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Närvarolista
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Dan Blixt (M)
Birgitta Bengtsson (S)
Kristina Spjut Sahlberg (S)
Håkan Pettersson (S), vice ordförande
Ylva Sandström (C)
Claes Lindahl (C), ordförande
Christer Martinsson (KD)
Tjänstgörande ersättare
-

Ej tjänstgörande ersättare
Peter Varland (C)
Thomas Johansson (S)

Tjänstemän
Ingegerd Anderson, miljö- och byggchef
Mats Jeppsson, avdelningschef kart och mät
Carolin Stjernqvist, HR-specialist § 46
Ellen Karlsson, byggnadsinspektör § 47-49
Linnéa Boye, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 50
Emma Brannegård, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 51

Övriga deltagande
-
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Ordförande

Justerande
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Ärenden
Val av justerare och dag för justering
§ 45

Fastställande av föredragningslistan

5

§ 46

Information av HR-avdelningen arbetsmiljöuppföljning

2020/32

§ 43

Bygglovsändring Paradisskolan 1

2022/25

§ 44

Upphävande av del av detaljplan "Förslag till
byggnadsplan för ett område i östra delen av
Häradsbäck" - remiss

2022/21

§ 47

Ansökan om förhandsbesked, Holkhult 1:2

2022/19

7 - 14

Ansökan om förhandsbesked, Virkenhult 1:5

2022/27

15 - 18

Ansökan om förhandsbesked, Vägla 1:23

2022/26

19 - 27

§ 50

Ansökan om strandskyddsdispens - Kruseböke
1:34

2022/30

28 - 31

§ 51

Föreläggande med vite, Oskar 3

2022/29

32 - 36

Redovisning av delegeringsbeslut 2022

2022/5

37

Information 2022

2022/6

38

Meddelande 2022

2022/7

39

§ 48
§ 49

§ 52
§ 53
§ 54

Justerandes signaturer
Ordförande
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Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 45 Fastställande av föredragningslistan
Miljö- och byggnämndens beslut
1. Godkänner föredragningslistan enligt kallelse 2022-05-16 med följande
ändringar:
- Ärende om bygglovsändring på fastigheten Paradiset 1 läggs till som punkt
4. Följande punkter i dagordningen flyttas således fram ett steg.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

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

Sammanfattning av ärendet
HR-specialist, Carolin Stjernqvist, informerar om miljö- och byggnämndens
arbetsmiljöansvar för kvartal 1, januari – mars 2022.
Sjukfrånvaron presenteras utifrån kön, ålder och period.
Det är viktigt att arbeta förebyggande när det gäller arbetsskador och tillbud.
Statistik och löpande information, som denna, till ansvariga är en del i det
arbetet.
Uttag av friskvårdsbidrag har minskat. Viktigt att informera och påminna om att
det finns.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnämnden

§ 47 Ansökan om förhandsbesked, Holkhult 1:2
Ärendenummer MOB 2022/19
Ärendenummer EDP B-2022-90

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Beviljar ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och egen brunn och
trekammarbrunn på fastigheten Holkhult 1:2 med stöd av 9 kap. 17 § planoch bygglagen (2010:900).
2. Tar ut en avgift för beslutet 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).

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Den aktuella betesmarken anses inte brukningsvärd och med kommunens
tillväxtmål behövs fler attraktiva bostäder.

Förvaltningens förslag till beslut
 Avslår ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och egen brunn och
trekammarbrunn på fastigheten Holkhult 1:2 med stöd av 9 kap. 17 § planoch bygglagen (2010:900).
 Tar ut en avgift för beslutet 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).

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnämnden

Förvaltningens motivering
Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus, egen brunn och trekammarbrunn
avser en avstyckning av fastigheten Holkhult 1:2 som är taxerad som obebyggd
lantbruksenhet. Miljö- och byggförvaltningens prövning redovisar att åtgärden är
lokaliserad till jordbruksmark som idag används som betesmark.
Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska byggnadsnämnden
ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen om
den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det.
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska prövning av frågor enligt PBL ta hänsyn både till
allmänna och enskilda intressen.
Enligt 2 kap. 2 § PBL ska prövning i ärenden om förhandsbesked 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 ska tillämpas.
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), MB, får brukningsvärd jordbruksmark
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.
I ärenden om förhandsbesked får mark enligt 2 kap. 4 § PBL tas i anspråk för
bebyggelse endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
Ovan angivna bestämmelser innebär att följande frågor måste besvaras vid en
prövning av förhandsbesked på jordbruksmark:
-

Är marken brukningsvärd jordbruksmark?
Behövs den sökta åtgärden för att tillgodose väsentliga samhällsintressen?
Kan behovet tillgodoses på annat sätt som är tillfredställande från allmän
synpunkt genom att annan mark används?

Enligt mark- och miljööverdomstolens, MÖD, dom daterad 2019-01-11 i mål P
8646-18 bedömdes att mark som användes som betesmark brukades aktivt och
att marken därmed utgjorde brukningsvärd jordbruksmark. Tilltänkt avstyckning
i ansökan om förhandsbesked på fastigheten Holkhult 1:2 användes som
betesmark senast 2021 enligt uppgifter från sökande och bedöms därför med
stöd av ovan angiven dom som brukningsvärd jordbruksmark.
Ansökan avser bebyggelse av enbostadshus. Enligt en dom från MÖD daterad
2016-04-01 i mål P 4087-15 görs bedömningen att ett enda bostadshus inte utgör
ett sådant väsentligt samhällsintresse som anges i 3 kap. 4 § MB. Med stöd av
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnämnden

