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§ 26 Val av justerare  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden väljer Peter Varland (C) som justerare. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Claes Lindahl (C) föreslår Peter Varland (C) som justerare. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan utse Peter Varland (C) som 
justerare och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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§ 27 Fastställande av föredragningslistan 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden fastställer föredragningslistan med följande 

ändringar: 
o Ärende ”Sofia 12 – Byggsanktionsavgift” utgår från dagens 

möte. 
o Ärende ”Niklas 2 - Olovlig byggnation – Beslut om 

sanktionsavgift” utgår från dagens möte.  
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan fastställa 
föredragningslistan med ovan ändringar och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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§ 28 Gölshultalida 1:20 - förbud mot användning 
Ärendenummer MOB 2023/24 
Ärendenummer EDP B-2021-434 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att 

 med stöd av 11 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL förbjuda 
, och , i 

egenskap av ägare till byggnaden på fastigheten Gölshultalida 1:20 med 
adress  att använda byggnaden som redovisas på bifogad 
situationsplan, se bilaga 1. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Motivering 
På fastigheten Gölshultalida 1:20 finns en byggnad med adress . 
Denna byggnad har delvis rasat, mitten av byggnaden saknar tak och södra delen 
av byggnaden saknar vägg. 
Aktuell byggnad bedöms vara skadad i väsentlig omfattning och förfallen. 
Byggnaden bedöms ha brister som kan äventyra säkerheten för dem som 
uppehåller sig i eller i närheten av den. 
Enligt 8 kap. 14 § PBL ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och 
underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper som avses i 8 kap. 4 
§ PBL i huvudsak bevaras. Bestämmelsen i 8 kap. 4 § PBL uppfylls inte då 
byggnaden är ovårdad och inte uppfyller de tekniska egenskaperna rörande 
bärförmåga, stadga och beständighet och säkerhet vid användning. 
Enligt 11 kap. 21 § PBL får byggnadsnämnden förelägga ägaren av ett 
byggnadsverk som är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning att inom viss 
tid riva byggnadsverket (rivningsföreläggande). 
Ett rivningsföreläggande ska föregås av ett föreläggande enligt 11 kap. 19 § PBL 
att sätta byggnadsverket i stånd. Detta gäller dock inte om det avser 
byggnadsverk med brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller 
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sig i eller i närheten av byggnadsverket och det kan antas att dessa brister inte 
kan åtgärdas med mindre ingripande åtgärder. 
Aktuell byggnad på fastigheten Gölshultalida 1:20 har sådana brister som kan 
äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 
byggnadsverket. Dock bedöms dessa brister kunna åtgärdas med mindre 
ingripande åtgärder än rivning. Dessa mindre ingripande åtgärder är förbud mot 
fortsatt användning samt föreläggande om stängsel. Aktuellt beslut avser förbud 
mot användning. 
Enligt 11 kap. 33 § PBL får byggnadsnämnden förbjuda den som äger eller har 
nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av 
byggnadsverket, om byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för 
dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket. 
Med bakgrund av detta bedöms miljö- och byggnämnden ha stöd att besluta om 
användningsförbud. 

 

Företräde 
Fastighetsägare  närvarar för att lämna sina synpunkter på förslag 
till beslut.  
 

Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten Gölshultalida 1:20 finns ett byggnadsverk som bedöms ha sådana 
brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten 
av det. Med bakgrund av detta ska förbud mot användning av detta 
byggnadsverk fattas. 
Ärendebeskrivning 
Ett klagomål om en farlig och förfallen byggnad på fastigheten Gölshultalida 
1:20 inkom till miljö- och byggnämnden 2021-06-22. 
En kommunicering om öppnat tillsynsärende skickades till Lito i Litatorp AB 
2021-03-29 som vid tillfället stod som lagfaren ägare i fastighetsrapporten. 
Kommuniceringen returnerades 2021-07-08 då adressen var okänd.  
Lito i Litatorp AB försattes i konkurs 2010-11-05. I fastighetsrapporten stod 

 som taxerad ägare. Med bakgrund av detta ansökte miljö- och 
byggförvaltningen om att Lantmäteriet skulle förelägga den taxerade ägaren att 
ansöka om lagfart 2021-10-19. 
En kommunicering om tillsynsärende och tillsynsbesök skickades till de nya 
ägarna,  och , 2022-03-07. Tillsynsbesök 
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genomfördes 2022-03-30 då en av fastighetsägarna närvarade. Anteckningar 
med foton från tillsynsbesöket skickades till fastighetsägarna. 
Miljö- och byggförvaltningen skickade en kommunicering där svar från 
fastighetsägarna önskades gällande deras planer för byggnaden. 
En kommunicering om förslag till beslut med tillhörande bilagor skickades till 
fastighetsägarna 2023-02-20 och de gavs möjlighet att yttra sig. 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-03-08 

