte har kunnat utföras alternativt 
bokats. Det har inte heller inkommit ett resultat från en utredning därmed väljer 
nu miljö- och byggnämnden att gå vidare och ansöka om ett utdömande av vite 
till förvaltningsrätten. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden beslutade att förelägga Älmhults kommun, tekniska 
nämnden, § MoH-2021-421 , daterat 2021-10-27, om att åtgärda bristfälliga 
metallister i innertaket i köket samt att vidta åtgärder så att problematiken inte 
uppstår igen. 

Miljö- och byggnämndens handläggare utförde en uppföljande kontroll 
2022-05-02 för att kontrollera om bristerna gällande metallisterna i innertaket 
var åtgärdade samt om den synligt mikrobiella tillväxten på väggarna i köket 
hade tagits bort. Första gången som avvikelsen angående synlig mikrobiell till
växt uppmärksammades på väggarna i köket av handläggare var 2021-11-02, se 
dnr m-2021-921. 

Vid inspektionstillfället 2022-05-02 konstaterades det att bristerna gällande 
metallisterna i innertaket fortfarande inte har åtgärdats samt att det fortfarande 
fanns synlig mikrobiell tillväxt på väggarna i köket. 

Handläggare på tekniska förvaltningens fastighetsavdelning kontaktade miljö
och byggförvaltningen 2022-05-16 för att meddela att de hade bokat in hant
verkare för att åtgärda taket 2022-05-18. 

Miljö- och byggförvaltningen utförde uppföljande kontroll 2022-05-20 och 
dokumenterade den tejpning som hade gjorts av vissa partier av taklisterna samt 
städningen av väggarna från den mikrobiella tillväxten. 
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[U Älmhults 
IIJ' kommun 

Sammanträdesprotokoll

2022-08-22 Sidnummer, beslut 3(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Ärendet lyftes till miljö- och byggnämnden 2022-05-23 där det beslutades om att 
föreläggande § MoH-2021-421 ska ersättas av ett nämndbeslut förenat med vite, 
§ 51. 

Nämndbeslut §51 anger följande beslutspunkter: 

1. Utreda om den mikrobiella tillväxten har spridit sig i lokalen, om så ska 
problemet åtgärdas. Resultatet på utredningen ska ha inkommit senast 
2022-06-30. Om resultatet inte har inkommit inom satt datum kommer miljö
och byggnämnden besluta om att ansöka om utdömande av vite på 20 000 
kronor till förvaltningsrätten. 

2. Åtgärda innertaket, ta bort mikrobiell tillväxt och åtgärda metallister samt 
upprätta förebyggande åtgärder för att förebygga att problemet uppstår igen. 
Om inte bristerna är åtgärdade innan 2022-09-30 kommer miljö- och bygg
nämnden besluta om att ansöka om utdömande av vite på 30 000 kronor till 
förvaltningsrätten. 

3. Detta beslut ersätter delegeringsbeslut, § MoH-2021-421 , 
daterat 2021-10-27. 

Miljö- och byggnämnden anser att punkt ett i nämndbeslut § 51 inte har följts 
och anser att det är motiverbart att begära utdömande av vitesbeloppet på 
20 000 kronor till förvaltningsrätten . 

Beslutsunderlag 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-12 - föreläggande om 
åtgärd av innertak och synlig mikrobiell tillväxt på väggarna i köket 

• m-2021-701-1 , kontrollrapport - bristfälligt innertak 

• m-2021-701-3 , uppföljande kontroll - bristfälligt innertak 

• m-2021-701-4, delegeringsbeslut § MoH-2021-421 

• m-2021-701-19, uppföljande kontrollrapport- bristfälligt innertak 

• m-2021-921-1, kontrollrapport - synlig mikrobiell tillväxt 

• m-2021-1069-1 , kontrollrapport - synlig mikrobiell tillväxt 

• m-2021-1069-2 , uppföljande kontrollrapport - synlig mikrobiell tillväxt 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

@ n~ 
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6 Älmhults 
IIJl kommun 

Sammanträdesprotokoll

2022-08-22 Sidnummer, beslut 4(5) 

Miljö- och byggnämnden 

• m-2021-1069-3, uppföljande kontroll - synlig mikrobiell tillväxt 

• m-2021-701-11 - nämndbeslut § 51 

Avgift 

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning i ärendet i enlighet 
med gällande taxa antagen av kommunfullmäktige. Avgift för handläggningstid 
fastställs i ett separat beslut som är överklagningsbart. 