denna dom görs bedömningen att aktuell ansökan om förhandsbesked inte avser
ett sådant väsentligt samhällsintresse som 3 kap. 4 § MB anger.
Jordbruksmarken kan istället bedömas vara av sådant väsentligt samhällsintresse
då jordbruksmark behöver bevaras för att kunna säkerställa produktion av
livsmedel vid klimatförändringar och för den nationella säkerheten ur ett
beredskapsperspektiv. Bevarande och brukande av jordbruksmark bidrar även
till biologisk mångfald.
Aktuell ansökan avser en avstyckning av ett skifte vars östra del består av
jordbruksmark. På skiftets västra del finns mark som inte är utpekad som
jordbruksmark. Sökande har anfört att denna mark inte kan bebyggas på grund
av stenmurar, stenrösen och ekar samt att in- och utfart blir svår att anordna.
Även om aktuell åtgärd inte kan lokaliseras till en ny placering inom samma
skifte så innebär det inte att åtgärden kan godtas på jordbruksmark. Bevarandet
av jordbruksmarken innebär fortsatt ett sådant väsentligt samhällsintresse som
anges i 3 kap. 4 § MB och bostadshus bör kunna lokaliseras till annan mark som
är lämpligare för ändamålet än aktuell jordbruksmark även om det inte görs
inom samma skifte eller inom samma fastighet.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att aktuell ansökan inte uppfyller
bestämmelsen i 3 kap. 4 § MB och där igenom inte heller uppfyller 2 kap. 2 §
PBL som är en förutsättning för att ansökan om förhandsbesked ska kunna
beviljas. Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att det allmänna intresset
att bevara brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det enskilda intresset att
uppföra ett enbostadshus på aktuell plats vilket betyder att bestämmelsen i 2 kap.
4 § PBL inte heller uppfylls. Prövningen av aktuell ansökan redogör för att
aktuell lokalisering är olämplig för bebyggelse av enbostadshus och ansökan ska
därför avslås.

Avgift
Avgiften för beslutet är 6375,60 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 och efterföljande
revideringar.
Tidsfristen började löpa 2022-04-27 och beslut fattades 2022-05-23, 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,
villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov,
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnämnden

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
Siv Laila Kristin Hult har ansökt om förhandsbesked för enbostadshus och
carport med förråd samt egen brunn och trekammabrunn på fastigheten Holkhult
1:2. Tilltänkt avstyckning är lokaliserad till jordbruksmark och ansökan ska
därför avslås.
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked inkom till miljö- och byggförvaltningen 2022-0215. Förvaltningens miljöavdelning lämnade ett yttrande i ärendet 2022-02-18
avseende att ny anläggning för enskilt avlopp kräver tillstånd enligt miljöbalken.
Miljö- och byggförvaltningens granskning av ansökan redovisade att tilltänkt
avstyckning är lokaliserad till mark som är utpekad som jordbruksmark samt
inom ett område med naturvärdesobjektsklass 2 till 3.
Grannehörande skickades till berörda sakägare 2022-02-24. De sakägare som
svarade på grannehörandet hade inga synpunkter på föreslagen åtgärd.
En remiss till Älmhults kommuns samhällsbyggnadsavdelning på
kommunledningsförvaltningen skickades 2022-02-24.
Samhällsbyggnadsavdelningen inkom med ett remissvar 2022-03-29 och anförde
att åtgärden inte kräver någon ny detaljplan samt att byggnationen är förenlig
med den del av översiktsplanen som anger att Älmhults kommun ser positivt på
ny bostadsbyggnation på landsbygden som med fördel sker i mindre enheter.
Samhällsbyggnadsavdelningen framför i yttrandet att tilltänkt avstyckning ligger
inom område med naturvärdesklass 2 enligt Älmhults kommuns naturvårdsplan.
Tilltänkt avstyckning ligger i södra delen av detta område vilket betyder att
klassningen kan vara något lägre, klass 3. Samhällsbyggnadsavdelningen skriver
att byggnation på platsen kommer påverka ett område med stor biologisk
mångfald. I yttrande skriver samhällsbyggnadsavdelningen även att tilltänkt
avstyckning placeras på jordbruksmark samt att Älmhults kommuns
översiktsplan anger att det ska råda stor restriktivitet mot att ta bördig
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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jordbruksmark i anspråk för ny bebyggelse och nya anläggningar som inte har
med områdets funktion att göra.
Miljö- och byggförvaltningen genomförde ett platsbesök 2022-03-09. Under
besöket noterades att tilltänkt avstyckning är placerad på betesmark med en del
stenrösen samt i närheten av enskild väg i öster samt söder och att det väster om
tilltänkt avstyckning finns ett skogsparti.
En kommunicering om förvaltningens förslag till beslut skickades till sökande
2022-03-25 och sökande gavs möjlighet att yttra sig. Sökande inkom med ett
yttrande 2022-04-04. Sökande beskriver att ansökan om förhandsbesked görs för
att det på fastigheten och grannfastigheten kommer genomföras ett
generationsskifte och att sökande därför kommer behöva en ny bostad och vill
anlägga denna i anslutning till sina barn och barnbarn. Sökande framför att
marken där bostaden önskas placeras är betesmark för kor och betades senast år
2021. De sista korna på gården ska skickas till slakt under våren och framtida
ägare avser inte ha betesdjur och tillfrågade grannar än inte intresserade av att
nyttja marken för bete till hästar. Valet av placering gjordes för att tomten skulle
ansluta till vägen som går genom byn likt resterande bostadstomter. Tomten
placeras i hörnet av betesmarken för att resterande mark ska vara lättillgänglig
för personer och eventuella maskiner. Den västra delen av skiftet är inte aktuell
för bebyggelse. Där finns b.la. en stenmur, stenrösen och stora ekar som hade
varit tvungna och tas bort. Sökande anför också att en ny in- och utfart inte hade
varit möjlig att anordna till vägen i söder. En placering tomten i västra delen av
skiftet skulle innebära en stor inverkan på kulturmiljö och biologisk mångfald.
Miljö- och byggförvaltningen meddelade sökande 2022-04-05 att förvaltningen
står kvar vid sin bedömning om att åtgärden inte uppfyller kraven i 2 kap. 2 §
plan- och bygglagen (2010:900), PBL i samband med att man kommunicerade
yttrandet från samhällsbyggnadsavdelningen. Sökande meddelade 2022-04-11
att skrivelsen från samhällsbyggnadsavdelningen på
kommunledningsförvaltningen var felaktig att marken inte brukats som
åkermark utan som betesmark sedan 1990-talet.
2022-04-18 meddelade sökande att kompletteringar skulle göras och begärde att
ärendet inte skulle behandlas av nämnden under aprilsammanträdet. Nämnden
tog inte upp ärendet under sammanträdet 2022-04-19.
Sökande kompletterade ärendet 2022-04-27 med ett mejl samt en ny
situationsplan. Kompletteringarna avser ändringar i ansökan så att ansökan
endast gäller ett enbostadshus på en mindre tomtplats om 1200 kvadratmeter
med egen brunn och enskild avloppsanläggning.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

