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Miljö- och byggnämnden

§ 31 Fastställande av föredragningslistan
Miljö- och byggnämndens beslut
 Föredragningslistan fastställs enligt miljö- och byggnämndens kallelse
daterad 2022-04-13 med följande ändring:
Ärende 7 ”Ansökan om förhandsbesked-Holkhult 1:2” flyttas till miljö- och
byggnämndens nästa sammanträde.

Miljö- och byggnämndens behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan fastställa
föredragningslistan med ändring enligt ovan och finner att miljö- och
byggnämnden beslutar så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 32 Budget 2022 – uppföljning per mars 2022
Ärendenummer MOB 2021/38
Ärendenummer EDP M-2021-621

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar godkänna den ekonomiska uppföljningen per
mars 2022.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt den ekonomiska uppföljningen per mars 2022
enligt fullmäktiges anvisningar.

Beslutsunderlag
• Ekonomisk uppföljning per mars 2022 daterad 2022-04-07
• Controller Oliver Östh Långströms tjänsteskrivelse daterad 2022-04-07
• Bilaga 1. Tabell helårsprognos drift per mars
_____
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 33 Ansökan om strandskyddsdispens - Bölsö 2:1
Ärendenummer MOB 2022/23
Ärendenummer EDP m-2022-400

Miljö- och byggnämndens beslut
 Tillstyrker Bölso AB:s, med organisationsnummer 556074-7213, ansökan
om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att på fastigheten Bölsö 2:1
utföra åtgärder i enlighet med ansökan och dess bilagor.
Miljö- och byggnämnden motiverar beslutet genom särskilda skälet
angeläget väsentligt allmänt intresse.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att tillstyrka delar av Bölso AB:s, med
organisationsnummer 556074-7213, ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att på fastigheten Bölsö 2:1 utföra åtgärder i enlighet med
ansökan och dess bilagor.
De åtgärder som tillstyrks är följande:
- Anläggande av angöringsplats och brygga för tillgång till brandvatten
Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 18 b-c §§ miljöbalken (1998:808) med hänvisning till 7 kap. 15 § och 25§ i samma lag.
Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå delar av Bölso AB:s, med
organisationsnummer 556074-7213, ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att på fastigheten Bölsö 2:1 utföra åtgärder i enlighet med
ansökan och dess bilagor.
De åtgärder som avslås är följande:
- Förstärkning av befintlig traktorstig och skogsstig samt förlänga denna ner till
strandlinjen och att hela sträckan breddas och tillgänglighetsanpassas
- Anläggande av aktivitetsyta för teambuildingaktiviter
- Uppförande av kanotskjul
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

- Anläggande av två bryggor för sjösättning av kanot, anläggande av vindskydd
och eldstäder för att möjliggöra fiske på sjön Möckeln i båt och laga mat utomhus
- Anläggande av aktivitetsyta ”naturnavet”, en pedagogisk samlingsplats för
matlagning, teambuilding och utbildning
- Uppförande av tre kompletterande parhus för övernattande konferensgäster
(kapacitet 24 personer, 8 personer per hus), anläggande av grusplan och tillfartsväg
Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 18 b-c §§ miljöbalken (1998:808) med hänvisning till 7 kap. 15 § och 25§ i samma lag.

Motivering
De områden som är aktuella för prövning i strandskyddsdispensansökan har
uppmärksammats i länets naturvårdsprogram och getts värdeklass 2 genom sina
biologiska- och landskapsmässiga värden samt dess betydelse för friluftslivet. I
naturvårdsprogrammet anges att det finns värdefulla naturskogar och att det
förekommer träddungar med ädla lövträd. Det anges även att naturvärdena kan
bestå i området bland annat om strandskogarna lämnas orörda. I naturvårdsprogrammet anges också att området utnyttjas för friluftsliv.
Platsbesök utfördes av miljö- och byggförvaltningen 2022-03-25. I samband
med platsbesöket fotodokumenterades de områden som redovisas i ansökan och
dess bilagor. Fotodokumentation utfördes inte i de områden som inte omfattades
av strandskydd. Inför besöket hade information och underlag inhämtats från
bland annat Naturvårdsverkets, Jordbruksverkets, Skogsstyrelsens och länsstyrelsens databaser. Kommunicering av bilder som togs vid platsbesöket samt
vilka uppgifter som kommer ligga till grund för beslut i ärendet kommunicerades
med sökande 2022-03-29.
Vid platsbesöket kunde det noteras att området på södra delarna av Bölsö 2:1,
där parhusen är tänkta att uppföras, ligger på åkermark i enlighet med Jordbruksverkets databas för jordbruksblock. I anslutning till jordbruksmarken
noterades även en åkerholme på den aktuella platsen. Även en del av den tänkta
sträckan för nydragning av VA- och elledning, som är planerad att anläggas
mellan norra och södra Bölsö, är tänkt att ske genom betesmark som också är utpekad i Jordbruksverkets databas för jordbruksblock. Även aktivitetsytan avsedd
för teambuilding och den aktivitetsyta som i ansökan benämns ”naturnavet”
ligger på jordbruksmark för bete.
Den traktorstig som avses förstärkas, breddas och tillgänglighetsanpassas är delvis belägen på åker- och betesmark. Traktorstigen ligger delvis utanför område
som omfattas av strandskydd. Avsikten med förstärkningen av traktorstigen- och
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

