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MBN § 70 

Delegeringsbeslut 2022 

Dnr 2022/1.MBN 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut tas emot, noteras och läggs till handlingarna 

Bakgrund och sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 

ordförande och tjänstemän enligt en av milj6- och byggnadsnämnden 

antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till milj6- och 

byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och 

byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 

Däremot står det miljö- och byggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad 

delegering. 

- Beslut fattade av bygglovshandläggare Josefine Svensson, 

bygglovshandläggare Jonas Ronsby, bygglovshandläggare Erik 

Westerlund samt bygglovsingenjör Laszlo Harmath enligt 

förteckning. 

- Beslut fattade av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Christel 

Yngve, Jonas Lindeberg, Åsa Lundin samt livsmedelsinspektör 

Anna Andersson. 

Dagens sammanträde 

Redovisade delegeringsbeslut tas emot, noteras och läggs till handlingarna 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Delegeringsbeslut Evolution 
Delegeringsbeslut ByggR 
Delegeringsbeslut Ecos 

Beslutet expedieras till: 
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MBN § 71 

Miljé- och byggnadsnämndens prognos 2022 

Dnr 2022/3.MBN 

Beslut 

Prognos efter oktober månad noteras och läggs till handlingarna 

Bakgrund och sammanfattning 

Efter oktober månad prognostiserar miljö- och byggnadsnämnden ett 

nollresultat 

Miljö- och byggnadsnämndens budget består av arvoden till förtroendemän 

och en mindre administrationsdel 

Dagens sammanträde 

Prognos efter oktober månad noteras och läggs till handlingarna 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Prognos 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomienheten 
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MBN § 72 

Intern kontrollplan MBN 2023 

Dnr 2022/8.MBN 

Beslut 

Miljé- och byggnadsnämnden antar det upprättade förslaget till 

internkontrollplan för 2023 

Bakgrund och sammanfattning 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har att tillse att 

kommunövergripande reglementen, regler och policyn följs inom sitt 

verksamhetsområde. Nämnderna har också, i syfte att åstadkomma en god 

intern kontroll, att fastställa nämndspecifika reglementen och regler som 

kan behövas för den egna verksamheten. 

Nämnderna har att löpande följa sin verksamhet. En del i uppföljningen är, 

att i tillämpliga delar, följa upp verksamheten via den generella 
kontrollmall som finns i de av kommunstyrelsen fastställda 

förvaltningsövergripande anvisningarna för interna kontrollen. Nämnden 

följer även upp verksamheten genom uppföljning av verksamhetsmålen 

och genom verksamhetsberättelsen. 

Nämnderna ska, som en del i årsbokslutet, rapportera resultatet från det 

gångna årets internkontrollarbete till kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 

Miljö- och byggnadsnämnden antar det upprättade förslaget till 

internkontrollplan för 2023 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Förslag till intern kontrollplan 2023 

Beslutet expedieras till: 

Miljö- och byggchef 

KS 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-11 

MBN § 73 

Sammantradesplan 2023 

Dnr 2022/58.MBN 

Beslut 

Sammantradesplan 2023 faststalls enligt upprattat forslag 

Bakgrund och sammanfattning 

Milj6- och byggnadsnämnden har att fastställa sammantradesplanen for 
2023. Ett förslag har upprättats av förvaltningen i samverkan med 

ekonomi- och kanslienheten. Detta for att sammanträdena bättre ska takta 
med budget och bokslutsprocesserna. 

I förslaget som bifogas är MBN:s sammantradestider 

Dagens sammanträde 

Sammanträdesplan for december stämmer inte. Ratt datum for december 

ska vara 18 december för sammanträdet samt 11 december for beredning 
Korrigerade datum fastställs enligt reviderat förslag 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Förslag 

Beslutet expedieras till: 

Kanslienheten 
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Milj6- och byggnadsnämnden 2022-11-11 

MBN § 74 

Taxor och avgifter 2023 

Dnr 2022/6.MBN 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden fastställer den reviderade taxebilaga 3 for 
milj6- och byggnadsnämnden 2023 och överlämnar den till 

kommunstyrelsen for antagande 

Bakgrund och sammanfattning 

Miljé- och byggnadsnämnden har följande taxor inom sitt 

verksamhetsomrade: 

a) Taxa för plan- och byggverksamhet — Taxebilaga 1 
b) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken — Taxebilaga 2 
c) Taxa för prövning och tillsyn av alkohol, tobaksvaror, folköl, e- 
cigaretter och pafyllnadsbehallare samt kontroll av receptfria läkemedel. — 
Taxebilaga 3 

d) Taxa för vattenprover och offentlig kontroll i livsmedelsomradet. — 

Taxebilaga 4 

En revidering i redan antagen taxebilaga 3 har gjorts for 2023. 