11

Sammanträdesprotokoll
2022-05-23

Sidnummer, beslut 6(8)

Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09
B-2022-90-1, ansökan, 2022-02-15
B-2022-90-3, översiktsplan, 2022-02-15
B-2022-90-4, bilder, 2022-02-15
B-2022-90- 11-18, yttrande från grannar, 2022-03-04
B-2022-90-19, anteckning platsbesök, 2022-03-09
B-2022-90- 20-24, yttrande grannar, 2022-03-14
B-2022-90-25, kommunicering, 2022-03-25
B-2022-90-26, remissvar samhällsbyggnadsavdelningen, 2022-03-29
B-2022-90-27, yttrande, 2022-04-04
B-2022-90-29, återkoppling på kommunicering av inkommen handling,
2022-04-11
• B-2022-90-30, begäran om att inte ta upp ärende, 2022-04-18
• B-2022-90-31, kompletterande mejl och situationsplan, 2022-04-27
• B-2022-90-32, 33, yttrande från grannar, 2022-05-06

Miljö- och byggnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Ylva Sandström (C) föreslår att ansökan om förhandsbesked ska beviljas med
motiveringen att betesmarken inte anses som brukningsvärd.
Dan Blixt (M) föreslår att ansökan om förhandsbesked ska beviljas med
motivering till kommunens övergripande tillväxtmål.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Ylvas och Dans förslag
mot varandra och finner att nämnden bifaller enligt Ylvas och Dans förslag att
bevilja ansökan om förhandsbesked.

Protokollsanteckning
I och med ändrat beslut tar byggnadsinspektör, Ellen Karlsson, fram en lista med
ändrade uppgifter gällande avgift, lagstöd, överklagan och fastighetsägare som
ska meddelas (se bilaga 1).

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare
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Överklagan
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljöoch byggnämnden inom tre veckor från den dag då ni tog del av beslutet via
delgivning eller inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerades i post
och inrikes tidning om ni meddelats beslutet via kungörelse. Skrivelsen skall
innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift
samt era adressuppgifter (PBL 13:16).

Upplysning
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).
4) Åtgärden genomförs i närheten av möjlig fornlämning. Tillstånd kan krävas
enligt kulturmiljölagen.
_____
Beslutet skickas till
Beslutet delges
Sökande
Beslutet meddelas
Holkhult 1:7, 2:8, 2:9, 1:3, 2:7, 1:6
Ugnhult 1:26, 1:3

*Avgiften fördelas på:
Avgift för beviljat förhandsbesked
Avgift för kungörelsen och grannehörande

3 864,00 kr
2 511,60 kr

Justerandes signaturer
Ordförande
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Bilaga - Holkhult 1:2 B-2022-90
Om nämnden väljer att bevilja förhandsbesked
1. Ny beslutsmening
a. Eventuella villkor
2. Ny motivering
3. Ny Avgift:
Avgift för beslut om beviljat förhandsbesked 3864,00 kr
Avgift för kungörelse och grannehöranden 2511,60kr
Totalt: 6 375,60 kr
4. Ta med upplysningar
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).
4) Åtgärden genomförs i närheten av möjlig fornlämning. Tillstånd kan krävas
enligt kulturmiljölagen.
5. Ny besvärshänvisning
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljöoch byggnämnden inom tre veckor från den dag då ni tog del av beslutet via
delgivning eller inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerades i post
och inrikes tidning om ni meddelats beslutet via kungörelse. Skrivelsen skall
innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift
samt era adressuppgifter (PBL 13:16).
6. Följande ska delges beslutet
Sökande
7. Följande grannar ska meddelas beslutet
Holkhult 1:7, 2:8, 2:9, 1:3, 2:7, 1:6
Ugnhult 1:26, 1:3

Justerandes signaturer
Ordförande
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§ 48 Ansökan om förhandsbesked, Virkenhult 1:5
Ärendenummer MOB 2022/27
Ärendenummer EDP B-2022-171

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Beviljar förhandsbesked för fritidshus utanför planlagt område på fastigheten
Virkenhult 1:5 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL.
2. Tar ut en avgift för beslutet 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).