gångstigen är dock avsedd för kommande aktiviteter vid tilltänkta bryggor och
vindskydd inklusive eldstäder på de norra delarna av Bolsö.
Det kanotskjul som anges i ansökan samt vindskyddsområdet med tillhörande
eldstäder och bryggor ligger i, eller i direkt anslutning till, sumpskog som också
är en del av nyckelbiotop.
Den brygga som är tänkt att användas för brandvatten ligger också inom område
som omfattas av strandskyddets bestämmelser, dock bedöms denna brygga inte
vara avhållande för allmänheten då den inte är tänkt att användas för konferensaktiviteter. Den bedöms inte heller utvidga eller privatisera en tomtplats eller
verksamhetsområde. Eftersom bryggan behövs för att säkerställa räddningstjänstens tillgång till vatten för åtgärder både inom och utanför områden som
omfattas av strandskyddets bestämmelser bör en dispens för denna gå att bevilja.
Vid prövning av det aktuella ärendet har miljö- och byggförvaltningen också
bedömt att anläggningsarbetet för VA- och elledningar inte är av sådan karaktär
att åtgärderna omfattas av strandskyddets förbudbestämmelser. Detta eftersom
nya VA- och elledningar även skulle kunna gynna befintlig bebyggelse på de
södra delarna av Bölsö.
Samtliga områden som omfattas av ansökan ligger inom riksintresseområden för
naturvård och friluftsliv. I registerbladet (datum 98-05-19, 99-06-02) för riksintresset för naturvård anges att det på bland annat på Bölsö finns värdefulla
lövsumpskogar och ädellövskog. I registerbladet redovisas också att odlingslandskapet och de naturliga ängarna och hagarna, är särskilt framträdande på
bland annat Bölsö. Riksintresset för friluftsliv har en bevarandeplan, daterad
2016-12-13, som bland annat anger att strandnära byggande eller andra åtgärder
som hindrar allmänheten tillträde till stränder eller påverkar växt- och djurlivet
negativt kan skada områdets värden.
I översiktsplan för Älmhults kommun, antagen av kommunfullmäktige 2016-0926, § 124, redovisas ett antal områden lämpliga för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS-områden). Bölsö är inte utpekat som ett sådant område
och ett resonemang kring landsbygdsutveckling i strandnära lägen bedöms inte
gå att tillämpa.
Det har tidigare beviljats strandskyddsdispenser på delar av fastigheten Bölsö
2:1. Bland annat har ett förråd/garagebyggnad beviljats strandskyddsdispens
med slutgiltig hänvisning till särskilt skäl som anger att området behövs för utvidgning av pågående verksamhet. Strandskyddsdispens har tidigare även beviljats i enlighet med naturvårdslagen för tre radhus som är en del av konferensverksamheten. Dispensen beviljades med hänvisning till att byggnaderna inte inskränker det allemansrättsliga nyttjandet av strandskyddsområdet och att tomtplatsen redan bedöms vara ianspråktagen.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

En samlad bedömning av samtliga åtgärder som anges i ansökan, förutom anläggande av VA- och elledningar mellan norra och södra Bölsö samt angöringsplats för brygga för tillgång till brandvatten, är att åtgärderna i sin helhet kan bedömas bli avhållande för allmänheten där den annars skulle fått färdas fritt eller
att åtgärderna kan påverka livsvillkoren för växt- och djurarter. Flera av de åtgärder som redovisas i ansökan, bland annat parhusen och aktivitetsytorna, även
tänkta att utföras på jordbruksmark som enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är av
nationell betydelse och får enbart tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
om det behövs för att tillgodose ett väsentligt allmänt intresse. De planerade parhusen bedöms även vara tänkta att placeras på en åkerholme som omfattas av det
generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § första stycket miljöbalken samt 5 §
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm. Områden med ett
generellt biotopskydd har i regel höga naturvärden och det krävs vanligtvis en
särskild dispens för åtgärder inom biotopskyddsområden innan åtgärder får vidtas. Platsen för uppförande av de kompletterande parhusen bedöms vara
olämpligt med tanke på rådande förutsättningar på plats.
Fastigheten Bölsö 2:1 omfattas till stor del av strandskyddets bestämmelser, men
det finns delar av samma fastighet som inte omfattas av strandskydd. Främst de
norra och östra delarna av fastigheten. Det särskilda skälet som främst åberopas i
ansökan för att bevilja en strandskyddsdispens är det som finns i 7 kap. 18 c §
punkt 4 som anger att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet
och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. Det åberopade skälet är
tillämpbart om åtgärderna inte kan genomföras utanför området och med
hänvisning till att delar av fastigheten ligger utanför område som omfattas av
strandskydd bedöms åtgärder och anläggningar kunna utföras/uppföras utanför
områden som omfattas strandskyddets bestämmelser. De aktivitetsytor som är
planerade att skapas bedöms vara av sådan karaktär att även dessa skulle kunna
placeras utanför områden som omfattas av strandskyddet. Eftersom parhus,
aktivitetsytor, kanothus, bryggor, grillplatser och vindskydd främst är avsedda
att användas för konferensgäster bedöms majoritet av åtgärderna i ansökan
kunna vara avhållande för allmänheten.
Den enskildes intresse ska beaktas i prövningen i enlighet med 7 kap. 25 §
miljöbalken. Den enskilds rätt att använda mark- eller vattenområden som
grundar sig på en skyddsbestämmelse får inte gå längre än vad som krävs för att
skyddet ska tillgodoses. Området som är aktuellt för prövningen ligger i detta
fall inom ett område med utökat strandskydd. Strandskyddet är utökat för sjön
Möckeln för att över tid säkra strandskyddets syften. Strandskyddets syften är att
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Det bedöms
vara proportionerligt att avslå ansökan med hänvisning till att ändamålen i ansökan bör kunna infrias på annan plats och att de ansökta åtgärderna kan påverka
friluftslivet och att åtgärderna i vissa områden väsentligt kan försämra livsJusterandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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villkoren för växt- eller djurarter.
Beslut i ärendet gällande strandskyddsdispens för åtgärder i samband med utveckling på norra och södra Bölsö hanteras genom två beslut. Detta beslut där en
åtgärd tillstyrks och ett annat beslut där övriga åtgärder som bedöms vara
dispenspliktiga avslås.