Dagens sammanträde 

Miljé- och byggnadsnämnden fastställer den reviderade taxebilaga 3 for 
milj6- och byggnadsnämnden 2023 och överlämnar den till 

kommunstyrelsen for antagande 

Beslutsunderlag 

Tjansteskrivelse 
Reviderad taxebilaga 3 

Beslutet expedieras till: 
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MBN § 75 
Svar till remiss avseende Oversiktsplan for Orkelljunga 
kommun 

Dnr 2022/56.MBN 

Beslut 

Milj6- och byggnadsnämnden beslutar 

att lämna nedan förslag pa yttrande over ”ÖP2040 - Översiktsplan for 
Örkelljunga kommun”, och 

att lämna över förslag på yttrande till Kommunstyrelsen för vidare 
behandling. 

Bakgrund och sammanfattning 

Örkelljunga kommun har tagit fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan. 

Förslaget anger mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen 
av Örkelljunga kommun fram till år 2040. Samråd hålls under perioden 17 
oktober 2022 - 20 december 2022. Översiktsplanen är helt digital och nås 
via länken https://www.orkelljunga.se/OP2040. 
  

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) har tagit del av samrådshandlingarna 
och har nedan kommentarer: 
De mellankommunala intressen som berör Markaryds kommun omfattas 
främst av implementering av en sammanhängande superbuss-linje 
Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd, sammanhängande områden för natur 
och friluftsliv där sambanden även kopplar till Hannabad i framtiden samt 
att överbrygga barriärer genom samverkan med grannkommuner och 
regioner. 

MBN ser positivt på mer samverkan i de mellankommunala frågor som 
berör oss och där vi tillsammans kan samarbeta för att uppnå goda resultat 
som gynnar respektive kommuners framtida utveckling. 

Därför ser MBN det även som viktigt att samråd ska ske med Markaryds 
kommun vid etablering av vindkraft eller andra satsningar som kan påverka 
boenden, verksamheter och miljö i Markaryds kommun, då område och 
utredningszon för vindkraft är utpekat i kommungränsen. 

Dagens sammanträde 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna nedan förslag på yttrande 
över ”ÖP2040 - Översiktsplan för Örkelljunga kommun”, och att lämna 
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över förslag pa yttrande till Kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-01 
ÖP2040 - Översiktsplan för Örkelljunga kommun, samrådsförslag 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-11 

MBN § 76 

Yttrande gällande NIBEs ansökan om tillstånd for fortsatt 

och utökad verksamhet på västra industriområdet 

Dnr 2022/59.MBN 

Beslut 

Miljö och byggnadsnämnden ser inga hinder mot att tillstånd ges i enlighet 

med ansökan. Företagets förslag till villkor bedöms vara rimliga. 

Bakgrund och sammanfattning 

NIBE tillverkar produkter för uppvärmning av bostäder och andra lokaler, i 

huvudsak varmvattenberedare, elpannor och värmepumpar vid 

verksamheten på de fastigheter som omfattas av denna ansökan: Assjan | 

m fl pa Vastra Industriomradet i Markaryd. 

Verksamheten har bedrivits pa platsen, sedan 1952 da NIBE AB grundades 

och har darefter successivt expanderat. 

Inom Västra industriområdet finns även NIBE AB:s brasvarmefabrik. 

Denna verksamhet omfattas av ett separat tillstånd (dnr 551-5209-09) och 

ingår ej i det aktuella ärendet. 

I Markaryd finns utöver detta också den tidigare brasvarmefabriken som är 

belägen vid väg E4:s trafikplats Markaryd Södra. Verksamheten där är inte 

tillstånds- eller anmälningspliktig och ingår inte heller i denna ansökan. 

NIBE ansöker nu om tillstånd för att utöka verksamheten för att möte en 

ökad efterfrågan. Den årliga produktionen motsvarade under 2021 en 

förbrukning av ca 22 000 ton stålråvara och 74 ton härdplastråvara. Under 

den kommande tioårsperioden planeras tillverkningsvolymerna att öka 

kraftigt. 