• B-2021-434-1, klagomål, 2021-06-22 

• B-2023-434-2, kommunicering, 2021-06-29 

• B-2023-434-3, returnerad kommunicering, 2021-07-08 

• B-2023-434-5, kungörelse om konkurs, 2021-09-17 

• B-2023-434-8, ansökan om föreläggande om lagfart, 2021-10-19 

• B-2023-434-9, kommunicering, 2022-03-07 

• B-2023-434-10, anteckning tillsynsbesök, 2022-03-30 

• B-2023-434-11, kommunicering, 2022-06-15 

• B-2023-434-12, kommunicering, 2023-02-20 

• B-2023-434-13, Bilaga 1, 2023-02-20 

• B-2023-434-14, Bilaga 2, 2023-02-20 
 

Lagstöd 
Beslutet gäller omedelbart enligt 11 kap. 38 § PBL trots att beslutet inte har 
vunnit laga kraft, 11 kap. 38 § andra stycket PBL. 
Användningsförbudet gäller till dess att byggnadsnämnden upphäver det. För att 
beslutet ska upphävas ska byggnadsverket sättas i stånd. 
Beslutet skickas till Inskrivningsmyndigheten enligt 11 kap. 40 § PBL. 
Om byggnaden byter ägare gäller användningsförbudet mot den nya ägaren 
enligt 11 kap. 46 § PBL. 
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§ 29 Gölshultalida 1:20 – föreläggande om stängsel 
Ärendenummer MOB 2023/25 
Ärendenummer EDP B-2021-434 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att 

 med stöd av 11 kap. 24 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL förelägga 
, och , i 

egenskap av ägare till byggnaden på fastigheten Gölshultalida 1:20 med 
adress  att anordna stängsel kring byggnaden redovisad på 
bifogad situationsplan, se bilaga 2, inom 60 dagar från den dag beslutat vann 
laga kraft. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Motivering 
På fastigheten Gölshultalida 1:20 finns en byggnad med adress  
Denna byggnad har delvis rasat, mitten av byggnaden saknar tak och södra delen 
av byggnaden saknar vägg. 
Aktuell byggnad bedöms vara skadad i väsentlig omfattning och förfallen. 
Byggnaden bedöms ha brister som kan äventyra säkerheten för dem som 
uppehåller sig i eller i närheten av dem. 
Enligt 8 kap. 14 § PBL ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och 
underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper som avses i 8 kap. 4 
§ PBL i huvudsak bevaras. Bestämmelsen i 8 kap. 4 § PBL uppfylls inte då 
byggnaden är ovårdad och inte uppfyller de tekniska egenskaperna rörande 
bärförmåga, stadga och beständighet och säkerhet vid användning. 
Enligt 11 kap. 21 § PBL får byggnadsnämnden förelägga ägaren av ett 
byggnadsverk som är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning att inom viss 
tid riva byggnadsverket (rivningsföreläggande). 
Ett rivningsföreläggande ska föregås av ett föreläggande enligt 11 kap. 19 § PBL 
att sätta byggnadsverket i stånd. Detta gäller dock inte om det avser 
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byggnadsverk med brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller 
sig i eller i närheten av byggnadsverket och det kan antas att dessa brister inte 
kan åtgärdas med mindre ingripande åtgärder. 
Aktuell byggnad på fastigheten Gölshultalida 1:20 har sådana brister som kan 
äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 
byggnadsverket. Dock bedöms dessa brister kunna åtgärdas med mindre 
ingripande åtgärder än rivning. Dessa mindre ingripande åtgärder är förbud mot 
fortsatt användning samt föreläggande om stängsel. Aktuellt beslut avser 
föreläggande om stängsel. 
Enligt 11 kap. 24 § PBL får byggnadsnämnden förelägga ägaren av ett 
byggnadsverk att anordna stängsel kring det, om byggnadsverket har brister som 
kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av det. 
Med bakgrund av detta bedöms miljö- och byggnämnden ha stöd att förelägga 
om stängsel.  
 

Företräde 
Fastighetsägare  närvarar för att lämna sina synpunkter på förslag 
till beslut.  
 

Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten Gölshultalida 1:20 finns ett byggnadsverk som bedöms ha sådana 
brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten 
av det. Med bakgrund av detta ska ägarna föreläggas att uppföra stängsel runt 
byggnadsverket. 
Ärendebeskrivning 
Ett klagomål om en farlig och förfallen byggnad på fastigheten Gölshultalida 
1:20 inkom till miljö- och byggnämnden 2021-06-22. 
En kommunicering om öppnat tillsynsärende skickades till Lito i Litatorp AB 
2021-03-29 som vid tillfället stod som lagfaren ägare i fastighetsrapporten. 
Kommuniceringen returnerades 2021-07-08 då adressen var okänd.  
Lito i Litatorp AB försattes i konkurs 2010-11-05. I fastighetsrapporten stod 

 som taxerad ägare. Med bakgrund av detta ansökte miljö- och 
byggförvaltningen om att Lantmäteriet skulle förelägga den taxerade ägaren att 
ansöka om lagfart 2021-10-19. 
En kommunicering om tillsynsärende och tillsynsbesök skickades till de nya 
ägarna,  och , 2022-03-07. Tillsynsbesök 
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genomfördes 2022-03-30 då en av fastighetsägarna närvarade. Anteckningar 
med foton från tillsynsbesöket skickades till fastighetsägarna. 
Miljö- och byggförvaltningen skickade en kommunicering där svar från 
fastighetsägarna önskades gällande deras planer för byggnaden. 
En kommunicering om förslag till beslut med tillhörande bilagor skickades till 
fastighetsägarna 2023-02-20 och de gavs möjlighet att yttra sig. 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-03-08 

• B-2021-434-1, klagomål, 2021-06-22 

• B-2023-434-2, kommunicering, 2021-06-29 

• B-2023-434-3, returnerad kommunicering, 2021-07-08 

• B-2023-434-5, kungörelse om konkurs, 2021-09-17 

• B-2023-434-8, ansökan om föreläggande om lagfart, 2021-10-19 

• B-2023-434-9, kommunicering, 2022-03-07 

• B-2023-434-10, anteckning tillsynsbesök, 2022-03-30 

• B-2023-434-11, kommunicering, 2022-06-15 

• B-2023-434-12, kommunicering, 2023-02-20 

• B-2023-434-13, Bilaga 1, 2023-02-20 

• B-2023-434-14, Bilaga 2, 2023-02-20 
 

Lagstöd 
Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 § PBL 
besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det 
ska ske. 
Ett föreläggande enligt 11 kap. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 eller 26 § eller ett 
beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 §§ PBL får förenas med vite. 
Alltså kan ett framtida föreläggande om stängsel komma att förenas med vite om 
aktuellt föreläggande inte följs. 
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Enligt 11 kap. 21 § PBL får byggnadsnämnden förelägga ägaren av ett 
byggnadsverk som är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning att inom viss 
tid riva byggnadsverket (rivningsföreläggande). 
Ett rivningsföreläggande ska föregås av ett föreläggande enligt 11 kap. 19 § PBL 
att sätta byggnadsverket i stånd. Detta gäller dock inte om det avser 
byggnadsverk med brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller 
sig i eller i närheten av byggnadsverket och det kan antas att dessa brister inte 
kan åtgärdas med mindre ingripande åtgärder. 
Aktuella byggnader och brunn på fastigheten Holmseryd 1:55 har sådana brister 
som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 
dessa byggnadsverk. Dock bedöms dessa brister kunna åtgärdas med mindre 
ingripande åtgärder än rivning. Dessa mindre ingripande åtgärder är förbud mot 
fortsatt användning samt föreläggande om stängsel. Aktuellt beslut avser förbud 
mot fortsatt användning. 
Enligt 11 kap. 33 § PBL får byggnadsnämnden förbjuda den som äger eller har 
nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av 
byggnadsverket, om byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för 
dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket. 
Med bakgrund av detta bedöms miljö- och byggnämnden ha stöd att besluta om 
användningsförbud. 
 

Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten Holmseryd 1:55 finns byggnader som bedöms ha sådana brister 
som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 
dem. Med bakgrund av detta ska förbud mot användning av dessa byggnadsverk 
fattas. 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden mottog 2022-03-22 ett anonymt klagomål om förfallna 
byggnader på fastigheten Holmseryd 1:55. 
En kommunicering om tillsynsbesök skickades till fastighetsägarna 2022-04-01. 
Miljö- och byggförvaltningen genomförde ett tillsynsbesök på fastigheten 2022-
04-28. Fastighetsägarna närvarade inte. Anteckningar från besöket samt 
fotografier skickades till fastighetsägarna. 
En kommunicering skickades till fastighetsägarna 2022-06-15 där de ombads 
inkomma med information om deras planer för de aktuella byggnaderna. 
En av fastighetsägarna kontaktade miljö- och byggförvaltningen 2022-07-14 och 
meddelade att de planerar att riva byggnaden och att det är tänkt att ske innan det 
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blir kallt. Samma fastighetsägare meddelade via telefon 2022-08-04 med frågor 
om tillsynsärendet och meddelade att de ärvt fastigheten, att de ska riva 
byggnaderna samt sälja fastigheten. De önskade även god tid för att göra detta. 
En kommunicering om förslag till beslut med tillhörande bilagor skickades till 
fastighetsägarna 2023-02-23 och de gavs möjlighet att yttra sig. 
En av fastighetsägarna kontaktade miljö- och byggförvaltningen 2023-02-28 och 
meddelade att ägarbyte kommer ske i juni. 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-03-08 