Avgift
En avgift för prövningen av ärendet kommer att tas ut med stöd av taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige
2009-08-31 § 110, med efterföljande revideringar. Avgiften grundar sig på
nedlagd tid i ärendet eftersom strandskyddsdispensansökan i det aktuella ärendet
bedömts vara särskilt omfattande. Avgiften är 1032 kronor per timme och
kommer fastställas i separat beslut.

Sammanfattning av ärendet
Bölsö AB inkom 2022-03-01 med en ansökan om befrielse från strandskyddsbestämmelserna för att utföra ett antal åtgärder i enlighet med ansökan och tillhörande bilaga inom område som omfattas av strandskyddets bestämmelser.
Ärendebeskrivning
Bölsö AB redovisar i ansökan, med tillhörande bilaga, att syftet med ansökta åtgärder är att utveckla och utöka den befintliga verksamheten på Bölsö. Bölsö AB
bedriver intern konferensanläggning för IKEA med tillhörande övernattningsmöjligheter. Bölsö AB vill bland annat utveckla anläggningen så att
den kan ta emot flera övernattande gäster och utveckla aktiviteter för att förmedla IKEA:s kultur, värderingar och vision. Utvecklingen av verksamheten
som ligger inom strandskyddat område i ansökan är:
- Förstärkning av befintlig traktorstig och skogsstig samt förlänga denna ner till
strandlinjen och att hela sträckan breddas och tillgänglighetsanpassas
- Anläggande av aktivitetsyta för teambuildingaktiviter
- Uppförande av kanotskjul
- Anläggande av två bryggor för sjösättning av kanot, anläggande av vindskydd
och eldstäder för att möjliggöra fiske på sjön Möckeln i båt och laga mat utomhus
- Anläggande av aktivitetsyta ”naturnavet”, en pedagogisk samlingsplats för
matlagning, teambuilding och utbildning
- Anläggande av VA- och elledning mellan norra och södra Bölsö
- Anläggande av angöringsplats och brygga för tillgång till brandvatten
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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- Uppförande av tre kompletterande parhus för övernattande konferensgäster
(kapacitet 24 personer, 8 personer per hus), anläggande av grusplan och tillfartsväg

Beslutsunderlag
• Miljöinspektör Daniel Perssons två tjänsteskrivelser
• Ansökan om strandskyddsdispens, inklusive bilaga dnr: m-2022-400-1
• E-post – fråga om ärendet ska prövas som ett eller flera ärenden, dnr: m2022-400-2
• Återkoppling på tidigare fråga, dnr: m-2022-400-3
• Telefonkontakt med Siv Kroon gällande platsbesök, dnr: m-2022-400-4
• Kommunicering av bild- och informationsbilaga i strandskyddsärende, dnr:
m-2022-400-5
• Meddelande om fortsatt handläggning i ärendet, dnr: m-2022-400-6
• Telefonkontakt med Birger Hyll gällande fortsatt hantering i ärendet, dnr: m2022-400-7

Lagstöd
Beslutet är fattat med hänvisning till lagrum med följande lydelse:
Miljöbalken 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).
Miljöbalken 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).
Justerandes signaturer
Ordförande
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Miljöbalken 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).
Miljöbalken 7 kap. 25 §:
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.

