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MBN § 91
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr 2013/10.002
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande delegeringsbeslut.
Sammanställning
Miljö- och byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän
enligt en av miljö- och byggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska
redovisas till miljö- och byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och
byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljöoch byggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Beslut om bygglov, slutbesked/bevis, godtagande av kontrollansvarig, och startbesked fattade
av kommunarkitekt Peter Robertsson
D PR 377/13 - D PR 395/13, D PR 405/3 - D PR 406/13, D PR 418/13, D PR 423/13, D PR
427/13 - D PR 428/13.
Beslut om bygganmälan, rivningsanmälan och slutbesked/bevis fattade av byggnadsinspektör
Ulf Möller
D UM 82/13 - D UM 84/13, D UM 133/13 - D UM 144/13, D UM 146/13 - D UM 150/13.
Beslut om strandskyddsdispens fattat av miljö- och byggnadsnämndens ordförande Per
Lindholm
Ordf 4B/13
Klint 1:23
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och
garage
Beslut om registrering av livsmedelsanläggningar fattade av livsmedelsinspektör Lars-Bertil
Pettersson
RLBP 5/13
Konditorn 1
Glassbar samt kioskverksamhet
RLBP 6/13
Industrien 9
Restaurangverksamhet
Beslut om fastställande av kontrollavgift enlig avgiftsförordningen samt livsmedelslagen fattat
av livsmedelsinspektör Lars-Bertil Pettersson
2013/277
JL Mat AB
3900 kronor
Tillstånd att inrätta avloppsanordning av typen infiltration
VA 6/2013
Skararp 1:13
VA 7/2013
Skararp 2:5
VA 9/2013
Hult 2:2
Justerandes sign.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-08-12
Delegationsbeslut 2013-06-17 - 2013-07-31 fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson
Delegationsbeslut 2013-06-17 - 2013-07-05 fattade av byggnadsinspektör Ulf Möller
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MBN § 92
Ändringsanmälan gällande MT-Betong
Dnr 2013/256.427
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden förelägger MT-Betong, organisationsnummer: 556410-9584,
med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken att följa nedanstående punkter:
1. Verksamheten ska bedrivas huvudsakligen i överrensstämmelse med vad företaget har åtagit
sig eller i övrigt angivit i anmälan enligt miljöbalken.
2. Buller från verksamheten bör ej överstiga följande ekvivalenta ljudnivåer vid bostäder:
Dagtid (07.00-18.00) 55 dBA, kvällstid (18.00-22.00) 50 dBA, under sön- och helgdagar samt
nattetid (22.00-07.00) 45 dBA.
3. Farligt avfall ska transporteras bort och omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt.
Företaget är skyldigt att förvissa sig om att den som anlitas för transpor, mellanlagring och
bortskaffande av farligt avfall innehar de tillstånd som fodras för verksamheten.
4. Uppstår problem med damning från verksamheten åligger det verksamhetsutövaren att vidta
erforderliga åtgärder för att begränsa detta.
5. Utrymme för förvaring av kemikalier och avfall skall ha tätt golv, sakna golvbrunnar samt
vara invallade så att minst volymen av den största behållaren och 10% av den totalt lagrade
volymen kan innehållas vid läckage. Detta gäller även eventuella cisterner.
Bilaga: Hur man överklagar
Bakgrund och sammanfattning
Idag tillverkar MT-Betong prefabricerade betongelement och grunder på fastigheten Ulvaryd
1:66. Råvarorna som används är cement, grusvatten, armeringsjärn och cellplast. Betongen
tillverkas i ett slutet system. Avfallet som uppkommer är överskottsbetong samt spillbitar av
cellplast. Verksamheten har ett avtal med ESP cellplaståtervinning som hämtar cellplasten.
Arbetstiderna är 06.00-21.00 samt vid behov under söndagar och helgdagar. Tillverkningsytan
är 972 kvadratmeter tungtransport till och från företaget förekommer och det rör sig om cirka
10 transporter per dygn. Inga utsläpp från uppvärmning eller tillverkningen förekommer. De
buller som förekommer utomhus är ifrån hjullastare, truckar och lastbilar. Små mängder
motorolja samt hydraulolja används samt formolja för anoljning av gjutformar, 200 liter fat,
inget farligt avfall uppkommer. Om en olycka eller läckage skulle uppstå finns sand och
sågspån tillgängligt. Vattenförbrukningen uppgick 2012 till 436 kubik. Verksamheten har
ingen oljeavskiljare och delar av fastigheten värms upp med luft/luft värmepump.
Förändringsanmälan gäller tillverkning av miljöbriketter, 5000-10000 ton per år, processen är
gjutning. Paroc AB har en produktionslinje för tillverkning av mineralull. Produkterna
används i huvudsak till isolering inom byggbranschen. Råvarorna är mineraliska material som
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blandas med koks och smältes i kupolugn. Smältan fibreras med hjälp av spinnmaskiner och