• B-2022-183-1, klagomål, 2023-03-22 

• B-2022-183-2, foton, 2023-03-22 

• B-2022-183-3, kommunicering, 2022-04-01 

• B-2022-183-4, anteckning från tillsynsbesök, 2022-04-28 

• B-2022-183-7, kommunicering, 2022-06-15 

• B-2022-183-9, svar på kommunicering, 2022-07-14 

• B-2022-183-11, anteckning från telefonsamtal, 2022-08-04 

• B-2022-183-14, kommunicering, 2023-02-23 

• B-2022-183-15, Bilaga 1, 2023-02-22 

• B-2022-183-16, Bilaga 2, 2023-02-22 

• B-2022-183-17, telefonkontakt, 2023-02-28 
 

Lagstöd 
Beslutet gäller omedelbart enligt 11 kap. 38 § PBL trots att beslutet inte har 
vunnit laga kraft, 11 kap. 38 § andra stycket PBL. 
Användningsförbudet gäller till dess att byggnadsnämnden upphäver det. För att 
beslutet ska upphävas ska byggnaderna sättas i stånd och brunn förses med 
brunnslock eller likvärdig säkerhetsanordning. 
Beslutet skickas till Inskrivningsmyndigheten enligt 11 kap. 40 § PBL. 
Om byggnaden byter ägare gäller användningsförbudet mot den nya ägaren 
enligt 11 kap. 46 § PBL. 
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komplementbyggnad inte uppfyller de tekniska egenskaperna rörande 
bärförmåga, stadga och beständighet och brunnen saknar brunnslock vilket 
innebär att brunnen inte uppfyller det tekniska egenskapskravet gällande 
säkerhet vid användning. 
Enligt 11 kap. 21 § PBL får byggnadsnämnden förelägga ägaren av ett 
byggnadsverk som är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning att inom viss 
tid riva byggnadsverket (rivningsföreläggande). 
Ett rivningsföreläggande ska föregås av ett föreläggande enligt 11 kap. 19 § PBL 
att sätta byggnadsverket i stånd. Detta gäller dock inte om det avser 
byggnadsverk med brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller 
sig i eller i närheten av byggnadsverket och det kan antas att dessa brister inte 
kan åtgärdas med mindre ingripande åtgärder. 
Aktuella byggnader och brunn på fastigheten Holmseryd 1:55 har sådana brister 
som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 
dem. Dock bedöms dessa brister kunna åtgärdas med mindre ingripande åtgärder 
än rivning. Dessa mindre ingripande åtgärder är förbud mot fortsatt användning 
samt föreläggande om stängsel. Aktuellt beslut avser föreläggande om stängsel. 
Enligt 11 kap. 24 § PBL får byggnadsnämnden förelägga ägaren av ett 
byggnadsverk att anordna stängsel kring det, om byggnadsverket har brister som 
kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av det. 
Med bakgrund av detta bedöms miljö- och byggnämnden ha stöd att förelägga 
om stängsel. 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten Holmseryd 1:55 finns byggnader som bedöms ha sådana brister 
som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 
dem. Med bakgrund av detta ska ägarna föreläggas att uppföra stängsel runt 
byggnader samt brunn. 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden mottog 2022-03-22 ett anonymt klagomål om förfallna 
byggnader på fastigheten Holmseryd 1:55. 
En kommunicering om tillsynsbesök skickades till fastighetsägarna 2022-04-01. 
Miljö- och byggförvaltningen genomförde ett tillsynsbesök på fastigheten 2022-
04-28. Fastighetsägarna närvarade inte. Anteckningar från besöket samt 
fotografier skickades till fastighetsägarna. 
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En kommunicering skickades till fastighetsägarna 2022-06-15 där de ombads 
inkomma med information om deras planer för de aktuella byggnaderna. 
En av fastighetsägarna kontaktade miljö- och byggförvaltningen 2022-07-14 och 
meddelade att de planerar att riva byggnaden och att det är tänkt att ske innan det 
blir kallt. Samma fastighetsägare meddelade via telefon 2022-08-04 med frågor 
om tillsynsärendet och meddelade att de ärvt fastigheten, att de ska riva 
byggnaderna samt sälja fastigheten. De önskade även god tid för att göra detta. 
En kommunicering om förslag till beslut med tillhörande bilagor skickades till 
fastighetsägarna 2023-02-23 och de gavs möjlighet att yttra sig. 
En av fastighetsägarna kontaktade miljö- och byggförvaltningen 2023-02-28 och 
meddelade att ägarbyte kommer ske i juni. 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-03-08 