Miljö- och byggnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Birgitta Bengtsson (S) och Håkan Pettersson (S) yrkar bifall till miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut.
Dan Blixt (M) yrkar att strandskyddsdispensen tillstyrks.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkanden mot varandra och finner att miljö- och
byggnämnden beslutar enligt Dan Blixts (M) yrkande.
Votering begärs.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Dan Blixts (M) yrkande.
Nej-röst för Birgitta Bengtssons (S) och Håkan Petterssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster finner ordföranden att miljö- och byggnämnden
beslutar enligt Dan Blixts (M) yrkande.
Ja: Dan Blixt (M), Claes Lindahl (C), Ylva Sandström (C) och Christer
Martinsson (KD)
Nej: Håkan Pettersson (S), Birgitta Bengtsson (S) och Anders Borg (S).

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Överklagan
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Läs den bifogade underrättelsen om
hur man överklagar.

Upplysning
Det är sökandens ansvar att känna till eventuella fornlämningar på fastigheten,
så att de inte skadas av misstag vid t.ex. markarbeten. För att ta reda på var det
finns fornlämningar bör länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas. Om en okänd
fornlämning påträffas i samband med grävarbeten måste arbetet omedelbart
avbrytas och en anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Åtgärderna
kan även kräva en anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet. Prövning av
ärenden som rör vattenverksamhet hanteras av Länsstyrelsen i Kronobergs län
eller av mark- och miljödomstolen.

Överprövning
I enlighet med miljöbalken 19 kap. 3 a § översänds beslutet till Länsstyrelsen i
Kronobergs län tillsammans med handlingar i ärendet som visar anordningens läge.
Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag beslutet kom in till länsstyrelsen ta
ställning till om beslutet ska överprövas enligt miljöbalken 19 kap. 3 b §. Om en
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

överprövning ska göras innebär det att beslutet kan upphävas, få ändrade villkor
eller ska gälla enligt ursprungligt beslut. Åtgärden får därför inte påbörjas förrän
länsstyrelsen har meddelat sitt beslut.

_____
Beslutet skickas till
Bölsö AB, Box 310 66, 200 49 Malmö
Kopia med ansökningshandlingar samt bilagor skickas till:
Länsstyrelsen i Kronobergs län, kronoberg@lansstyrelsen.se

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

14

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-04-19

Sidnummer, beslut 1(2)

Miljö- och byggnämnden

§ 34 Upphävande av del av detaljplan "Förslag till
byggnadsplan för ett område i östra delen av
Häradsbäck" – remiss samråd
Ärendenummer MOB 2022/21
Ärendenummer EDP M 2022-483

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att
 Yttra sig till kommunstyrelsen i enlighet med miljö- och byggförvaltningens
yttrande:
Planbeskrivning:
Miljöavdelningen har en synpunkt angående strandskyddsbedömningen på den
aktuella platsen. I texten under rubriken strandskydd anges att strandskydd kan
återinträda för mark som ligger 100 meter från ett dike. I undersökningsdelen av
dokumentet för betydande miljöpåverkan anges att strandskydd inte berörs, det
är otydligt om strandskydd bedöms återinträda på den aktuella platsen eller inte
till följd av upphävandet av delar av detaljplanen.

Synpunkterna i yttrandet bör inarbetas i förslaget om upphävande av
detaljplanen och dess bilagor.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen inkom 2022-03-23 med en remissförfrågan till miljö- och
byggnämnden i samrådsskedet av upphävande av del av detaljplan "Förslag till
byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäck samhälle i
Almundsryds köping, Kronobergs län". Miljö- och byggnämnden gavs då
möjlighet att lämna synpunkter i planärendet. Förslag till upphävande av
detaljplan finns tillgänglig för samråd mellan 2022-03-24 och 2022-04-22.
Den del detaljplanen som avses upphävas gäller för ett markområde norr om väg
120 i östra delen av Häradsbäck samhälle och består av fastigheten Häradsbäck
2:12 samt en del av fastigheten Häradsbäck 2:1. Syftet med att upphäva en del
av detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och icke störande verksamhet på
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

fastigheten Häradsbäck 2:12 samt att området där detaljplanen upphävs inte ska
omfattas av en ny detaljplan.
Aktuell detaljplan vann laga kraft 1962-07-19. Detaljplanen anger att fastigheten
Häradsbäck 2:12 får användas som samlingslokal samt att del av Häradsbäck 2:1
är planlagd som allmän platsmark för gata, park och parkering. Detaljplanen har
för de delar som rör Häradsbäck 2:1 inte genomförts och består i dag av skog,
natur och grusväg. Detaljplanen har genomförts i de delar som gäller för
samlingslokal. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.
Nya ägare av Häradsbäck 2:12 önskar ändra bygdegården som använts som
samlingslokal på Häradsbäck 2:12 till bostad. Med ett upphävande av detaljplanen kan ändringen bli möjlig om erforderliga tillstånd erhålls.
I planbeskrivningen anges att strandskyddet kan återinträda för mark som ligger
100 meter från ett dike. I undersökningen om betydande miljöpåverkan, som är
inkluderad i slutet av planbeskrivningen, anges att strandskydd inte berörs vilket
motsäger uppgifterna i planbeskrivningen.