fibrerna samlas upp på en trumma efter att ha impregnerats med bindemedel (resol). Efter
uppsamling får ullen passera en härdugn för att resolen fullständigt skall kondensera till harts
(bakelit). Efter kylning sker formatering av den färdiga produkten eller rivning till lösull.
Fabriken i Hässleholm skickar i dagsläget stor del av spinnavfallet från processen till Parocs
brikettanläggning i Hällekis. Syftet med tillverkningen av mineralbriketter är främst att
tillvarata processavfall och att återföra detta som råvara till mineralullsproduktionen.
Användningen av briketter ger en minskad användning av jungfruligt material. Processen är i
princip den samma som vid tillverkning av betongprodukter som markplattor, kantsten etc.
Råmaterial, mineralullsavfall och andra mineraliska råvaror blandas med cement och vatten i
en betongblandare. Den erhållna gjutmassan överförs till en silo. Brikettillverkningen sker i en
betonggjutmaskin. Gjutmassan portioneras ut i gjutformar som är indelade i celler och
tillverkningen (pressningen) utförs med hjälp av kombination av tryck och vibrationer. Efter
pressning lyfts formen bort och briketterna transporteras vidare på en träplatta. Plattorna med
briketter staplas i en transportvagn och förs till ett härd lager, där briketterna får härda i ca ett
dygn. Transportvagnen hämtar sedan träplattor med briketter ur lagret, briketterna töms i en
lagersilo för transport till mineralullsfabriken och träplattorna går i retur till gjutmaskinen.
Brikettillverkningen ger inga nämnvärda emissioner till luft, endast ventilationsluft med låg
föroreningsgrad, och medför inga emissioner till vatten. Transporten av avfall och briketter
mellan Parocs anläggningar i Hässleholm och Hällekis är inte långsiktigt hållbar ur ett
miljömässigt och ekonomiskt perspektiv på grund av det långa avståndet. Mängden avfall som
kommer att skickas till MT-Betong uppskattas till cirka 3000 ton per år. Avfall som kommer
att skickas från Paroc till MT-Betong för användning i brikett har EWC-kod:
10 11 03- Glasfiberavfall
10 11 12- Annat glasavfall än det som anges i 10 11 11(- Glasavfall i form av små partiklar
och glasmjöl som innehåller tungmetaller (t.ex. från katodstrålerör))
10 11 16- Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 11 15 (-Fast avfall
från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen.)
Antalet transporter med avfall till MT-Betong uppskattas till cirka 80 per år. Antalet
transporter med färdiga briketter till Paroc uppskattas till 200 per år. Den totala
transportsträckan av Parocs avfall och briketter samt därmed miljöpåverkan kommer att
minska avsevärt.
Beslutsunderlag
Anmälan enligt 21 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899),
2002-12-23
Inspektionsrapport, 2013-04-18
Ändringsanmälan av miljöfarlig verksamhet, 2013-06-25
Justerandes sign.
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Tjänsteskrivelse 2013-08-12
Beslutet expedieras till:
MT Betong AB
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Anmälan samt ansökan om tillstånd till vidtagande av åtgärder inom Norra
Misterhults vattenskyddsområde i Markaryds kommun
Dnr 2013/242.427
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden förelägger Svenska Kraftnät att följa nedanstående punkter:
1. Verksamheten ska bedrivas huvudsakligen i överrensstämmelse med vad företaget har åtagit
sig eller i övrigt angivit i anmälan enligt miljöbalken.
2. Buller från verksamheten bör ej överstiga följande ekvivalenta ljudnivåer vid bostäder:
dagtid (07.00-18.00) 50 dBA, kvällstid (18.00-22.00) 45 dBA, under sön- och heldagar samt
nattetid (22.00-07.00) 40 dBA
3. Uppstår problem med damning från verksamheten åligger det verksamhetsutövaren att vidta
erforderliga åtgärder för att begränsa detta.
4. Nattuppställning och placering av drivmedelstankar ska hålls utanför det som betecknas
"tillrinningsområde" på kartan, sidan 9 i anmälan.
Bilaga: Hur man överklagar
Bakgrund och sammanfattning
2013-06-12 inkom Svenska Kraftnät med en anmälan angående upprättandet av en temporär
upplagsplats inom den sekundära skyddszonen för Norra Misterhults vattenskyddsområde.
Projekt SydVästlänken innebär den största utbyggnaden av stamnätet för el på mer än 20 år.
Syftet är att bygga bort begränsningar som finns i Svenska Kraftnäts förmåga att överföra el
från norr till söder. Den tillfälliga upplagsplatsen ligger cirka 2,5 km nordost om centrala
Markaryd, ungefär 300 meter väster om väg E4 och trafikplats Markaryd Norra.
Upplagsplatsen är belägen på vägområdet för den gamla väg E4 som nu är nedlagd och
omdöpt till Vargvägen. Upplagsplatsen som följer vägen är cirka 30 meter bred och cirka 900
meter lång och har en yta på 26 400 kvadratmeter. Ytan är grusad och använd sedan tidigare