Ansökan avser tillstånd för fortsatt drift och utökad verksamhet för 

verkstadsindustri med ytbehandling motsvarande en förbrukning av högst 

75 000 ton stålråvara per år. Ansökan innefattar också maskinbearbetning 

samt produktion av isoleringsmaterial motsvarande en förbrukning av 

högst 500 ton härdplastråvara per år, behandling av högst 2 500 ton farligt 

avfall genom indunstning samt förbrukning av högst 60 ton organiska 

lösningsmedel främst vid driftprovning. 

Kommentarer och bedömning 
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Ansökan omfattar nuvarande och planerad verksamhet på flera fastigheter, 
vilket gör att den är ganska omfångsrik och komplex. 

Av handlingarna som ingår i ansökan framgår bland annat att ärendet är väl 

utrett, MKB:n är väl genomarbetad och att emissionsnivåerna inte kommer 

att öka. 

Vi ser inga hinder mot att tillstånd ges i enlighet med ansökan. 
Företagets förslag till villkor bedöms vara rimliga. 

Dagens sammanträde 

Miljö och byggnadsnämnden ser inga hinder mot att tillstånd ges i enlighet 
med ansökan. Företagets förslag till villkor bedöms vara rimliga. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om tillstånd, Huvudhandling, 5771-2022, 2022-06-22 

Tidigare beslut, 5771-2022 

Samråd inför ansökan, 5771-2022 

Teknisk beskrivning, 5771-2022 
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, Juni 2022 
Kartor och situationsplaner, 5771-2022 

Beslutet expedieras till: 

Miljöenheten 

KS 
Länsstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-11 

MBN § 77 

Vitesforelaggande avloppsforbud Sanna 1 30 

Dnr 2022/52.MBN 

Beslut 

Milj6- och byggnadsnämnden beslutar: 
- att forbjuda Jan Axel Tommy Hardinsson, personnummer 

19710522-2835, att anvanda befintligt avlopp inom fastigheten 
Sanna 1:30 i Markaryds kommun. 

- att beslutet gäller fran den 2023-04-01 

- att beslutet förenas med ett vite pa 90 000 kronor 

Detta beslut fattas med stöd av 26 kap. 9 och 14 $$ miljöbalken 
(1988:808). 

Bakgrund och sammanfattning 

2019-02-27 utfördes tillsyn på fastigheten Sånna 1:30, då det konstaterades 
att infiltrationen ligger inom ett område med hög skyddsnivå då anläggning 
ligger i Lagans avrinningsområde. Anläggningen består av en 

trekammarbrunn utan T-rör, inga luftningsrör samt gick inte 
fördelningsbrunnen att lokalisera. Enligt tidigare ansökan är infiltrationen 
dimensionerad till 14m?. En 5 pe infiltration ska vara minst 30m?. Avloppet 
bedömdes även ligger nära eller under grundvattennivå då 

trekammarbrunnen var översvämmad och varken inlopp eller utlopp gick 
att se. 

Kommunicering om förbud skickades ut 2019-03-01. Inget yttrande inkom. 
Förbud mot utsläpp skickades ut 2019-07-03 om att förbud gäller från 
2022-07-01. Påminnelse om förbud skickades ut 2022-05-05 via mejl till 

adressen Hyvex@hotmail.com. Inget yttrande inkom. Telefonnummer till 
mottagaren saknas i vårt ärende. 
  

2022-07-08 skickades skrivelse via rekommenderat brev angående förbud 
samt en kommunicering om att förelägga med vite, belopp föreslaget till 90 

000 kr, och att yttrande skulle komma in 2022-07-29, inget yttrande kom. 
Delgivning via rekommenderat brev gjordes och delgivningskvitto kom 
tillbaka 2022-07-21. 2022-08-08 var det rörelse vid fastigheten. Med hjälp 
av ekonomiavdelningen fick handläggare fram numret 0433-23044. 
Handläggare ringde upp 8:e augusti, samtalet gick inte igenom. 
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Vitesbeloppet bör vara sådan att det är mer kostsamt än att anlägga en 
avloppsanläggning inom ett högskyddsområde. Därav bör beloppet vara på 
90 000 kr. 