Beslutsunderlag
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04
• Yttrande från miljöavdelningen, miljö- och byggförvaltningen daterad 202203-28
• Planbeskrivning inklusive undersökning av betydande miljöpåverkan
• Karta
• Infobrev
• Bullerutredning
• Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult
• Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks
samhälle laga kraft 1962-06-19
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen i Älmhults kommun
ks@almhult.se

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 35 Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl. Furulund
i Älmhults tätort och kommun – remiss granskning
Ärendenummer MOB 2020/68
Ärendenummer EDP m 2020-894

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att
 Yttra sig till kommunstyrelsen i enlighet med byggavdelningens yttrande
daterat 2022-04-05 och miljöavdelningens yttrande daterat 2022-03-28 som
bifogas detta beslut. Synpunkterna i yttrandena bör inarbetas i detaljplanen
och dess bilagor.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen inkom 2022-04-06 med en remissförfrågan till miljö- och
byggnämnden gällande granskningshandlingar för detaljplan för del av Äskya
1:27 m.fl., Furulund, Älmhult, Älmhults kommun. Miljö- och byggnämnden
gavs då tillfälle att lämna synpunkter i planärendet. Förslaget till ny detaljplan är
tillgängligt för granskning 2022-04-06 -2022-04-29. Miljö- och byggnämnden
lämnade hösten år 2020 synpunkter i samrådsskedet för aktuell detaljplan som
finns att hitta i samrådsredogörelsen.
Syftet med detaljplanen är att genom blandad bebyggelse skapa möjlighet för
Älmhults tätort att expandera åt öster. Förslaget till detaljplan möjliggör för
blandad bebyggelse så som flerbostadshus, villor och gruppbebyggelse samt
även för verksamheter och skola. Den ny stadsdelen planeras tillsammans med
Älmhults handelsplats att bli entrén till Älmhult i öster.
Miljö- och byggförvaltningen har granskat förslaget till detaljplan och har flera
synpunkter som bör arbetas in i detaljplanen och dess bilagor.

Beslutsunderlag
• Miljö- och byggnämndens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-07
• Byggavdelningens yttrande daterat 2022-04-05
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

• Miljöavdelningens yttrande daterat 2022-03-28
• Illustrationer
• Planbeskrivning
• Plankartor
• Samrådsredogörelse
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen, Älmhults kommun
ks@almhult.se

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

§ 36 Nybyggnad skola sanktionsavgift - Paradiset 1
Ärendenummer MOB 2022/24
Ärendenummer EDP B-2020-171

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att
1. en byggsanktionsavgift på 246 281 kronor ska tas ut till följd av att Älmhults
kommun trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörjat en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första
stycket 3 c och som avser en byggnads yttre utseende innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften tas ut med stöd av
11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL, (2010:900).
2. byggsanktionsavgiften ska med stöd av 11 kap. 57 § andra punkten PBL
betalas av Älmhults kommun som begått överträdelsen.
3. byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om
att ta ut avgiften har delgetts de avgiftsskyldiga enligt 11 kap. 61 § PBL.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Miljö- och byggnämnden beviljade bygglov för nybyggnad av skola med
idrottshall enligt delegeringsbeslut § DL-2020-530 daterat 2020-07-03. Av de
handlingar som bygglovet beviljats på ska skolbyggnadens tak vara av bandtäckt
plåt med röd kulör och idrottshallens övre fasad vara av slät stålplåt i röda
kulörer med utsmyckning av figurer föreställande idrottande personer.
Miljö- och byggförvaltningen kunde 2022-02-18 konstatera att taket på skolbyggnaden ändrats till svart papptak samt att idrottshallens övre fasad ändrats till
korrugerad svart plåt. Ansökan om bygglov för ändring av fasad inkom till
miljö- och byggnämnden 2022-03-03, alltså efter att ändringarna påbörjats.
Ändringarna bedöms vara väsentliga ändringar av byggnadernas yttre utseende
vilket kräver lov enligt 9 kap. 2 § stycket 3 c plan- och bygglagen (2010:900),
PBL. Eftersom åtgärden kräver lov kräver den också startbesked enligt 10 kap. 3
§ PBL innan den får påbörjas. Ändringarna av kulörer, takmaterial och fasadbeklädnad har genomförts utan att lov och startbesked har lämnats.
Justerandes signaturer
Ordförande
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Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska miljö- och byggnämnden ta ut en byggsanktionsavgift om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. PBL. Älmhults
kommun, tekniska förvaltningen, har brutit mot en bestämmelse enligt 10 kap.
PBL och en byggsanktionsavgift ska därför tas ut.
Avgiften ska tas ut av sökande då Älmhults kommun har genomfört överträdelsen genom att påbörja ändringarna utan startbesked. Enligt 11 kap. 57 §
kan en byggsanktionsavgift tas ut av den som begick överträdelsen.
Aktuell skola med idrottshall räknas som övriga byggnader då de inte kan ses
vara ett en- eller tvåbostadshus, komplementbyggnad, komplementbostadshus
eller annan liten byggnad, flerbostadshus, kontorsbyggnad, handelsbyggnad eller
byggnad för kultur- eller idrottsevenemang. Överträdelsen gäller alltså en övrig
byggnad. Arean av de fasader som ändrats är 4 849 kvadratmeter.
Byggsanktionsavgifter tas fram enligt bestämmelser i 9 kap. plan- och byggförordningen, PBF, (2011:338). Beräkningen av aktuell avgift har gjorts med hjälp
av Boverkets Beräkningsguide för beräkning av sanktionsavgifter avseende en
olovlig åtgärd som baseras på bestämmelserna i 9 kap. PBF. Avgiften fastställs
med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om
avgiften fattas enligt 9 kap. 1 § PBF. Beslut om byggsanktionsavgift fattas år
2022 och gällande prisbasbelopp är 48 300 kronor. Enligt 9 kap. 10 § fjärde
punkten är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov
enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c och som avser en byggnads yttre utseende
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked för en övrig byggnad är 0,25
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av den
area som ändringen avser. Byggsanktionsavgiften blir alltså med stöd av 9 kap.
10 § 4 punkten PBF 246 281 kronor. Avgiften ska inte halveras eftersom
ansökan om bygglov inkom först efter att ändringarna påbörjats.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avgiften står i rimlig proportion till
den överträdelse som har begåtts och att avgiften därför inte ska sättas ned till
hälften eller en fjärdedel med stöd av 11 kap. 53 a § PBL. Det finns inte heller
skäl till att inte ta ut byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 53 § PBL då den avgiftsskyldige inte bevisat att överträdelsen skett p.g.a. sjukdom, omständigheter som
den avgiftsskyldige inte har kunna förutse eller att den avgiftsskyldige vidtagit
åtgärder för att undvika överträdelse. Älmhults kommun framför att ändringarna
krävdes för att bl.a. klara kraven för passivhus och att plåten var tvungen att
monteras direkt vid ankomst då konstruktionen riskerade att skadas av fukt.
Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att Älmhults kommun varit
medvetna om den ändring som krävdes innan förändringen gjordes och att
ansökan om bygglov kunde lämnats till miljö- och byggnämnden tidigare och
därmed hade prövning i frågan skett tidigare. Förvaltningen är också av den uppfattning att andra metoder än montering av plåtfasad hade kunnat användas för
Justerandes signaturer
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Miljö- och byggnämnden