som upplagsplats.
Upplagsplatserna kommer främst att användas för upplag av de massor som inte kan placeras
längs kabelgraven i de fall som arbetsområdet är begränsat på grund av biotoper, byggnader,
vattendrag, vägar eller annat. Massorna som går åt för återfyllning av kabelgraven kommer att
återföras. Överskottsmassor som t.ex. block, sten och annat naturmaterial som inte kan
placeras inom ledningsnätsområdet läggs upp på de temporära upplagsplatserna för att senare
transporteras till återvinning eller slutlig förvaring. Upplagsplatsen kommer även att användas
för avverkat timmer och byggmaterial för kabelförläggningen så som kabeltrummor och
skyddsrör. Om förorenade massor skulle påträffas vid arbetet kommer dessa inte läggas upp på
denna upplagsplats. All uppläggning av massor kommer att utföras med släntlutningar som
minimerar risken för ras som kan medföra att massor hamnar utanför området eller innebära
Justerandes sign.
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fara för omgivningen.
Inga arbetsbodar kommer att ställas upp inom vattenskyddsområdet. Inom skyddsområden ska
material för sanering av eventuellt utsläpp finnas lättillgängligt vid varje maskin. Fordon och
arbetsmaskiner ska vara försedda med skyddsanordningar för att minska risken för läckage av
bränslen eller andra kemiska produkter som kan förorena mark eller vatten. Tankning av
fordon inom skyddsområdet undviks i möjligaste mån. Hantering av petroleumprodukter
utgörs av tankning av diesel- och bensindrivna anläggningsfordon och - maskiner. Tankning
sker från mobila enheter. Svenska Kraftnät avser att ålägga entreprenören att ansvar för
upprättandet av skyddsåtgärder i enlighet med Svenska Kraftnäts Tekniska riktlinjer för
miljökrav i bygg- och anläggningsentreprenader samt underhållningsentreprenader.
Upplagsplatsen kommer att återställas till motsvarande markanvändning som innan upplaget
så snart som möjligt efter att arbetet längs med markkabeln slutförts.
För att minska miljöpåverkan har Svenska Kraftnät valt att använda många upplagsplatser med
mindre yta. Syftet är att minska långa transporter till och från upplagsplatserna samt att
begränsa intrånget i naturmiljön. Under byggskedet då upplagsplatsen upprättas kommer
miljökonsekvenser uppkomma såsom buller, damm och ökad trafik. Det är främst då upplagen
är förlagda vid småvägar som trafikökningen bedöms ha negativ påverkan. I största möjliga
mån är upplagen förlagda i anslutning till allmänna vägar.
För att säkerställa att regn- och ytvatten från det temporära upplaget inte för med sig
finpartiklar ut i den omgivande terrängen upprätthålls beväxta skyddszoner mot närliggande
vattendrag och/eller anordnas avskärande diken där så behövs. Hushållning med material och
råvaror sker genom att största möjliga mängd massor återförs från det tillfälliga upplaget till
kabelgraven. Annat material så som överskottsmassor t.ex. block, sten och annat naturmaterial
kommer att så långt som möjligt återvinnas på bästa sätt.
Upplaget kommer att som längst användas under ett år och det rör sig om cirka 5000 m3
jord/stenmassor. De sydligaste 330 metrarna av upplagsplatsen ligger delvis inom Norra
Misterhults vattenskyddsområde. Området för själva upplagsplatsen ligger inom influens- och
tillrinningsområdet för riksintresset Bolmentunneln. Avståndet mellan Bolmentunneln och
upplagsplatsen beräknas vara cirka 200 meter. Sydvatten har yttrat sig angående upplaget. De
frågor som Sydvatten önskade ett förtydligande till var angående sprängning, uppställning av
arbetsfordon (natt), placering av eventuella drivmedelscisterner samt tankning av
arbetsfordon. Enligt Sydvatten är det tillfredsställande om nattuppställning och placering av
drivmedelstankar hålls utanför det som betecknas "tillrinningsområde" på kartan. Enligt
Svenska Kraftnät kommer ingen tankning eller uppställning av fordon att ske i det utpekade
området. Enligt bergmodellen kommer de inte heller stöta på något berg i schaktbotten på den
sträckan och eftersom vägen ligger 1,5 meter högre kommer ingen sprängning att behöva ske
heller. Skulle de ändå behöva sprängas i schaktbotten ska enligt tidigare kontakt med
Sydvatten fås uppgift om gränsvärdet på det aktuella området.
Justerandes sign.
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Beslutsunderlag
Anmälan samt ansökan om tillstånd till vidtagande av åtgärder inom Norra Misterhults
vattenskyddsområde i Markaryds kommun, 2013-06-05
Mailkorrespondens
Tjänsteskrivelse 2013-08-12
Beslutet expedieras till:
Svenska Kraftnät
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Ansökan om marklov för deponi av vegetationsmassor, Ulvaryd 1:64
Dnr 2013/218.238
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om marklov för deponi av vegetationsmassor på