• B-2022-183-1, klagomål, 2023-03-22 

• B-2022-183-2, foton, 2023-03-22 

• B-2022-183-3, kommunicering, 2022-04-01 

• B-2022-183-4, anteckning från tillsynsbesök, 2022-04-28 

• B-2022-183-7, kommunicering, 2022-06-15 

• B-2022-183-9, svar på kommunicering, 2022-07-14 

• B-2022-183-11, anteckning från telefonsamtal, 2022-08-04 

• B-2022-183-14, kommunicering, 2023-02-23 

• B-2022-183-15, Bilaga 1, 2023-02-22 

• B-2022-183-16, Bilaga 2, 2023-02-22 

• B-2022-183-17, telefonkontakt, 2023-02-28 

• B-2022-183-18, Bilaga 2 reviderad, 2023-03-08 
 

Lagstöd 
Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 § PBL 
besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det 
ska ske. 
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§ 32 Vega 7 - ansökan om bygglov för nybyggnad 
av garage 
Ärendenummer MOB 2023/21 
Ärendenummer EDP B-2023-39 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att 
1. Bevilja bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Vega 7 med stöd av 

9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
2. Förslag till kontrollplan för åtgärden, brandskyddsritning och 

konstruktionsritning ska inlämnas för att startbesked ska erhållas. 
3. Delegera till byggnadsinspektör att fatta beslut om avgift. 
4. Kungörelse ska göras via meddelande till grannar. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Motivering 
I det enskilda fallet bedömer nämnden föreslagen komplementbyggnad är en 
mindre avvikelse från detaljplanen enligt 9 kap 31 b § PBL. Idag finns en 
befintlig mindre komplementbyggnad som används som förråd. Denna kommer 
att ersättas av ett garage och förråd. Nämnden bedömer att avvikelsen är liten 
och att avvikelsen stämmer med detaljplanens syfte. En komplementbyggnad i 
form av garage och förråd är ett komplement till bostadshuset och stämmer 
därmed med detaljplanens syfte. Den aktuella fastigheten har en detaljplan vars 
genomförandetid har gått ut och syftet med detaljplanen är bostäder.  
Det handlar dels om att infarten till tomten ligger i den västligaste delen och det 
gör det lämpligt att placera byggnadsverket där. Att placera garaget på den östra 
sidan av huset skulle medföra olägenhet för de boende då det skulle innebär att 
en stor del av tomten med uteplats och trädgård skulle ersättas av ett garage. 
Dels handlar det om att den sökta platsen för garage är lämplig för att avskärma 
trafikbuller från järnvägen och är dessutom omgärdad av höga och skuggande 
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träd. Byggnadsverket blir tekniskt tillfredsställande och det medför heller ingen 
olägenhet för någon annan. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att avvikelsen inte kan bedömas 
som liten och att ansökan därför ska avslås. 
 

Avgift 
Nämnden delegerar till handläggare att räkna ut avgift. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Vega 7 avser ett 
garage som i sin helhet placeras på prickad mark. 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om tillbyggnad av garage på fastigheten Vega 7 inkom till miljö- och 
byggnämnden 2023-01-20. Ansökan bedömdes vara ofullständig och sökande 
förelades att komplettera ansökan 2023-01-30. 
Kompletterande handlingar inlämnades 2023-01-30. Sökande framförde i ett 
mejl att ansökan inte avsåg tillbyggnad av befintlig byggnad utan rivning av 
befintlig byggnad och nybyggnad av garage. Inlämnad situationsplan bedömdes 
vara otillräcklig då viss måttsättning var felaktig. 
En kommunicering om förslag till beslut skickades till sökande 2023-02-16. 
Sökande informerades om den otillräckliga situationsplanen och gavs möjlighet 
att yttra sig i ärendet. 
Sökande har inkommit med yttranden 2023-02-16, 2023-02-17 samt 2023-03-
02. 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggnämndens tjänsteskrivelse daterad 2023-03-08 