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap. 2, 4 och 5 §§ plan- och
bygglagen (2010:900), PBL vilket är en förutsättning för att förhandsbesked ska
kunna beviljas. Med bakgrund av detta kan förhandsbesked för fritidshus på
fastigheten Virkenhult 1:5 enligt ansökan i ärende B-2022-171 därför beviljas
med stöd av 9 kap. 17 § PBL.
Fastighetsägare till Virkenhult 1:6 önskar försäkran om att avloppsvatten inte
släpps ut nära dennes fastighetsgräns. I prövning av förhandsbesked bedöms
endast om avlopp går att anordna, frågor om avloppsanordningens funktion och
placering hanteras vid tillståndsprövning för enskild avloppsanläggning enligt
miljöbalken samt i bygglovsprocessen. Samma sakägare vill även ha information
om elledningar kommer dras på dennes fastighet och minska användbarheten
och dess värde. I prövning av förhandsbesked bedöms endast om elektronisk
kommunikation kan ordnas inte vart ledningar ska placeras. Fastighetsägaren av
Virkenhult 1:6 har även synpunkter på trafik och störningar. Miljö- och
byggförvaltningen bedömer att trafiken inte kommer öka nämnvärt på grund av
aktuell åtgärd eftersom aktuell plats redan används för sommarstugor i
dagsläget. Fråga gällande tillgång till vägbom och underhåll av väg är en
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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civilrättslig fråga som inte regleras i PBL. Gällande störningar rörande buller
från musik bedömer miljö- och byggförvaltningen att åtgärden inte kommer
utgöra en väsentlig olägenhet för fastighetsägaren av Virkenhult 1:6 då det
endast gäller ett fritidshus som placeras runt 100 meter från fastighetsgräns till
Virkenhult 1:6.
Sammanfattningsvis bedöms åtgärden kunna tillåtas och platsen och vara
lämplig för bebyggelse av fritidshus och förhandsbesked ska därför beviljas.

Avgift
Avgiften för beslutet är 5 989,20 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. med efterföljande
revideringar.
Tidsfristen började löpa 2022-03-16 och beslut fattades 2022-05-23, 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
Eva Löndahl Thurang ansöker om förhandsbesked för fritidshus på fastigheten
Virkenhult 1:5. Aktuell plats bedöms vara lämplig för bebyggelse av fritidshus.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom till miljö- och byggnämnden 2022-03-16.
Justerandes signaturer
Ordförande
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Ett grannehörande skickades till berörda sakägare 2022-03-25. En av sakägarna
hade synpunkter gällande ökad trafik, vägbom, buller i form av hög musik,
elledningar samt avloppsvatten. Sakägarens synpunkter kommunicerades till
sökande 2022-04-08.
Miljö- och byggförvaltningen genomförde ett platsbesök 2022-04-12.
Fritidshuset är tänkt att placeras nära ett stenbrott. En enskild skogsväg
möjliggör trafik till platsen. Marken är relativt plan och inga tillopp till
stenbrottet noterades. På platsen finns idag två mindre fritidshus, en
förrådsbyggnad, ett utedass, samt bryggor och grillplats. Sökande har kontaktat
Länsstyrelsen i Kronobergs län som meddelat att stenbrottet inte omfattas av
strandskydd. Enligt SGU:s kartvisare för gammastrålning ligger aktuell plats
inom normalriskområde för radon.
En kommunicering om förslag till beslut skickades till sökande 2022-04-29.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09
B-2022-171-1, ansökan, 2022-03-16
B-2022-171-2, tomtplatsavgränsning, 2022-03-16
B-2022-171-3, kartskiss, 2022-03-16
B-2022-171-4, information om strandskydd, 2022-03-16
B-2022-171-5, foto på tomtplatsen, 2022-03-16
B-2022-171-8 – 13, yttrande från grannar, 2022-04-06 – 2022-04-07
B-2022-171-15, anteckning från platsbesök, 2022-04-12
B-2022-171-17, kommunicering förslag till beslut, 2022-04-29

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).

Justerandes signaturer
Ordförande
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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 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
Virkenhult 1:5
Virkenhult 1:6
Beslutet meddelas
Virkenhult 1:12
Virkenhult 1:9
Stenbrohults-Värpeshult 1:27
Stenbrohults-Värpeshult 1:45

*Avgiften fördelas på:
Avgift för beviljat förhandsbesked
Kartavgift
Kungörelse och grannehörande

3 824,00 kr
386,40 kr
1 738,80 kr

Justerandes signaturer
Ordförande
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§ 49 Ansökan om förhandsbesked, Vägla 1:23
Ärendenummer MOB 2022/26
Ärendenummer EDP B-2022-164

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Beviljar ansökan om förhandsbesked för 1–4 tomter för bostadshus med
gemensam brunn samt egen trekammarbrunn och gemensam
trekammarbrunn på fastigheten Vägla 1:23 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och
bygglagen (2010:900).
2. Tar ut en avgift för beslutet 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).

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för överläggning i partigrupperna
14.53-15.05
15.18-15.23

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Jordbruksmarken är inte bruksvärdig.

Förvaltningens förslag till beslut
 Avslår ansökan om förhandsbesked för 1–4 tomter för bostadshus med
gemensam brunn samt egen trekammarbrunn och gemensam
trekammarbrunn på fastigheten Vägla 1:23 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och
bygglagen (2010:900).
Justerandes signaturer
Ordförande
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 Tar ut en avgift för beslutet 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).

Förvaltningens motivering
Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), 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.
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska prövning av frågor enligt PBL ta hänsyn både till
allmänna och enskilda intressen.
Enligt 2 kap. 2 § PBL ska prövning i ärenden om förhandsbesked 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 ska tillämpas.
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), MB, får brukningsvärd jordbruksmark
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.
I ärenden om förhandsbesked får mark enligt 2 kap. 4 § PBL tas i anspråk för
bebyggelse endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
Ovan angivna bestämmelser innebär att följande frågor måste besvaras eftersom
ansökan avser 1-4 tomter för enbostadshus som för att möjliggöra anordnande av
trafik kräver en väg placerad på jordbruksmark:
-

Är marken brukningsvärd jordbruksmark?
Behövs den sökta åtgärden för att tillgodose väsentliga samhällsintressen?
Kan behovet tillgodoses på annat sätt som är tillfredställande från allmän
synpunkt genom att annan mark används?