fastigheten Ulvaryd 1:64 i enlighet med 10§ Förordning om deponering av avfall (2001:512).
Avgift för avslag skall vara 800:- kronor.
Bilaga: Hur man överklagar.
Bakgrund och sammanfattning
Från sökanden har inkommit en ansökan om deponi av vegetationsmassor på fastigheten
Ulvaryd 1:64 i södra delen av Ulvaryds industriområde. På platsen finns äldre massor sedan
tidigare deponering av massor och avsikten med ansökan är att utöka befintlig deponi med
ytterligare ca 8.000 kubikmeter massor. Enligt 10§ Förordning om deponering av avfall
(2001:512) får vegetationsmassor inte deponeras.
Berörda sakägare har givits möjlighet att yttra sig över ansökan till och med 2013-06-28.
Under yttrandetiden har två erinran mot ansökan inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan om marklov, 2013-05-31
Erinran, 2013-06-19
Erinran, 2013-06-28
Tjänsteskrivelse, 2013-07-25
Beslutet expedieras till:
Sökanden
Klagandena
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Godkännande av ny detaljplan för Misterhult 2:18 - sydväst
Dnr 2010/404.214
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslaget till ny detaljplan för Misterhult 2:18 –
sydväst med nedanstående ändring och sänder förslaget vidare för antagande av
kommunfullmäktige.
Bakgrund och sammanfattning
Förslaget till ny detaljplan för industriområdet Misterhult 2:18 - sydväst har ställts ut med
normalt planförfarande under perioden 2013-05-14 till 2013-06-12 och lyfts nu till Miljö- och
byggnadsnämnden för godkännande innan antagande av kommunfullmäktige. Detaljplanens
syfte är att utöka ytan för planlagd mark i förhållande till gällande detaljplan och dessutom
utöka användningsområdena till att omfatta handel, industri, kontor, lager. Utöver dessa
användningar har även bestämmelsen att tillåta tekniska anläggningar tillkommit för att
underlätta anordnandet av transformatorbyggnader och liknande byggnader inom planområdet.
Till detaljplanen har det upprättats en miljöbedömning i vilken olika miljöaspekter som
grundvatten, buller och luftföroreningar behandlas. Grundvattenfrågan är högaktuell i detta
ärende då Bolmentunneln, vilken utgör ett riksintresse, rinner i närheten av planområdet.
Utöver grundvattenfrågan är bullerstörningar av vikt i detta ärende och för att minska
bullerpåverkan på de bostäder som finns strax söder om planområdet tillåts anordnandet av en
bullervall, bullerplank eller skyddsplantering längs kvartersmarkens södra sida.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde påtalas att det i handlingarna står angivet väg 117, men denna heter
numera väg 15, vilket bör ändras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2013-06-25
Plankarta
Illustrationsplan
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
Miljöbedömning
Utställningsredogörelse
Samrådsredogörelse
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign.
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Utställning av detaljplan för Prästtorp 1:41 m fl
Dnr 2011/447.214
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslaget till ny detaljplan för Prästtorp 1:41 och
sänder ut detsamma för utställning med normalt planförfarande enligt 5 kap. 23§ äldre Planoch bygglagen.
Bakgrund och sammanfattning
Med anledning av att en översyn krävs av Markaryds kommuns äldre detaljplaner har ett
förslag till ny detaljplan upprättats för Prästtorp 1:41 m-fl. fastigheter. Förslaget har tidigare
varit utsänt för samråd med ett enkelt planförfarande under perioden 2012-01-23 till 2012-0308. Under yttrandetiden inkom totalt 10 st. svar varav 4 st. innehöll erinran mot planförslaget.
Förslagets syfte är att anpassa detaljplanen till befintliga förhållanden dels genom att minska
mängden mark för bostadsändamål i förhållande till det äldre planområdet då detta är en
olämplig användning på den aktuella platsen med tanke på närheten till det befintliga tåg
spåret. Dels genom att omvandla bostadsändamålet längst i söder till ändamål för handel och
lättare industri då den äldre planen varken är aktuell eller stämmer med pågående
markanvändning i detta avseende.
De synpunkter och erinran som inkommit har i möjligaste mån tillgodosetts och de
förändringar som har skett av planförslaget är i korthet följande:
- Kvartersmark för bostäder har utvidgats i söder, men utgör fortfarande en minskning från
gällande detaljplan.
- Planbestämmelsen att vind får inredas har tillförts plankartan.
- En planbestämmelse för skyddsvall eller bullerplank har tillförts marken närmast järnvägen.
- Tidigare markerat u-område korrigeras och ytterligare u-område tillförs plankartan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2013-07-01
Plankarta
Illustrationsplan
Plan- och genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Beslutet expedieras till:
Berörda sakägare
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-08-19