att undvika fuktskador som klimatskärmar och andra typer av fuktskydd samt
god fuktsäkerhetsprojektering och att det därav inte funnits skäl till att montera
plåtfasaden utan erforderliga tillstånd. Med bakgrund av detta ska
byggsanktionsavgift tas ut då det inte finns skäl till att inte ta ut avgift enligt 11
kap. 53 § PBL.

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har utan att ha erhållit bygglov och startbesked väsentligt
ändrat utseendet på skolbyggnadens tak samt idrottshallens fasad på fastigheten
Paradiset 1. En överträdelse mot förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL har genomförts och en byggsanktionsavgift ska därför tas ut för
överträdelsen.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämnden beviljade bygglov för nybyggnad av skola med
idrottshall enligt delegeringsbeslut § DL-2020-530 daterat 2020-07-03. Av de
handlingar som bygglovet beviljats på ska skolbyggnadens tak vara av bandtäckt
plåt med röd kulör och idrottshallens övre fasad vara av slät stålplåt i röda
kulörer med utsmyckning av figurer föreställande idrottande personer.
Miljö- och byggförvaltningen kunde 2022-02-18 konstatera att taket på skolbyggnaden ändrats till svart papptak samt att idrottshallens övre fasad ändrats till
korrugerad svart plåt. Ansökan om bygglov för ändring av fasad inkom till
miljö- och byggnämnden 2022-03-03, alltså efter att ändringarna påbörjats.
Miljö- och byggförvaltningen skickade en kommunicering om förslag till beslut
om byggsanktionsavgift 2022-04-01 till Älmhults kommun.
Älmhults kommun inkom med ett yttrande 2022-04-08.

Beslutsunderlag
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12
• B-2020-171-31, Beslut om bygglov, 2020-07-03
• B-2020-171-26, Färg- och materialbeskrivning, 2020-05-18
• B-2020-171-30, Fasadritning skola och idrottshall, 2020-05-18
• Foto över genomförda ändringar, 2022-02-18
• B-2020-171-75, ansökan om ändring av bygglov, 2022-03-03
• B-2020-171-76, fasadritning, 2022-03-03
Justerandes signaturer
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Miljö- och byggnämnden

• B-2020-171-77, kommunicering förslag till beslut, 2022-04-01
• B-2020-171-78, yttrande, 2022-04-08

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. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16).
_____
Beslutet skickas till
Beslutet delges
Älmhults kommun, tekniska förvaltningen

*Beräkning av byggsanktionsavgift:
Area

4849 kvadratmeter

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)

48 300 kr

Beräkningsgrundande formel

(0,25*pbb)+(0,001*pbb*area)