De delar av vägen som placeras på jordbruksmark är ca 140 meter lång. Vägen
placeras på jordbruksmark som är utpekad som åker. Åker är brukningsvärd
jordbruksmark och även betesmark räknas som brukningsvärd jordbruksmark
enligt mark- och miljööverdomstolens, MÖD, dom daterad 2019-01-11 i mål P
8646-18. Åtgärden bedöms inte vara av väsentligt samhällsintresse eftersom
ansökan endast möjliggör ett begränsat antal bostäder. Åtgärden bedöms även
Justerandes signaturer
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kunna genomförs på annan plats, antingen inom fastigheten som är relativt stor
eller på annan plats inom kommunen.
Enligt MÖD:s dom daterad 2022-04-12 i mål nr P 2615-21 upphävdes ett beslut
om positivt förhandsbesked för fyra enbostadshus på grund av att en 300 meter
lång väg till bostäderna placerades på jordbruksmark. Miljö- och
byggförvaltningen har alltså stöd i sin bedömning att jordbruksmark inte får tas i
anspråk för en väg till ett begränsat antal bostäder då det inte kan anses utgöra
ett väsentligt samhällsintresse. Jordbruksmarken kan istället bedömas vara av
sådant väsentligt samhällsintresse då jordbruksmark behöver bevaras för att
kunna säkerställa produktion av livsmedel vid klimatförändringar och för den
nationella säkerheten ur ett beredskapsperspektiv. Bevarande och brukande av
jordbruksmark bidrar även till biologisk mångfald.
Sökande har i ett yttrande framfört att endast 50 meter jordbruksmark tas i
anspråk. Av miljö- och byggförvaltningens beräkning behöver en sträcka på ca
140 meter av jordbruksmarken tas i anspråk för väg samt att den mark som
placeras mellan befintlig allmän väg och ny väg blir mindre användbar och
därför bedöms även denna yta tas i anspråk vilket gör att ca 2600 kvadratmeter
jordbruksmark tas i anspråk.
I yttrandet framförs att aktuell jordbruksmark är mindre värdefull då viss del är
bevuxen betesmark och inte används för produktion av grovfoder till djur och
inte heller för direkt bete samt att marken inte har använts för detta under de
senaste åren och sökande har inte heller några framtidsplaner för detta. Vidare
framförs i yttrandet att det går en luftledning över marken som gör marken
mindre användbar ur jordbrukssynpunkt. Miljö- och byggförvaltningen kan
konstatera att även betesmark enligt rättspraxis ses som brukningsvärd
jordbruksmark enligt mark- och miljööverdomstolens, MÖD, domar i mål P
8646-18 och P 4087-15. Av MÖD:s domar i mål P 4848-16, P 6073-20 och P
2432-17 framgår att det faktum att jordbruksmark som inte ingår i ett aktivt
jordbruk och som för närvarande inte behövs för livsmedelsförsörjning ändå
bedöms som brukningsvärd jordbruksmark eftersom om jordbruksmarken i
framtiden kan användas för att trygga livsmedelsförsörjning i landet samt att
bestämmelsens syfte (3 kap. 4 § MB) är att säkerställa långsiktig hushållning
med jordbruksmark. Med stöd av detta ses aktuell mark där vägen planers som
brukningsvärd jordbruksmark. Det kan även konstateras att det i flera domar från
MÖD framgår att byggande av 2-5 bostadshus inte kan ses som ett väsentligt
samhällsintresse, se domar i mål P 4848-16, P 2432-17, P 6073-20 och P 261521. Aktuell ansökan avser 1-4 enbostadshus men den markyta som avses tas i
anspråk för dessa bostäder är begränsad på grund av de skyddsavstånd som
behöver beaktas vilket innebär att endast 1-2 bostadshus är lämpligt på platsen
vilket gör att åtgärdens samhällsintresse blir än mindre.
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att aktuell ansökan inte uppfyller
bestämmelsen i 3 kap. 4 § MB och där igenom inte heller uppfyller 2 kap. 2 §
PBL som är en förutsättning för att ansökan om förhandsbesked ska kunna
beviljas. Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att det allmänna intresset
att bevara brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det enskilda intresset att
uppföra ett begränsat antal enbostadshus på aktuell plats vilket betyder att
bestämmelsen i 2 kap. 4 § PBL inte heller uppfylls då marken inte är lämplig för
anordnande av väg enligt allmän synpunkt. Prövningen av aktuell ansökan
redogör för att aktuell lokalisering är olämplig och ansökan ska därför avslås.

Avgift
Avgiften för beslutet är 5 100,48 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 och efterföljande
revideringar.
Tidsfristen började löpa 2022-03-10 och beslut fattades 2022-05-23, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 1
vecka. Avgiften för beslut om lov, expediering och kungörelse och andra tidsoch kostnadskrävande åtgärder har reducerats med en femtedel med stöd av 12
kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av
stycke *Avgiften fördelas på, sida 6.
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.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

22

Sammanträdesprotokoll
2022-05-23

Sidnummer, beslut 5(9)

Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Tommy Svensson inkom med en ansökan om förhandsbesked för 1-4 för
enbostadshus på fastigheten Vägla 1:23 till miljö- och byggnämnden 2022-0310. Ansökan avser även gemensam brunn, gemensam trekammarbrunn och egen
trekammarbrunn. För att anordna trafik till de tänkta tomterna avses väg
anordnas på jordbruksmark. Jordbruksmark får endast tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Tomter för
1-4 enbostadshus bedöms inte vara ett väsentligt samhällsintresse och åtgärden
bedöms kunna anordnas på annan plats och ansökan ska därför avslås.
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked inkom 2022-03-10. Åtgärden har tidigare
behandlats i ärende B-2021-499 genom miljö- och byggnämndens beslut §
6/2022 om att avslå ansökan då den inte redovisade hur trafik till tomterna kunde
lösas. Aktuell ansökan redovisar en anslutning för trafik till tomterna som
Trafikverket meddelar kan ges anslutningstillstånd vilket gör att aktuell ansökan
skiljer sig från föregående ansökan.
I det avgjorda ärendet B-2021-499 remitterades kommunledningsförvaltningens
samhällsbyggnadsavdelning, kommunens VA-avdelning, samt E.ON.
Remissvaren från dessa instanser har använts som underlag även i bedömningen
av aktuell ansökan i ärende B-2022-164, inga nya remisser har skickat till ovan
nämnda instanser.
I ärende B-2021-499 genomfördes ett platsbesök och anteckningar och uppgifter
från detta besök används som underlag i bedömningen av ansökan i ärende B2022-164. Inget nytt platsbesök har genomförts.
Ett grannehörande skickades till berörda sakägare 2022-03-21. Flera av de
berörda sakägarna hade synpunkter mot den ansökta åtgärden.
En remiss till Trafikverket skickades 2022-03-21 eftersom trafik till området
avses anordnas via anslutning till allmän väg 579. I sitt remissyttrande
informerar Trafikverket om säkerhetsavstånd som ska vara fria från byggnader,
anläggningar och fasta föremål, förordningen om trafikbuller vid
bostadsbyggnader, väganslutning och sophantering.
De tänkta tomterna avses placeras på en skogbevuxen höjd mellan två sjöar,
Väglasjön och Vitasjön. Strandskyddsdispens för åtgärderna har beviljats och
upphör att gälla om åtgärderna inte påbörjas inom två år och eller avslutas inom
fem år. 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
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare
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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, 0765-F92/14, 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.
För att anordna trafik till de tänkta tomterna planeras en väg som ska anordnas
på jordbruksmark.
Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att ansökan om förhandsbesked
ska avslås då väg placeras på jordbruksmark som enligt plan- och bygglagen ska
bevaras. Ett förslag till beslut skickades till sökande 2022-04-28 som även gavs
möjlighet att yttra sig i ärendet.
Sökande inkom via juridiskt ombud med ett yttrande 2022-05-09.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10
B-2022-164-1, ansökan, 2022-03-10
B-2022-164-2, situationsplan, 2022-03-10
B-2022-164-3, miljöavdelningens yttrande daterat 2021-10-19, 2022-03-10
B-2022-164-4, Trafikverkets yttrande daterat 2022-02-17, 2022-03-10
B-2022-164-6, yttrande från miljöavdelningen, 2022-03-18
B-2022-164-9,10, granneyttranden, 2022-03-31
B-2022-164-12, yttrande Trafikverket, 2022-04-06
B-2022-164-13 – 18, granneyttranden, 2022-04-06 – 2022-04-11
B-2022-164-19, handlingar från ärende B-2021-499, 2022-04-28
B-2022-164-20, dom från MÖD och referat, 2022-04-28
B-2022-164-22, förslag till beslut, 2022-04-28
B-2022-164-23, yttrande och fullmakt, 2022-05-09

Miljö- och byggnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Ylva Sandström (C) föreslår att ansökan om förhandsbesked beviljas med
motivering att det inte är bruksvärdig jordbruksmark
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Håkan Pettersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Ylvas mot varandra och
finner att nämnden bifaller enligt Ylvas förslag att bevilja ansökan om
förhandsbesked.

Protokollsanteckning
I och med ändrat beslut tar byggnadsinspektör, Ellen Karlsson, fram en lista med
uppgifter gällande avgift, lagstöd, överklagan och fastighetsägare som ska
meddelas (se bilaga 2).

Överklagan
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljöoch byggnämnden inom tre veckor från den dag då ni tog del av beslutet via
delgivning eller inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerades i post
och inrikes tidning om ni meddelats beslutet via kungörelse. Skrivelsen skall
innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift
samt era adressuppgifter (PBL 13:16).

Upplysning
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).
_____
Beslutet skickas till
Beslutet delges
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare
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Sökande
Vägla 1:44
Vägla 1:58
Vägla 1:59 via kauffmann@hotmail.dk
Beslutet meddelas
Vägla 1:22
Vägla 1:27
Vägla 1:40Vägla 1:41

*Avgiften fördelas på:
Avgift för beviljat förhandsbesked
Grannehörande och kungörelse
Reducering

3864,00 kr
2511,60 kr
-1275,12 kr

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bilaga - Vägla 1:23 B-2022-164
Om nämnden väljer att bevilja förhandsbesked
1. Ny beslutsmening
a. Eventuella villkor om begränsad omfattning och ingrepp i
natur/landskapsbild
2. Ny motivering
3. Ny Avgift:
Avgift för beslut om beviljat förhandsbesked 3864,00 kr
Avgift för kungörelse och grannehöranden 2511,60kr
Reducering 6 375,60 – en femtedel (6375,60-1275,12)
Totalt: 5 100,48 kr
4. Ta med upplysningar:
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).
5. Ny besvärshänvisning
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljöoch byggnämnden inom tre veckor från den dag då ni tog del av beslutet via
delgivning eller inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerades i post
och inrikes tidning om ni meddelats beslutet via kungörelse. Skrivelsen skall
innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift
samt era adressuppgifter (PBL 13:16).
6. Följande ska delges beslutet:
Vägla 1:44, 1:58, Vägla 1:59 via kauffmann@hotmail.dk
7. Följande grannar ska meddelas beslutet:
Vägla 1:22, 1:27, 1:40, 1:41