Lagstöd 

• Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa til
lämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om 
djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 
396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 
652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 
l /2005 och (EG) nr I 099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 
2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europa
parlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, 
rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om 
offentlig kontroll). 
• Av förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, 
bilaga Il , kapitel I (allmänna regler för livsmedelslokaler). 
• Livsmedel slagen 2006:804, paragraf 33 , myndigheten ges rätt att bestämma 
att dess beslut ska gälla omedelbart även om beslutet överklagas. 
• Paragraf 22 i livsmedelslagen 2006:804, en kontrollmyndighet får meddela 
de förelägganden och förbud som behövs för att lagen skall följas. 
• Förordning (2021: 176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jord bruks produkter 
• 33 § livsmedelslagen (2006:804) 
• Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, antagen av Kommunfullmäktige 
2019-11-25, § 211 , med efterföljande revideringar. 
• Lag (1985:206) om viten 

Upplysning 

Det är upp till förvaltningsrätten om vitesbeloppet ska dömas ut eller ej. 
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0 Älmhults 
qJJ kommun 

Sammanträdesprotokoll

2022-08-22 Sidnummer, beslut 5(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Beslutet skickas till 

Älmhults kommun, tekniska nämnden för delgivning 

Förvaltningsrätten i Växjö, Box 42, 351 03 Växjö alternativt till e-postadress 
forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 
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[H] Älmhults 
IIJl kommun 

Sammanträdesprotokoll

2022-08-22 Sidnummer, beslut 1 (3) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 76 Ändrad användning till restaurang - Sjögren 10 
Ärendenummer MOB 2022/40 
Ärendenummer EDP B-2022-342 

Miljö- och byggnämndens beslut 

- Ärendet bordläggs till nästa sammanträde den 19 september 2022. 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 

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

Motivering 

Sökt användning stämmer inte med detaljplanens bestämmelser, användningen 
ska vara område för garageändamål , motorservice och ansökan kan därför inte 
beviljas. Sökt användning kan inte ses som en liten avvikelse från detaljplanens 
bestämmelser. 

Avgift 

Avgiften för beslutet är 5164,80 kronor *. Avgiften tas ut med stöd av taxa för 
prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av kommun
fullmäktige 2011-06-27, § 86, och ändring i taxan gällande timbeloppet utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102. 

Avgiften har reducerats med en femtedel då handläggningen tagit 11 veckor. 

Faktura skickas senare. 
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[Ii] Älmhults 
llJj kommun 

Sammanträdesprotokoll

2022-08-22 Sidnummer, beslut 2(3) 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Afram Murad, Pizzeria Amigo Skolgatan 6 i Älmhult, har ansökt om ändrad an
vändning av byggnad till restaurang. Lokalen har haft ett tidsbegränsat bygglov 
för restaurang som löpte ut 2020-08-10. Man sökte ett permanent lov 2015 men 
beviljades ett tidsbegränsat lov. 

För fastigheten gäller detaljplan A 123 från 1987. Användningen ska vara 
område för garageändamål, motorservice. 

Nuvarande användning (sökt användning) stämmer inte med detaljplanens be
stämmelser och ansökan kan därför inte beviljas. 

Att bygglov saknades för verksamheten uppdagades då räddningstjänsten gjorde 
en tillsyn i samband med att ägaren sökte utskänkningstillstånd för alkohol. 

Beslutsunderlag 

• Bygglovsansökan daterad 2022-06-08 

• Planritning daterad 2022-06-08 

• Fasadritning daterad 2022-06-08 

• Situationsplan daterad 2022-06-08 

• Tjänsteanteckning tillsynsbesök daterad 2022-06-08 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 

Lagstöd 

1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. 
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit enligt punkt 5 
nedan. 

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

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

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

Sammanträdesprotokoll[Ii] Älmhults 
19' kommun 2022-08-22 Sidnummer, beslut 3(3) 

Miljö- och byggnämnden 

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

Miljö- och byggnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 

Thomas Johansson (S) föreslår att ärendet bordläggs till nästa miljö- och bygg
nämnds sammanträde. 