MBN § 97
Programförslag till ny detaljplan för kvarteret Furan
Dnr 2012/252.214
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner programförslaget för kvarteret Furan och sänder ut
detsamma för programsamråd med normalt planförfarande enligt 5 kap. 11§ Plan- och
bygglagen.
Bakgrund och sammanfattning
Detaljplanens syfte är att hushålla med mark och befintlig infrastruktur i samhällets centrala
delar genom att möjliggöra en högre bebyggelse i kvarteret Furan. Förslaget till ny detaljplan
innebär i korthet att högsta tillåtna våningsantal höjs från dagens två till fyra våningar med
undantag för Furan 1 och 2 där det även fortsättningsvis tillåts två våningar. Vidare utökas
kvartersmarken något på planområdets västra sida där mark har avsatts för en körväg i
gällande detaljplan, denna väg har aldrig genomförts och marken tillförs därför
kvartersmarken. Ytterligare bestämmelser som tillkommer är att vind får inredas vilket gäller
för hela planområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2013-07-24
Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta
Illustrationsplan
Beslutet expedieras till:
Berörda sakägare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-08-19

MBN § 98
Yttrande över förslag till nya föreskrifter om avfallshantering i Markaryds
kommun
Dnr 2013/305.450
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden anser att en avfallsplan bör bifogas till föreskrifterna om
avfallshantering för att utgöra en komplett renhållningsordning för kommunen. Angående
föreskrifterna bör avståndet i § 15 ändras till 10 meter och i §§ 30 och 32 bör det nämnas vem
ansökan ska tillställas.
Bakgrund och sammanfattning
Kommunfullmäktige är enligt 15 kap miljöbalken skyldig att anta en renhållningsordning för
kommunen. Renhållningsordningen ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som
gäller för kommunen och en avfallsplan. I Naturvårdsverkets föreskrifter och råd (NFS
2006:6) om innehållet i kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning regleras
vad en avfallsplan ska innehålla.
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om avfallshantering i
Markaryds kommun för yttrande senast 2013-08-25.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-08-09
Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering i Markaryds kommun 2013-06-11
Miljöbalken
Naturvårdsverkets föreskrifter och råd (NFS 2006:6)
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-08-19