• B-2023-39-1, ansökan, 2023-01-20 

• B-2023-39-2, plan, fasad och sektionsritning, 2023-01-20 

• B-2023-39-3, grund, 2023-01-20 
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• B-2023-39-4, kulör- och materialbeskrivning, 2023-01-20 

• B-2023-39-8, kompletterande uppgifter och situationsplan, 2023-01-30 

• B-2023-39-9, kommunicering, 2023-02-16 

• B-2023-39-10, yttrande, 2023-02-16 

• B-2023-39-11, svar på yttrande, 2023-02-17 

• B-2023-39-12, yttrande, 2023-02-17 

• B-2023-39-13, svar på yttrande, 2023-02-17 

• B-2023-39-14, yttrande, 2023-03-02 
 

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 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann 
laga kraft (PBL 9:43). 
3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift 
(PBF 9:20). 
4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med 
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 
5) Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via 
miljö- och byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i 
Post- och Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, 
beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter 
(PBL 13:16). 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Peter Varland (C) yrkar att bygglovet ska beviljas då det är en gammal detaljplan 
och garaget behövs som bullerskydd mot Södra stambanan. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer miljö- och byggförvaltningens förslag mot Peter Varlands 
(C) yrkande och finner att nämnden beslutat enligt Peter Varlands (C) yrkande.   
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Votering begärs. 
 
Följande beslutsgång godkänns.  
Ja-röst för att avslå ansökan om bygglov. 
Nej-röst för att bevilja ansökan om bygglov. 
Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster mot 3 nej-röster och en som avstod finner ordföranden att 
nämnden har beviljat bygglovet. 
Ledamot Ja Nej Avstod 

Kristina Spjut Sahlberg (S) Ja   

Malin Bengtsson (S) Ja   

Peter Varland (C)  Nej  

Dan Blixt (M)   Avstår 

Eddie Smejer (M) Ja   

Carl-Gustaf Hansson (SD)  Nej  

Claes Lindahl (C)  Nej  

Resultat 3 3 1 

 

Överklagan 
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljö- 
och byggnämnden inom tre veckor från den dag då ni tog del av beslutet via 
delgivning. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er 
överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16). 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Beslutet delges 
Sökande 
Beslutet meddelas 
Vega 8 
Vega 9 
Vega 10 
Älmhult 3:1 
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§ 33 Lejongapet 1 - Ansökan om nybyggnad av 
ateljébyggnad 
Ärendenummer MOB 2023/18 
Ärendenummer EDP B-2023-22 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 

ateljé för fordonskonfektionering enligt PBL 9 kap. 31 b § med motiveringen 
att hela byggnaden kommer att placeras på prickmark och att åtgärden därför 
inte kan ses som en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Motivering 
Hela byggnaden kommer att placeras på prickmark (mark som inte får bebyggas) 
och åtgärden kan därför inte ses som en liten avvikelse från detaljplanens 
bestämmelser. 
 
Lagstöd 
Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 31 b §.  
För den aktuella fastigheten gäller stadsplan 0765-P77/8 från 1977. 
 

Avgift 
Avgiften för beslutet är 6804 kronor*. Avgiften tas ut med stöd av miljö- och 
byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen antagen av 
kommunfullmäktige 2022-11-28, § 171, indexjusterad 2022-12-30. 
Tidsfristen började löpa 2023-01-16 och beslut fattades 2023-03-20, 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 3. 
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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. 
 

Jäv 
Dan Blixt (M) anmäler jäv. 

 
Sammanfattning av ärendet 

, 343 35 Älmhult, inkom 2023-01-16 med en 
ansökan om bygglov på fastigheten Lejongapet 1, Älmhults kommun. 
Byggnaden avses användas som ateljébyggnad för hobbyverksamhet inom 
fordonskonfektionering. Byggnadens storlek är 10 x 15 meter, 150 m², och sökt 
placering på tomten är betecknad som mark som inte får bebyggas, så kallad 
prickmark. 
 

 ansökte 2016-09-15 om bygglov för att uppföra en garagebyggnad 
på 12 x 7 meter, 84 m², på ungefär samma plats.Miljö- och byggnämnden avslog 
då ansökan med motivering att byggnaden skulle placeras på prickmark som inte 
får bebyggas och att det inte kunde betraktas som en liten avvikelse från 
detaljplanens bestämmelser. Även Länsstyrelsen i Kronobergs län gick på 
samma linje och avslog  överklagan av Miljö- och byggnämndens 
beslut. Ansökan om bygglov ska inte beviljas. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-07 

• Bygglovsansökan daterad 2023-01-16 

• Plan- och fasadritning daterad 2023-01-16 
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• Situationsplan daterad 2023-01-16 

• Kompletterande information berörande bygglovsansökan 2023-01-16 

• Kommunicering till sökande 2023-02-14 

• Svar på kommunicering daterad 2023-02-16 

• Sammanträdesprotokoll Miljö-och byggnämnden daterad 2016-10-17 

• Beslut från Länsstyrelsen om överklagat bygglov daterad 2017-01-30 
 

Lagstöd 
1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. 
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom 
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 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
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Överklagan 
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljö- 
och byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Post- 
och Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, 
beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter 
(PBL 13:16). 
 