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare
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§ 50 Ansökan om strandskyddsdispens Kruseböke 1:34
Ärendenummer MOB 2022/30
Ärendenummer EDP m-2022-468

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Avslår Erich Dehnels ansökan om strandskyddsdispens.
 Avslaget avser ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
på fastigheten Kruseböke 1:34 utföra åtgärder i enlighet med ansökan
inkommen till miljö- och byggnämnden 2022-04-20.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet på land och i vatten.
Sökanden har i sin ansökan uppgett att marken idag är en blandning av trädgård
och skog. Att marken idag används som trädgård av fastighetsägarna till
Kruseböke 1:34 innebär inte att den i miljöbalkens mening tagits i anspråk på ett
sätt som gör att den mist sin betydelse för strandskyddets syften. Att den aktuella
marken på Kruseböke 1:38, utanför befintlig fastighet Kruseböke 1:34, används
som trädgård och därmed kan uppfattas som hemfridszon finns det ingen
strandskyddsdispens för. Enligt Naturvårdsverkets handbok 2009:4 kan en tomt
normalt aldrig sträcka sig utanför den egna fastigheten. I samma handbok står
det även att en tomtplats för fritidshus inte bör vara större än 2 000 m2.
Fastighetsregleringen innebär att den bebyggda bostadsfastigheten Kruseböke
1:34 kommer att utökas med den obebyggda och allemansrättsligt tillgängliga
delen av fastigheten Kruseböke 1:38. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att
åtgärden är avhållande och kommer att hindra allmänheten från att beträda ett
område där den idag hade fått färdas fritt. Att överföra strandnära
allemansrättsligt tillgänglig mark till en bostadsfastighet anses olämpligt med
hänsyn till friluftslivets intressen och bedöms motverka strandskyddet.
Justerandes signaturer
Ordförande
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Sökande har som ett särskilt skäl för åtgärderna uppgett att området behöver tas i
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området. Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att en
fastighetsreglering för att eventuellt anordna en reservvattentäkt inte kan tolkas
vara ett sådant särskilt skäl.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer inte att det finns ett särskilt skäl som är
tillämpbart för att dispens ska kunna beviljas för fastighetsregleringen. Eftersom
det inte finns något särskilt skäl för åtgärden har en utredning för hur åtgärden
påverkar djur- och växtliv inte genomförts.

Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 192 kronor. Avgiften tas ut med stöd
av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av
kommunfullmäktige 2009-08-31 § 110, med efterföljande revideringar.
Faktura kommer att skickas senare. Om denna inte betalas i tid tas en
påminnelseavgift på 60 kronor ut

Sammanfattning av ärendet
Erich Dehnel har 2022-04-20 inkommit med en ansökan om
strandskyddsdispens på fastigheten Kruseböke 1:34.
Ärendebeskrivning
Sökande avser att utöka sin befintliga fastighet Kruseböke 1:34 med ytterligare
ca 2150 m2. Fastigheten är idag 1308 m2. Syftet med fastighetsregleringen är
enligt sökande att utöka sin trädgård samt att ha en större fastighet för att
eventuellt i framtiden kunna anlägga en reservvattentäkt.
Området som avses styckas av och läggas till fastigheten Kruseböke 1:34 ligger
inom 100 meter från Krusasjön. Strandskyddet för Krusasjön är 100 meter inåt
land.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Ansökan om strandskyddsdispens, m-2022-468-1
Lantmäteriutdrag med situationsplan, m-2022-468-2
Köpekontrakt, m-2022-468-3
Telefonssamtal, information om handläggning i ärendet, m-2022-468-4
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Lagstöd
Beslutet är fattat med stöd av följande paragrafer i miljöbalken (1998:808):
7 kap. 15 §:
Inom ett strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter. Lag (2009:532).
7 kap. 18 b §:
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns
särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2.
Lag (2009:532).
7 kap. 18 c §:
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller
dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är
väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det
som anges i första stycket, om prövningen gäller ett sådant område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §. Lag (2009:532).
Justerandes signaturer
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7 kap. 25 §:
Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel skall hänsyn
tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark
eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå
längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.

Överklagan
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen om
hur man överklagar.
_____
Beslutet skickas till
Eric Dehnel, Unterstrase 6, 35315 Homberg (Ohm), Tyskland
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§ 51 Föreläggande med vite, Oskar 3
Ärendenummer MOB 2022/29
Ärendenummer EDP m-2021-701

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga Älmhults kommun, tekniska
nämnden, med organisationsnummer 212000–0647, att senast 2022-09-31
åtgärda följande brister:
1. Utreda om den mikrobiella tillväxten har spridit sig i lokalen, om så ska
problemet åtgärdas. Resultatet på utredningen ska ha inkommit senast 202206-30. 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
byggnämnden besluta om att ansöka om utdömande av vite på 30 000 kronor
till förvaltningsrätten.
3. Detta beslut ersätter delegeringsbeslut, § MoH-2021-421, daterat 2021-1027.
Ansvarig handläggare av ärendet på miljö- och byggförvaltningen ska bli
informerad när åtgärderna har utförts.
Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Enligt EG-förordning 852/2004, bilaga II 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
kontamineringsrisk av livsmedel samt försämring av möjligheterna till att
upprätthålla en god livsmedelshygien. Det finns en risk att smuts och damm
Justerandes signaturer
Ordförande
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fastnar i de bristfälliga metallisterna samt att det ramlar ner tillsammans med
metall och färg i maten som tillagas i köket. Det finns även en risk att den
synliga mikrobiella tillväxten 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 ersätta delegeringsbeslut § MoH-2021-421 med ett
föreläggande förenat med vite.