Dan Blixt (M) bifaller Thomas Johanssons förslag . 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta enligt Thomas 
Johanssons förslag och finner att nämnden beslutar så. 

Överklagan 

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

Beslutet skickas till 

Sökanden 

ce 
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D Älmhults 
qjj kommun 

Sammanträdesprotokoll

2022-08-22 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 77 Redovisning av delegeringsbeslut augusti 
2022 
Ärendenummer MOB 2022/5 

Miljö- och byggnämndens beslut 

- Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av 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 §§ 21 - 31/2022 

• Bygglov, startbesked, slutbesked samt ordförandebeslut: 
DL§§ 500 - 647 / 2022 

• Miljö- och hälsoskydd: 
MoH §§ 316 -395 , 397-398 /2022 

• Kart- och mät: (adresser, fastighetsbildning, namnsättning på platser, gator 
och vägar) 

• Miljö- och byggchef: 

• Räddningstjänst: 
Dm 936 och 938/2022 

Beslutet skickas till 

Tekniska nämnden 
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[ii] Älmhults 
llJj kommun 

Sammanträdesprotokoll

2022-08-22 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 78 Information augusti 2022 
Ärendenummer MOB 2022/6 

- Redovisning av bostadsanpassningsärenden som är beslutade men ej 
utbetalda. 
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Sammanträdesprotokoll[jj] Älmhults 
IIJj kommun 2022-08-22 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 79 Meddelande augusti 2022 
Ärendenummer MOB 2022/7 

I. Länsstyrelsen beslutar 2022-06-08 om bifall med villkor gällande anmälningspliktig 
vattenverksamhet - anläggning av damm/våtmark på fastigheten Virestad-Långhult 
I :15. 
Dnr. M 2022-3 

2. Länsstyrelsen beslutar 2022-06-09 att inte vidta någon åtgärd gällande samråd enligt 
miljöbalken för anläggning av naturstig på fastigheten Ikea 4. Dnr M 2022-3 

3. Länsstyrelsen avslår 2022-06-09 överklagandet av beslut att avskriva tillsynsärende 
på fastigheten Rödhaken I0. 
Dnr M 2020-1 060 

4. Länsstyrelsen bekräftar 2022-06-14 att Hallaryds Skogsservice AB :s anmälan om 
transport av farligt avfall registrerats. 
Dnr. M 2022-3 

5. Länsstyrelsen avslår 2022-06-15 överklagandet av beslut gällande avgift för 
uppföljande livsmedelskontroll på Namir Pizzeria och Kebab. 
Dnr. M 2022-7 

6. Länsstyrelsen avvisar 2022-06-20 yrkandet om inhibition - överklagan av beslut att 
avskriva tillsynsärende på fastigheten Sånnaböke I: I 14. 
Dnr B 2018-28 

7. Länsstyrelsen godkänner 2022-06-29 efterbehandlingen av grustäkten på fastigheten 
Älmhults-Slätthult 7:2. 
Dnr M 2022-746 

8. Länsstyrelsen godkänner 2022-07-15 ansökan om förprövning av djurstall på 
fastigheten Hallaryds-Stenshult-1 :31 . 
Dnr M 2022-3 

9. Länsstyrelsen beslutar 2022-07-22 att avslå ansökan om fråga om byggnads
minnesförklaring av Hvita Korset 7. 
Dnr B 2021-508 

I0. Länsstyrelsen beslutar 2022-07-25 om bifall med villkor gällande vatten-verksamhet 
för biotopvård i Li I lån på fastigheterna Hallaryd I :38 och 4: I. Dnr M 2022-3 

11. Mark- och miljödomstolen beslutar 2022-07-28 att inte ge prövningstillstånd så 
Mark- och miljödomstolens avslag av bygglovsöverklagandet står fast för 
fastigheterna Prismat I och Dioptern I . 
Dnr B 2020-438 

12. Kronofogdemyndigheten beslutar 2022-08-03 att avskriva målet gällande Oden 6 -
Klagomål ovårdad tomt, då sökande återkallat ansökan . 
Dnr B 2019-428 
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