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). 
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). 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Beslutet delges: 
Sökanden 
 
*Avgiften fördelas på: 
Bygglovsavgift 6 timmar á 1134 kronor = 6804 kr 
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§ 34 Kornberga 2:22 - Ansökan om ändrad 
användning 
Ärendenummer MOB 2023/19 
Ärendenummer EDP B-2023-5 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att 
1. Bevilja bygglov för ändrad användning utanför planlagt område med stöd av 

9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
2. Medge startbesked för ändrad användning utanför planlagt område med stöd 

av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
3. Ta ut en avgift för beslutet med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom 

plan- och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 2022-11-28, § 
171 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), PBL.  
 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Motivering 
Av redovisat underlag bedöms åtgärden kunna komma att uppfylla de krav som 
följer av 9 kap. 31 § PBL samt 10 kap. 23 § PBL varav bygglov för ändrad 
användning utanför planlagt område kan beviljas och startbesked medges 
samtidigt. 
 

Avgift 
Avgiften för beslutet är 9 072 kronor *. Avgiften tas ut med stöd av miljö- och 
byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen antagen av 
kommunfullmäktige 2022-11-28, § 171, indexjusterad 2022-12-30. 
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Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Tidsfristen började löpa 2023-01-28 och beslut fattades 2023-03-20, 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 
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 
Ansökan om bygglov för ändrad användning för del loge på fastigheten 
Kornberga 2:22 har inkommit från . Ansökan avser 
ändrad användning från del av loge, som idag används som förråd, till del av 
övernattningsrum som ska användas som pentry och WC. Fasadens utseende 
ändras inte. Ansökan bedöms kunna beviljas bygglov och startbesked kan 
medges samtidigt. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om ändrad användning inkom till miljö- och byggförvaltningen 2023-
01-05 och bedömdes vara komplett 2023-01-28. 
Sökande har sedan tidigare ett beviljat lov (DL-2021-906) för ändrad 
användning i ärende B-2021-616 där sökt åtgärd avsåg övernattningsrum för 
privat bruk på ovanvåningen i samma byggnad.  
I ärende B-2023-5 söker  lov för ändrad 
användning för del av bottenvåningen i samma byggnad. Bottenvåningen består 
idag av förråd och garage där det är delen som utgörs av förråd som sökt åtgärd 
avser. Istället för förråd vill den sökande ändra användning till pentry och WC 
som en del av övernattningsrummet på ovanvåningen.   
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-20 Sidnummer, beslut 3(4) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

2023-01-19 skickade miljö- och byggförvaltning ett föreläggande om 
komplettering till sökande. 2023-01-28 inkom kompletterande handlingar och 
ansökan bedömdes 2023-01-28 vara komplett. 
Grannehörande skickades ut till berörda sakägare 2023-02-28. Samtliga berörda 
sakägare har svarat och hade inga synpunkter mot förslagen åtgärd. 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-03-10 

• B-2023-5-1, Ansökan och ritning, 2023-01-05 

• B-2023-5-5, Planritning mm, 2023-01-28 

• B-2023-5-6, B-2021-616_2_Situationsplan (1), 2023-01-28 

• B-2023-5-7, KONTROLLPLAN, 2023-01-28 

• B-2023-5-10 – B-2023-5-22, Granneyttrande, 2023-03-07 – 2023-03-09 

• B-2023-5-23, Brandskyddsbeskrivning, 2023-03-07 

• B-2023-5-24, Ventilationsritning, 2023-03-07 
 

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

 2023-03-20 Sidnummer, beslut 4(4) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat 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 eller inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet via 
delgivning. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er 
överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16). 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Beslut delges: 
Sökande 
Kornberga 2:22 
 
Beslutet meddelas: 
Hallaryd 2:17 
Hallaryd 2:19 
Kornberga 1:18 
Kornberga 1:28 
Skåparyd 2:16 
Skåparyd 2:9 
 
 
*Avgiften fördelas på  
Bygglov enligt taxetabell A1.44 Ändrad användning, utan 
tekniskt samråd (Ändrad användning utan ombyggnad av 
hel eller del av bostad till annat ändamål, ex. bostad till 
kontor, frisör m.m.) - Utanför planlagt område. 