Finansiering 

Tillsynen för ärendet har debiterats tidigare. 

Dagens sammanträde 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör föredrar ärendet. Miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar att förbjuda Jan Axel Tommy Hardinsson, att 

använda befintligt avlopp inom fastigheten Sånna 1:30 i Markaryds 
kommun. Beslutet gäller från den 2023-04-01. Beslutet förenas med ett vite 
på 90 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Tjänsteanteckningar samt foto från platsbesök 2022-08-08 
Lagrum: MB (1998:808) 9:7, 2:3, 2:7, 26:14 

Beslutet expedieras till: 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Jan Axel Tommy Hardinsson 
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Milj6- och byggnadsnämnden 2022-11-11 

MBN § 78 

Revidering av riktlinjer for framtagande av nytt 

kartmaterial 

Dnr 2018/169.MBN 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslutad riktlinje § 

56 från 2019-06-10. Reviderad riktlinje börja gälla 2022-11-12. 

Bakgrund och sammanfattning 

Sedan tidigare har miljö- och byggenheten saknat riktlinjer att använda sig 
utav som stöd när det gäller att få fram rätt nivå och förutsättningar på kartor, 
kontroller och visningar för ett hållbart byggande i Markaryds kommun. På 

delegation från nämnden, har miljö- och byggenheten i samråd med 

mät/kart/GIS tidigare (2019-06-10) tagit fram önskemål om riktlinjer för 
nämnden att ta ställning till. 
De tre olika indelningarna som tidigare föreslagits i riktlinjerna är 

* Grundkarta 
« Nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, situationsplan, utstakning 
samt lägeskontroll 

¢ Gränsvisning 

Frågan har återigen kommit att bli aktuell med anledning av när B- och C 

karta utanför detaljplan erfordras. 

I dagsläget krävs B-karta (förenklad nybyggnadskarta) in vid 

e nybyggnad av huvudbyggnad, utanför detaljplanerat område 

e tillbyggnad av huvudbyggnad, inom detaljplanerat område 
e nybyggnad av komplementbyggnad, inom detaljplanerat område 

och C-karta (baskarta) krävs in vid: 
e tillbyggnad av huvudbyggnad, utanför detaljplanerat område 

e nybygenad av komplementbyggnad, utanför detaljplanerat område 

Pa Markaryds kommuns hemsida finns information om vid vilka tillfällen A-, 

B- resp. C- karta behöver inlämnas. 
Efter tillämpning av riktlinjer om kartor har det genom aren uppdagats ett 

önskemål om revidering av B- och C- karta utanför detaljplanelagt område. 
Skillnaden kartorna emellan är försumbar för sökande, dock känns det mer 

som en nödvändighet inför ärendets handläggning. På en B-karta framgår 
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tomtgränser, befintliga byggnader och markhöjder. Just uppmätta markhöjder 
saknas på en C-karta som bedöms vara av vikt vid bedömning av byggnadens 

läge och avstånd till tomtgräns. Att markhöjder framgår på kartan ger 
handläggaren en överblick över markförhållande på plats, och ger en inblick 

över lämpligheten av närhet till närliggande byggnader, till närliggande väg, 
tomtgräns och en lämplig höjd att placera byggnaden på. Då informationen 
saknas på en C-karta leder det lätt till missförstånd då man vanligtvis utgår 
från att det råder plan mark på området, vilket i det flesta fall visat sig vara 
missvisande. I mån av trafiksäkerhet, olägenhet till grannar, lämplighet i 
landskapsbilden och rimlighet gällande byggnadens placering av läge och höjd 
föreslås en revidering av riktlinjerna när B- och C-karta ska krävas in. 

För B-karta föreslås att: 
e tillbyggnad av huvudbyggnad oavsett area närmare allmän plats eller 

väg än 10 m, utanför detaljplanerat område 
e nybyggnad av komplementbyggnad, oavsett area närmare allmän plats 

eller väg än 10 m, utanför detaljplanerat område 
e tillbyggnad av komplementbyggnad, oavsett area närmare allmän plats 

eller väg än 10 m, utanför detaljplanerat område 

För C-karta föreslås att: 
e tillbyggnad av huvudbyggnad, oavsett area längre än 10 m till allman 

plats eller väg, utanför detaljplanerat område 
e nybyggnad av komplementbyggnad, oavsett area längre än 10 m till 