Beräkning

(0,25*48300)+(0,001*48300*4849)

Beräknad sanktionsavgift

246 281 kr
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Miljö- och byggnämnden

§ 37 Ansökan om ändring av beviljat bygglov Paradiset 1
Ärendenummer MOB 2022/25
Ärendenummer EDP B-2020-171

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Bygglov för ändringar i beviljat bygglov beviljas för skolbyggnadens tak och
fönstersmygar inom planlagt område med stöd av 9 kap. 30 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
2. Bygglov för ändringar i beviljat bygglov beviljas inte för idrottshallens fasad
inom planlagt område med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
 Bygglov för ändringar i beviljat bygglov beviljas inte inom planlagt område
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Ajournering
Klockan 15.00-15.10

Motivering
Älmhults kommun har ansökt om fasadändring i tidigare beviljat bygglov för
nybyggnad av skola på fastigheten Paradiset 1.
Ändringen består i att taken på skolbyggnaden har bytts från i bygglov beviljat
röd bandtäckt plåt till svart takpapp och fasadmaterial på idrottshallen har bytts
från röda sandwichelement klädda med slät plåt till svart (blyertsgrå) liggande
trapetsplåt. Siluetterna som föreställer idrottande personer på idrottshallens fasad
byts också till ett annat konstverk.
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Miljö- och byggnämnden

Fönstersmygar på skolbyggnaden byter också kulör. Några mindre glastak får
istället sedumtak.
Ändringarna har gjorts utan beviljat bygglov.
Skolbyggnadernas nya utseende följer inte alls beviljat bygglov från 2020.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att den nya utformningen och färgsättningen inte följer kravet på att byggnader ska utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbild samt intresset av en god helhetsverkan 2 kap. 6 § 1 pkt. PBL (2010:900) vilket är en förutsättning för att
bygglov ska kunna beviljas enligt 9 kap. 30 § PBL (2010:900).
Vi bedömde att den ursprungliga färgsättningen var väl avvägd och gav ett
harmoniskt och varmt intryck. Idrottshallens fasad med siluetterna av de
idrottande människorna gav bygganden en välkomnande tydlighet som nu inte
finns den svartgråa fasaden.
Det är tänkt att det ska vara ett annat konstverk på de svarta väggarna som inte
kommer att ge något klart intryck av vad sammanhanget med byggnaden är.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att bygglov inte ska beviljas.

Avgift
Avgiften för beslutet är 44 551,92 kronor *. Avgiften tas ut med stöd av taxa för
prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86, och ändring i taxan gällande timbeloppet utifrån
kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102.
Faktura skickas senare.

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har ansökt om fasadändring i tidigare beviljat bygglov för
nybyggnad av skola på fastigheten Paradiset 1.
Ändringen består i att taken på skolbyggnaden har bytts från i bygglov beviljat
röd bandtäckt plåt till svart takpapp och fasadmaterial på idrottshallen har bytts
från röda sandwichelement till svart (blyertsgrå) liggande trapetsplåt. Siluetterna
som föreställer idrottande personer på idrottshallens fasad byts också till ett
annat konstverk.
Fönstersmygar på skolbyggnaden byter också kulör. Några mindre glastak får
istället sedumtak.
Ändringarna har gjorts utan beviljat bygglov.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(4)

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att ansökan inte ska beviljas.
Stadsarkitektens yttrande-” Peter Gustafsson, handläggare för bygglov för
Paradisskolan på fastigheten Paradiset 1, har 2022- 04-12 ställt frågan hur jag
som stadsarkitekt ställer mig till den nya utformningen av idrottshallens
fasader och tak samt skolbyggnadens tak på fastigheten Paradiset 1. Jag har tagit
del av redovisad ny utformning av idrottshallen samt skolbyggnadens tak.
Idrottshallens fasader kommer att läsas ihop med Ingvild Hovland Kaldals
konstnärlig gestaltning "Time is space and something else" som en del av
fasaden. Min bedömning är att stadsbilden inte påverkas negativt av föreslagen
utformning. Helhetsverkan påverkas inte heller negativt. Således har jag inget att
erinra mot föreslagen ny utformning av idrottshallen samt skolbyggnadens tak
utifrån PBL 2 kap. 6§.”

Beslutsunderlag
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11
• Ansökan om ändring av beviljat bygglov daterad 2022-03-03
• Översiktsbild daterad 2022-03-03
• Ritningar fasad idrottshall daterade 2022-03-03
• Förslag till konstnärlig gestaltning för idrottshall daterad 2022-04-08
• Yttrande från tekniska förvaltningen daterad 2022-04-08
• 3D illustration idrottshallen efter tänkt fasadändring daterad 2022-04-11
• 3D illustrationer skolbyggnader, beviljat utförande
• Stadsarkitektens yttrande daterat 2022-04-13

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).
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

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).

Miljö- och byggnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Claes Lindahl (C) och Håkan Pettersson (S) yrkar bifall till ändringen av skolbyggnadens tak och avslag till ändringen av idrottshallens fasad.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med
Claes Lindahl (C) och Håkan Pettersson (S) förslag till beslut och finner att
miljö- och byggnämnden bifaller förslaget.