9 072 kr 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 35 Redovisning av delegeringsbeslut 2023 
Ärendenummer MOB 2023/7 
 

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 § 10–22/2023 
• Bygglov, startbesked, slutbesked samt ordförandebeslut:  

DL §§ 105–200/2023 
• Miljö- och hälsoskydd:  

MoH §§ 146–148, 150–215/2023 
• Kart- och mät: (adresser, fastighetsbildning, namnsättning på platser, gator 

och vägar)  
DKoM 1–2 

• Miljö- och byggchef: 
1–6/2023 

• Räddningstjänst: EDP M 2023–9 
2022–001511, 2022–001577, 2022–001576, 2022–001509, 2022–001547, 
2022–001525, 2022–001560, 2022–001577, 2022–001576, 2022–001559, 
2022–001518, 2023–000005, 2022–001516, 2023–000006, 2022–001560, 
2023–000010, 2022–1560, 2023–000026. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan godkänna redovisningen 
och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 36 Meddelanden 
Ärendenummer MOB 2023/3 
 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-27, § 25 – revidering av reglemente för 

krisledningsnämnden. 
Dnr M 2023–3 
 

2. Kommunstyrelsens beslut 2023-02-14, § 39 – Ansökan om planbesked 
Älmhult Häradsbäck 1:91. 
Dnr M 2023–333 
 

3. Tillståndsbevis angående sprängning – generellt tillstånd Kronobergs län. 
Dnr M 2023–3 
 

4. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2023-02-27 att i avvaktan på slutligt beslut 
i ärendet förbjuda påbörjande av verksamhet i form av anläggande av 
solcellspark på fastigheten Holmseryd 1:9. 
Dnr M 2023–3 
 

5. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2023-02-14 om föreläggande enligt 
miljöbalken för anläggande av markkabel för er på fastigheten Såganäs 1:6 
med flera. 
Dnr M 2023–3 
 

6. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2023-02-10 att ej vidta åtgärd med 
anledning av anmälan om samråd för anläggande av solpark på fastigheten 
Ljunggårdsköp 1:9. 
Dnr M 2023–3 

 
7. Länsstyrelsen Kronobergs samrådsyttrande 2023-03-06 om Ilmatar Äskya 

Solkraft AB:s tillståndsansökan för solcellspark Äskya. 
Dnr M 2022–1064 

 
8. Växjö Tingsrätt – Mark- och miljödomstolens föreläggande 2023-02-09 i 

ärende ansökan om lagligförklaring av småbåtshamn samt tillstånd ang. 
förlängning av befintlig flytbrygga med mera, Getryggens småbåtshamn. 

36



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Domstolen överväger att avgöra målet utan huvudförhandling/sammanträde.  
Dnr M 2022–846 
 

9. Länsstyrelsen Kronoberg beslutar 2023-02-07 att upphäva miljö- och 
byggnämndens beslut om att avskriva anmälan om vindkraft på fastigheterna 
Käskhult 2:4 och 2:9. Länsstyrelsen avslår överklagandet i den del som gäller 
avgift.  
Dnr M 2016–353 

_____ 
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Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 37 Uppföljning av miljöavdelningens 
tillsynsarbete, verksamhetsår 2022  
Ärendenummer MOB 2023/5 
Ärendenummer EDP M 2023–640 

Sammanfattning av ärendet 
Linnéa Boye, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar om den uppföljning 
som gjorts av miljöavdelningens tillsynsarbete för verksamhetsår 2022. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 38 Ekonomisk uppföljning 
Ärendenummer MOB 2023/2 
Ärendenummer EDP m-2022-721 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Nämnden godkänner framlagd rapport daterad 2023-03-13. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt prognos efter februari som visar på en budget i 
balans. Prognosen visar ett överskott på 4 tkr, ett nollresultat.  
 
Av investeringsbudgeten på 500 tkr förväntas 574 tkr att användas under 2023. 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggnämndens tjänsteskrivelse, daterad 2023-03-13 

• Prognos miljö & bygg februari, daterad 2023-03-13 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnämnden 
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Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 39 Information 
Ärendenummer MOB 2023/5 

 

Sammanfattning av ärendet 
1. Information om att förvaltningschefen på miljö- och byggförvaltningen har 

slutat och att tillförordnad förvaltningschef under rekryteringsperioden är 
Angelica Östlund.  

2. Redovisning av bostadsanpassningsärenden. 
_____ 
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§ 40 Övrigt 
Ärendenummer MOB 2023/4 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Diskussion om budgetkick-off. 
_____ 
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