allmän plats eller väg, utanför detaljplanerat område 
e tillbyggnad av komplementbyggnad, oavsett area längre än 10 m till 

allmän plats eller väg, utanför detaljplanerat område 

Här finns även hänsyn beaktat för de fastighetsägare som önskar utnyttja 
nämndens bygglovsbefrielse för tillbyggnad av huvudbyggnad med högst 50 

kvm eller 50% av byggnadsarea eller nybyggnad av komplementbyggnad pa 

högst 80 kvm utanför detaljplan. Det är väldigt viktigt att dessa åtgärder 
fångas upp, om inte får miljö- och byggnadsnämnden än mindre koll på dessa 
byggnader samt att kommunens karta över uppförda byggnader inte riktigt 
blir uppdaterad. 
Miljö- och byggenheten förslår miljö- och byggnadsnämnden att godta 

handläggarnas önskemål om revidering av nämndens riktlinjer för 
kartmaterial. 
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Dagens sammantrade 

Bygglovsingenjor föredrar ärendet. Miljö - och byggnadsnämnden beslutar att 
revidera tidigare beslutad riktlinje $ 56 från 2019-06-10, att börja gälla den 
2022-11-12. 

Beslutsunderlag 

Beslut MBN § 56 2019-06-10 
Excel, tillkomna byggnation 2020-09-08 

Arbetsförslag nr. 2 2022-10-30 

Matris - förslag 2022-10-30 

Exempel på A-karta, Tången 5 2022-10-30 
Exempel på B-karta, Elektrikern 6 2022-10-30 

Exempel på C-karta, Snörsjö 1:57 2022-10-30 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 

Beslutet expedieras till: 

Miljö- och byggenheten 
Teknisk förvaltning 
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MBN 8 79 

Riktlinjer för byggnation utanför detaljplan och 

sammanhållen bebyggelse 

Dnr 2019/156.MBN 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslutad riktlinje 
$54 från 2019-06-10 med följande förslag: 

— Anmälningsplikt för åtgärden, dock kostnadsfri från bygglov eller 
anmälan. 

— Karta erfordras enligt reviderad riktlinje från 2022-11-11, Dnr. 
2018/169. 

— Lageskontroll erfordras för lovbefriade byggnationer. 

Reviderad riktlinje träder i kraft 2022-11-12. 

Bakgrund och sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden har sedan tidigare beslutat om riktlinjer för 

lovbefriade byggnationer utanför detaljplanerat område och sammanhållen 
bebyggelse. 

Miljö- och byggenheten får ett tjugotal frågor årligen om kommunens 

lovbefriade riktlinje som kommuninvånare önskar använda sig utav. Som en 

följd av riktlinjen uppkommer byggnader i Markaryds kommun som 

myndigheten inte har någon vetskap om eller dokumentation över. Detta 

leder till att fastighetsägare kan utnyttja lovbefrielsen flertalet gånger utan 
miljö- och byggenhetens vetskap. Fastighetsägaren ges här rätt till valfri 
placering, dvs att placera byggnaden efter egen uppfattning där man med 
lätthet åsidosätter närheten till allmän väg vilket, närmaste tomtgräns och till 

närmsta strandlinje. Detta leder i sin tur till allvarliga trafiksituationer, skapar 
olägenhet till närmsta granne samt kan strida mot strandskyddsavståndet på 

100m. 

För lovbefrielse har nämnden den 10 juni 2019 beslutat om följande: 
— Att tillbyggnad av befintlig huvudbyggnad på max 50% av befintlig 

byggnadsarea dock max 50m? får byggas utanför detaljplanelagt 
område och utanför sammanhållen bebyggelse utan bygglov. Åtgärden 
avser byggnad i endast en våning och nockhöjd ska understiga 

befintlig huvudbyggnads nockhöjd. 
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— Att nybyggnad av komplementbyggnad på 80 m? ska få uppföras 
utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse 

utan bygglov. 

— Att tillbyggnad av huvudbyggnad och ny- eller tillbyggnad av 
komplementbyggnad ska gälla för alla verksamhetskategorier och inte 

enbart bostadshus. 

— Att till- och nybyggnad i omedelbar närhet av huvudbyggnad tillåts, 

om åtgärden inte sträcker sig närmare tomtgräns än 4,5 m. 