Protokollsanteckning
Miljö- och byggnämnden rekommenderar att återställande av idrottshallens
fasad enligt beviljat bygglov görs under icke skoltid.

Överklagan
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljöoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL
13:16).
_____
Beslutet skickas till
Beslutet delges:
Sökande
• Avgiften fördelas på:
Bygglovsavgift för beslut på beviljade åtgärder 30 486,96
Bygglovsavgift för beslut på ej beviljad åtgärd 14 064,96
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 38 Redovisning av delegeringsbeslut april 2022
Ärendenummer MOB 2022/5

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

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

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

Beslutsunderlag
• Bostadsanpassning:
DBA §§ 11- 16/2022
• Bygglov, startbesked, slutbesked samt ordförandebeslut:
DL §§ 81, 144, 196, 212-313/2022, B 2022-154-5, B2022-168-5
• Miljö- och hälsoskydd:
MoH §§ 39, 62, 113-136, 138-177/2022
• Kart- och mät: (adresser, fastighetsbildning, namnsättning på platser, gator och vägar)
DKoM §§ 1, 7-13/2022
• Miljö- och byggchef:
• Räddningstjänst:
Dnr 1-2, 7-10/2022

_____
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 39 Nya och reviderade taxor 2022
Ärendenummer MOB 2022/22
Ärendenummer EDP m-2021-1032

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för prövning och tillsyn av receptfria
läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
2. Taxan träder i kraft 1 juni 2022.
3. Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak,
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla efter 31 maj
2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lag om tobaksfria nikotinprodukter träder i kraft 1 augusti 2022. Lagen ska
begränsa hälsorisker och olägenheter som är förknippade med användning av
produkterna. Ändring av befintlig taxa inom liknande arbetsområde föreslås.

Beslutsunderlag
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11
• Förslag till ändring av taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel,
folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

• Regeringens proposition 2021/22:200; Lag om tobaksfria nikotinprodukter
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 40 Reglemente för miljö- och byggnämndenrevidering
Ärendenummer MOB 2018/28
Ärendenummer EDP m-2018-880

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer nytt reglemente för miljö- och
byggnämnden.
2. Reglementet träder i kraft 1 juni 2022.
3. Miljö- och byggnämndens gällande reglemente upphör att gälla efter 31 maj
2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lag om tobaksfria nikotinprodukter träder i kraft 1 augusti 2022. Lagen ska
begränsa hälsorisker och olägenheter som är förknippade med användning av
produkterna. Miljö- och byggnämnden föreslår att lagen ska läggas till inom
nämndens ansvarsområde och på så sätt fullgöra kommunens tillsyns- och
prövningsansvar.

Beslutsunderlag
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11
• Gällande reglemente för miljö- och byggnämnden, antaget av kommunfullmäktige 2020-06-22
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 41 Information april 2022
Ärendenummer MOB 2022/6
1. Emma Lina Svensson, avdelningschef miljö informerar om förslag på ny
miljöbalkstaxa. Den nya taxan är tänkt vara enklare och mer användarvänlig.
Miljö- och byggnämnden har ingen återkoppling klar på sammanträdet.
Dnr M 2021-1032
2. Ingegerd Andersson, miljö- och byggchef information om förslag på ny
bygglovstaxa. Arbetet fortsätter och kommer att redovisas vidare i miljö- och
byggnämnden.
Dnr M 2021-1032
3. Ellen Karlsson, byggnadsinspektör informerar om att den 2 maj 2022 sker en
lagändring gällande flyktingboende som kommer att gälla retroaktivt. Det
innebär att byggsanktionsavgift på fastigheten Pjätteryd 1:33 kommer att
kunna avskrivas.
Dnr B 2022-148
4. Redovisning av bostadsanpassningsärenden som är beslutade men ej
utbetalda.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 42 Meddelande april 2022
Ärendenummer MOB 2022/7
1. Länsstyrelsen lämnar 2022-03-16 tillstånd till användning av metallsökare i
näringsverksamhet till Niclas Olsson Metallsökartjänst.
Dnr. M 2022-3
2. Länsstyrelsen beslutar 2022-03-24 att ge tillstånd till ingrepp i fornlämning
L1952:1331 inom fastigheterna Härlunda-Björnhult 1:2 och 1:8.
Dnr. M 2022-3
3. Länsstyrelsen förelägger 2022-04-01 i ärende om anmälningspliktig
vattenverksamhet gällande anläggande av damm/våtmark på fastigheten
Lindö 1:1.
Dnr. M 2022-03
4. Länsstyrelsen avslår 2022-04-01 överklagande av nekat bygglov för garage
på Hörda 3:17.
Dnr. B 2021-747
5. Mark- och miljödomstolen avslår 2022-04-05 yrkande om syn och avslår
överklagande av vägrat startbesked på fastigheten Sånnaböke 1:114.
Dnr. B 2021-164
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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