MBN § 99
Ekonomisk rapport
Dnr 2012/239.041
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten.
Bakgrund och sammanfattning
För de sju första månaderna visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet på ett överskott
på 585 kkr i förhållande till budgeterat. Av överskottet avser 340 kkr lägre kostnader och 245
kkr högre intäkter än budgeterat.
De fasta avgifterna har tagits ut under de fem första månaderna vilket förklarar överskottet på
intäkterna. Överskottet på kostnaderna härrör främst från en föräldraledighet som varar året ut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-08-08
Ekonomisk rapport juli 2013

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-08-19

MBN § 100
Budget 2014 och EFP 2015-2016
Dnr 2013/301.041
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden antar upprättat förslag till budget för 2014 och EFP 2015-2016
samt taxor för år 2014 med nedanstående ändringar.
Bakgrund och sammanfattning
Budgetförslaget för 2014 ska enligt planeringsdirektiven skrivas i samma mall som för 2013
års budget och ska även innehålla en översyn av aktuella taxor och avgifter så att de är
konkurrenskraftiga och inte motverkar etableringar.
Miljö- och byggnadsnämnden har under de senaste åren klarat budgeten tack vare
personalsituationen med föräldraledigheter och genom att inte direkt tillsätta vakanta tjänster.
Med den personalsituation vi har idag ser vi inte samma möjligheter att tänja budgeten. Om
Plan- och byggverksamhetens intäkter inte ökar kommer nämnden från 2015 att visa
underskott på ca 240-480 kkr.
Av den anledningen föreslås avgiftshöjningar för de verksamheter där vi ligger betydligt lägre
än närliggande kommuner. N-faktorn för plan- och byggverksamheten föreslås höjas till 0,7,
miljö- och hälsoskyddstimmen höjas till 650 kr/h och livsmedelskontrolltimmen höjas till 725
kr/h. Detta skulle innebära att vi ökar de faktiska intäkterna med ca 200 kkr medan de
budgeterade intäkterna ligger kvar på totalt 2 597 kkr.
Detta skulle vara en första ansats att komma tillrätta med differensen mellan budgeterade
intäkter och verkligt utfall. Sedan får vi se om byggandet ökar eller om vi måste vidta fler
åtgärder till 2015 års budget.
Dagens sammanträde
Budgeten diskuteras och följande ändringar i delmålen skall ske:
Delmål 3. Medskaparanda: Miljö- och byggnadskontoret ska vara serviceinriktad ändras till
Föra en aktiv dialog med tillsynsobjekten.
Delmål 5 Goda uppväxtvillkor punkt 6 Säker uppväxtmiljö: Samtliga hushåll med barn under
ett år på landsbygden, som visar intresse, ska erhålla ett gratis vattenprov tas bort.
Delmål 8 Utveckling: Förenkla och förtydliga lagstiftning ändras till Aktiv
omvärldsbevakning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-08-09
Planeringsdirektiv 2014-2016
Kompletterande planeringsdirektiv ks au § 98/2013
Förslag till budget för 2014 och EFP 2015-2016
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