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.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade att förelägga Älmhults kommun, tekniska
nämnden att åtgärda brister av metallisterna i innertaket i Nicklagårdens kök i
delegeringsbeslut § MoH-2021-421 daterat 2021-10-27. Tidsättningen i
föreläggandet angav att innertaket i köket skulle vara åtgärdat senast
2022-04-30.
Miljö- och byggnämndens handläggare utförde en uppföljande kontroll
2022-05-02 för att kontrollera om föreläggande § MoH-2021-421 hade uppfyllts
samt kontrollera avvikelsen gällande synlig mikrobiell tillväxt på väggarna i
köket, se ärende m-2021-1069. Vid den uppföljande kontrollen konstaterades det
att metallisterna i innertaket ej hade åtgärdats samt att den synligt mikrobiella
tillväxt på väggarna fortfarande fanns kvar. Därmed anser miljö- och
byggnämnden att det är motiverbart att besluta om ett föreläggande förenat med
vite.
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. I föreläggandet angavs det även att tekniska nämnden skulle
säkerställa att ventilationen fungerar ändamålsenligt i Nicklagårdens kök.
Justerandes signaturer
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Resultat från OVK skickades in till miljö- och byggförvaltningens
byggavdelning 2021-12-02, handläggare för livsmedelskontrollen informerades
inte av kostenheten eller fastighetsavdelningen om resultatet. Resultatet från
OVK visade att ventilationen i köket var godkänd, vilket innebär att den delen i
föreläggande § MoH-2021-421 har uppfyllts.
Miljö- och byggnämndens handläggare utförde en uppföljande kontroll 2022-0502 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 tillväxt
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.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - 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-2021-701-6, 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
• m-2021-1069-3, uppföljande kontroll - synlig mikrobiell tillväxt

Lagstöd
• Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa
tillämpningen 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 1/2005 och (EG) nr
1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG
och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG,
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•
•
•
•
•
•
•

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
II, kapitel I (allmänna regler för livsmedelslokaler).
Livsmedelslagen 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
jordbruksprodukter
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

Miljö- och byggnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Efter information från handläggare och efterföljande diskussion föreslås följande
ändring i beslutet:
 Utreda om den mikrobiella tillväxten har spridit sig i lokalen, om så ska
problemet åtgärdas. Resultatet på utredningen ska ha inkommit senast 202206-30. 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.
 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
byggnämnden besluta om att ansöka om utdömande av vite på 30 000 kronor
till förvaltningsrätten.
Beslutsgång
Ordförande frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta enligt förslag på
sammanträdet och finner att nämnden beviljar så.

Överklagan
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen
om hur man överklagar.
Justerandes signaturer
Ordförande
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Upplysning
En kommun är skyldig att ta ut avgift för den kommunala livsmedelskontrollen.
Om det finns brister som medför offentlig kontroll som går utöver den normala
kontrollverksamheten, tas en avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt
kommunfullmäktiges taxa, med efterföljande revideringar. Taxan är
förnärvarande 1 376 kronor per timme.
_____
Beslutet skickas till
Delges
Älmhults kommun, tekniska nämnden samt måltidsavdelningen
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§ 52 Redovisning av delegeringsbeslut 2022
Ärendenummer MOB 2022/5

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut i
protokoll 2022-05-23 § 51.

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 §§ 17 – 18 /2022
• Bygglov, startbesked, slutbesked samt ordförandebeslut:
DL §§ 314 - 407 /2022
• Miljö- och hälsoskydd:
MoH §§ 178 - 241 /2022
• Kart- och mät: (adresser, fastighetsbildning, namnsättning på platser, gator och
vägar)
DKoM §§15 – 18 /2022
• Miljö- och byggchef:
Anställningsbeslut 5 – 9 /2022
Beslutsattestanter 2022
• Räddningstjänst:
Inget att redovisa för april 2022
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§ 53 Information 2022
Ärendenummer MOB 2022/6
1. Redovisning av bostadsanpassningsärenden som är beslutade men ej utbetalda (se
bilaga i tjänsteskrivelsen)
2. Ordförande och vice. ordförande informerar om Pjätteryd 1:33.
3. Nya och reviderade taxor. Nämnden önskar att presentation av ny taxa innehåller
exempel på före- och efterpriser. Viktigt med tydlighet i taxan så det inte kan tolkas
på olika sätt. Gärna i excel. Ordförande önskar få underlagen inför presidiets möte i
juni.
_______
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§ 54 Meddelande 2022
Ärendenummer MOB 2022/7

Sammanfattning av ärendet
1. Åklagarmyndigheten meddelar 2021-12-17 att förundersökning i ärende m-2021997 läggs ned.
Dnr. M-2021-997
2. Åklagarmyndigheten meddelar 2021-12-17 att förundersökning i ärende m-20211002 läggs ned.
Dnr. M-2021-1002
3. Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Skåne, beslutar att lämna tillstånd till
täktverksamhet på del av fastigheten Blackatorp 2:1 i Osby kommun.
Dnr. M-2022-3-7
4. Länsstyrelsen beslutar godkänna anmälan om damm/våtmark på fastigheten
Hallaryds-Lindås 1:28
Dnr. m-2022-3
5. Länsstyrelsen beslutar 2022-04-28 att avslå överklagande gällande tillstånd för
anläggande av avloppsanläggning på fastigheten Långasjömåla 1:8
Dnr. m-2020-362
6. Länsstyrelsen beslutar 2022-05-04 att överpröva beslut om strandskyddsdispens på
fastigheten Bölsö 2:1.
Dnr. m-2022-400
7. Länsstyrelsen beslutar 2022-05-05 att ge tillstånd till byte av avfärgningsmetod på
Stenbrohults kyrka.
Dnr. m-2022-3-11
8. Mark- och miljödomstolen beslutar 2022-05-09 att upphäva miljösanktionsavgift
för avlopp på fastigheten Askenäs 5:5.
Dnr. m-2021-1042

_______
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