Den 8 september 2020 rapporteras in en sammanställning till miljö- och 

byggenheten över nytillkomna byggnationer i Markaryds kommun. 
Sammanställningen redogörs i en excelfil baserat på Lantmäteriets utförda 
flygfotografier från 2014 och fastighetskarta från 2017. 
Samtliga areor större än 2 kvm finns registrerade. 
För nya byggnader finns 1870 st objekt registrerat. Hit räknas fristående 
byggnader, såsom huvudbyggnader och komplementbyggnader. 
För tillbyggnader finns 5016 st objekt registrerade. Hit räknas skärmtak, 

takutsprång, tillbyggnad av bostadshus och tillbyggnad av 

komplementbyggnad. 

För en uppskattning av mörkertalet har en avstämning gjorts gentemot antalet 

inkomna bygglovsärende mellan år 2010 till 2022 som landar på ca 1800 st. 

Viss osäkerhet råder då sökning i miljö- och byggenhetens äldre 
ärendehantertingssystem ”Evolution” där särskild sökning är begränsad. 

Skillnaden mellan sammanställning i excelfilen och inkomna ärenden är 

(5016+1870-1800=) 5086st (över 2 kvm). Härav har vi gjort en uppskattning 

för all byggnation över 15 kvm och hamnar då på ca 800 st. 

För att miljö- och byggenheten liksom övriga tekniska förvaltningen ska 

inneha korrekt och tillförlitlig information om byggnadernas placering på 
fastigheterna bedömer enheten att det är lämpligt att ställa krav på 

lageskontroll, d.v.s. en gps-inmätning tillkomna byggnaders faktiska placering. 

Om byggnaden önskas placeras närmare allmän väg eller tomtgräns än 10 m 

erfordras utstakning. Detta med anledning av främst trafiksiktligheten men 

även att byggnaden ska få erhålla en lämplig placering utan att ge upphov till 

olägenhet. 

I övrigt erfordras en mindre korrigering i tidigare beslutstagande vid punkt 1 i 

beslutstexten där texten behöver ändras från formuleringen ”nockhöjden ska 

understiga befintlig huvudbyggnads” till att ”nockhöjd inte får överstiga 

befintlig huvudbyggnads nockhöjd”. Detta tolkas som att en tillbyggnad inte 

får vara lika hög som befintlig huvudbyggnad utan att dess nockhöjd behöver 
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vara lägre. Syftet har ar givet att en tillbyggnad ur formgivningens och 
estetikens synvinkel följer huvudbyggnadens huvuddrag för en enhetlighet. 

Ur bygglovssynpunkt blir åtgärden fortfarande kostnadsfritt. Enda sökande 
gör i aktuellt fall är att lämna in en ifylld anmälningsblankett där bla. storlek 
och vad för sorts byggnad man uppför samt en tillhörande situationsplan. 
Överskrider storleken vad som är bygglovsbefriat kommer sökande att 
upplysas om att bygglovsplikt råder. 
För lägeskontroll utgår dock en kostnad utifrån gällande plan- och 
bygglovstaxa. 

Dagens sammanträde 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare beslutad riktlinje 
$54 från 2019-06-10 med följande ändringar. Anmälningsplikt för åtgärden, 
dock kostnadsfri från bygglov eller anmälan. Karta erfordras enligt reviderad 

riktlinje 2022 $ 78, samt att lägeskontroll erfordras för lovbefriade 

byggnationer. 

Reviderad riktlinje träder i kraft 2022-11-12. 

Beslutsunderlag 

MBN § 54, Dnr. 2019/156 2019-06-10 
MBN § 56, Dnr. 2018/169 2019-06-10 

Excel, icke registrerade byggnader 2020-09-08 
Tjänsteskrivelse 2022-10-28 

Beslutet expedieras till: 

Miljö- och byggenheten 
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MBN § 80 

Riktlinjer om bygglov för solenergianlaggningar i 

Markaryds kommun 

Dnr 2018/160.MBN 

Beslut 

Milj6- och byggnadsnämnden beslutar att revidera riktlinje §81 fran 2018-09- 
10 med att för installation av solenergianlaggning pafora anmälningsplikt. 
Reviderad riktlinje trader i kraft 2022-11-12. 

Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds kommun strävar efter att öka andelen förnyelsebar lokal energi- 
och elproduktion. 
Med anledning av en ökande förfrågning genom åren och en växande 

popularitet att installera solcellsanläggningar är avsikten härmed att försöka 

förebygga eventuella uppkomna olyckssituationer. 

Nämndens tidigare beslut har omfattat en bygglovsfri och kostnadsfri 
installering av solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en 
byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Riktlinjer avser alla 
sorters byggnader förutom byggnader som är bevarandemärkta. 

Nedan följer ett utdrag ur tidigare nämndsbeslut. 

”Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och 
solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade: 

1. de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller 
taktäckningsmaterial 
2. de ska följa byggnadens form 
3. de far inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är 
särskilt värdefulla 
4, de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av 
riksintresse för totalförsvaret 

5. att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som 
gäller för området.” 

Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan den 

kräva anmälan. Det kan exempelvis vara om solenergianläggningen berör 

byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden. En installation av solenergianläggning får inte försämra eller sätta 
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byggnadstekniskt brandskydd ur spel utan att behöva vidta kompenserande 

åtgärder. En bedömning måste göras i varje enskilt fall. 

Vid en räddningsinsats bedömer Markaryds räddningstjänst att 

solenergianlageningar har stor påverkan på räddningsinsatsens genomförande 
varpå man framför önskemål till miljö- och byggnadsnämnden om att kräva 
en anmälningsplikt för åtgärden. Förekommer starkströmsanläggning i en 
fastighet medför det risk på personskador vilket gör att räddningsinsatsen 
behöver genomföras med förhöjd beredskap och försiktighet. Miljö- och 
byggenheten har intern diskuterat frågan och kommit fram till att 
räddningstjänstens önskemål är befogad. För detta avser miljö- och 
byggenheten ta fram en anmälningsblankett samt uppdatera enhetens hemsida 
med aktuell information. 

Miljö- och byggenheten föreslår miljö- och byggnadsnämnden att revidera 
tidigare beslutad riktlinje med bedömning att åtgärden ska vara 
anmälningspliktig, dock fortfarande kostnadsfri. 
För åtgärden ska anmälningsblankett med adekvat information tas fram av 
miljö- och byggenheten. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Enligt 9 kap. 2 $ punkt 3c i plan- och bygglagen (2010:900), PBL gäller 

följande (avser inte en- och tvåbostadshus): 

”Det krävs bygglov för när byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller 
taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.” 

Enligt 9 kap. 5 $, PBL. För en- och tvåbostadshus och tillhörande 
komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, 
inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta 
taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller 
områdets karaktär. 

Enligt 9 kap. 6a § PBL. För andra byggnader än sådana som avses i 5 $ inom 
ett område med detaljplan krävs det, trots 2 $, inte bygglov för att färga om, 
byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på fasad eller tak som 
vetter mot kringbyggd gård. 

Dagens sammanträde 

Bygglovsingenjör föredrar ärendet. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
revidera riktlinje $81 från 2018-09-10 med att för installation av 
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solenergianläggning påföra anmälningsplikt. Reviderad riktlinje träder i kraft 
2022-11-12. 

Beslutsunderlag 

Beslut MBN § 81 2018-09-10 
Skrivelse fran raddningstjansten 2022-10-12 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 

Beslutet expedieras till: 

Miljö- och byggenheten 
Räddningstjänsten 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-11 

MBN § 81 

Strandskyddsdispens for nybyggnad av vindkraftverk, 

Sannamad 1:11 

Dnr 2022/57.MBN 

Beslut 

MiljS- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om 

strandskyddsdispens. 

Bakgrund och sammanfattning 

Billywind AB med adress Pistolvagen 10, 22 649 Lund ansoker om 
strandskyddsdispens for uppförande av ett vindkraftverk med höjden 247 m. 
Vindkraftverksanlageningen placeras i ett skogsområde som utgörs av tat 
granskog med ett avstånd pa ca 55 m till närmsta vattendrag. 
Area skog som behöver avverkas är beräknad till 0,4 hektar (ha), dvs. 
4000kvm. 
Till anläggningens planerade uppstallningsyta behöver en vägsträcka anläggas 

om 155 m. Med anledning av att vägen går över en bäck behöver tillstånd om 
vattenverksamhet erhållas från Länsstyrelsen. 
Den 26/9 meddelar Länsstyrelsen om tillstånd för vattenverksamhet och 
upplyser att sökande även behöver söka dispens för biotopskydd. 

Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas för små mark- och 
vattenområden, så kallade biotoper. Det handlar om områden som på grund 
av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter. Biotoperna är också viktiga för vanligare arter, samt för omväxling i 

landskapet. Genom att skydda sådana värdefulla naturmiljöer förbättras 

förutsättningarna för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden. 
Skyddet bidrar också till att Sverige uppfyller FN:s överenskommelse om 
biologisk mångfald, samt de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har 
antagit. 

Bron över bäcken ska anläggas med sprängsten. Sprängsten har vassa kanter 
som kan skada fiskar och andra djur i naturen. Här är det viktigt att 
sprängstenen täcks med ett lager av naturmaterial, så som naturligt avrundade 

stenar eller grus. 
Åtgärden om uppförande av vindkraftverk behöver ses i en kontext om flera 

utförda åtgärder. Hit hör 
anläggande av fundament under jord, anläggande av väg och grävning för 
kabeldragning. 

Som särskilt skäl för strandskyddsdispensen anges pkt nr. 5 av de särskilda 
skälen: 
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att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan ske utanför området. Sökande anger även att 

anläggningen bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden. 

Bestämmelser om strandskydd regleras i Miljöbalken (1998:808), 7 kapitel där 

det meddelas att anläggningar eller grävningsarbeten eller andra åtgärder som 

hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 

skulle ha fått färdas fritt eller väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 

växtarter strider mot strandskyddets syften. 
Inom strandskyddsområde får inte andra anläggningar eller anordningar 

utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område 

dar den annars skulle ha fått färdas fritt eller åtgärder vidtas som väsentligt 

förändrar livsvillkoren för djur och växtarter (7 kap. 15 § p. 2 och 4 

miljöbalken). Även grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för dessa 

typer av anläggningar eller anordningar omfattas av förbudet (7 kap. 15 J p. 3 

miljöbalken). 
Vindkraftverk ska enligt förarbetena till bestämmelserna prövas enligt samma 

principer som gäller för andra byggnader och anläggningar inom 

strandskyddsområde. 

Enl. 17 $ Förvaltningslagen (1986:223) får ett ärende inte avgöras utan att den 

som är sökande har underrättats och getts tillfälle att yttra sig över beslutet 

om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. 

Den 24/10 meddelas sökande att åtgärden bedöms motverka strandskyddets 

syften och kan därmed inte skrivas fram positivt. Sökande har givits möjlighet 

att inkomma med yttrande inför nämndssammanträdet fram till och med 

1/11. 
Den 1 november inkommer sökande med yttrande där denne inte instämmer i 

handläggarens bedömning och påtalar att tillgängligheten istället skulle 

förbättras. 

Miljö- och byggenheten förslår miljö- och byggnadsnämnden att avslå 

ansökan om strandskyddsdispens. Förekomna markarbeten och avverkning av 

skog kommer att väsentligt förändra livsvillkoren för djur och växtarter samt 

avhåller allmänheten från att beträda området. Miljö- och byggenheten yrkar 

på att nämnden gör en syn på plats innan bedömning i frågan. 

Finansiering, perspektiv, beslutsunderlag och bestämmelser framgår i 

handläggarens tjänsteutlåtande. 
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Dagens sammanträde 

Yttrande: 
Tommy Andersson (M) yrkar att avslag på strandskyddsdispensen ges. 

Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter har haft syn på fastigheten den 

11/11 klockan 09.00. 
Bygglovsingenjör föredrar ärendet. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om 
strandskyddsdispens med motivering att markarbeten och avverkning av 
skog kommer att väsentligt förändra livsvillkoren för djur och växtarter 
samt avhåller allmänheten från att beträda området. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Tjänsteutlåtande 

Beslutet expedieras till: 

Sökande 
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MBN § 82 

For kannedom 

Dnr 2022/2.MBN 

Beslut 

Redovisade ärenden for kännedom noteras och läggs till handlingarna 

Bakgrund och sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande för kännedom: 

|. Vattenprover 

2. Inkomna beslut från KF/KS 

3. Presentation — klimatanpassningsplan 

4. Sista sammanträdet 

Dagens sammanträde 

Redovisade ärenden för kännedom noteras och läggs till handlingarna 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet expedieras till: 
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