Miljö- och byggnadsnämnden
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MBN § 100 forts
Budgetskrivelse 2013-07-30

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-08-19

MBN § 101
Analysrapporter över dricksvatten och bassängbadvatten
Dnr 2013/9.470
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden lägger med godkännande rapporterna till handlingarna.
Sammanställning
Dricksvatten
2013-05-21
Hylte vv, utg drv
Hylte vv, ink råvatten
Grönö vv, utg drv
Grönö vv, råvatten

Typ
MB
MB
MB
MB

Resultat
T
EB
T
EB

2013-06-04
Grönö vv, nät Shell
Hylte vv, Råstorp Affär
Östergatans vv, utg drv
Östergatans vv, nät
Östergatans vv, nät

FK/MB
FK/MB
FK
FKMB
FK/MB

IRI/T
T/T
T
IRI/IRI
T/IRI

2013-06-18
Vivljunga vv, ink nät Stugby
Hylte vv, utg drv
Hylte vv, ink råvatten
Grönö vv, utg drv
Grönö vv, råvatten

FK/MB
FK/MB
FK/MB
FK/MB
FK/MB

TA/EB
T/T
EB/ EB
T/T
EB/EB

2013-07-02
Hylte vv, Sydsten p.st
Grönö vv, Kvarnaholm

FK/MB
MB

IRI/IRI
T

2013-07-16
Hylte vv, ink råvatten
Hylte vv, utg drv
Vivljunga vv, nät ink Stugby
Grönö vv, utg drv
Grönö vv, råvatten

FK/MB
FK/MB
FK/MB
FK/MB
MB

EB/EB
T/T
T/T
EB/T
EB

2013-07-30
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Protokoll 2013-08-19

MBN § 101 forts
Hylte vv, Timsfors p.st

FK

T

Enskilda brunnar
2013-06-04
Hinneryd

FK/MB

T/T

Bassängbadvatten
2013-07-02
Hannabadet, simbassäng
Hannabadet, leklandskap
Hannabadet, bubbelpool
Hannabadet, rehab
Hannabadet, Strömsnäs

MB
MB
MB
MB
MB

IRI
IRI
UR
IRI
IRI

BP =
MB =
FK =
UR =
ÖR =
IRI =
T =
TA =
OT =
EB =

Barnprov
Mikrobiologisk
Fysikalisk kemisk
Understiger riktvärden
Överstiger riktvärden
Inom rekommenderade intervaller
Tjänligt
Tjänligt med anmärkning
Otjänligt
Ej bedömt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-08-12

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-08-19

MBN § 102
För kännedom
Dnr 2013/8.400
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar.
Sammanställning
Länsstyrelsen
2013-07-17
- Överklagan av beslut om förläggande av montering av automatisk dörröppnare
yrkande om inhibition, som avvisas, för fastigheten Älgen 3.

samt

Länsstyrelsen
2013-07-15
- Beslutar att överpröva strandskyddsdispensen för fastigheten Klint 1:23.
Kommunstyrelsen
2013-06-11
- Redovisning av planeringsläget avseende etablering av vindkraftsanläggningar i kommunen.
Kommunstyrelsen
2013-06-11
- Beviljar Slitevind AB en förlängning av plantillståndet för framtagande av detaljplan för
byggande av vindkraftverk inom förslag till planområde Nåthult 1:2.
Kommunstyrelsen
2013-06-11
- Beviljar E.ON Vind Sverige AB en förlängning av plantillståndet för framtagande av en
detaljplan för byggande av vindkraftverk inom förslag till planområde Alandsköp 1:47 m fl.
Kommunfullmäktige
2013-05-30
- Bifaller motionen och påbörjar publicering av livsmedelsprotokoll på hemsidan.
Ungdomsinskottet
2013-06-10
- Protokoll från sammanträde 2013-06-10.
Kronobergs luftvårdsförbund
2013-06-12
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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MBN § 102 forts
- Rapport från förbundets mätningar och planerat luftseminarium.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-08-12

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2

