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Plats och tid

Notariet, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 14.00-16.50

Beslutande

Lars Elmborg (KD), ordförande
Åke Gustavsson (S), v ordförande
Thomas Ivarsson (C), ledamot

Övriga deltagande

Anneli Nielsen, miljöchef
Ingemar Idh, räddningschef, §§ 68-77
Anders Sporrong, brandingenjör, §§ 68-77
Johnny Anderson, byggnadsinspektör
Jonas T Sandelius, stadsarkitekt, §§ 68-83
Valentin Bocioaca, livsmedelsinspektör
Agneta Rodriguez, sekreterare

Utses att justera

Åke Gustavsson (S) och Thomas Ivarsson (C)

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 68 - 93

..............................................................................
Agneta Rodriguez
Ordförande
.......................................................................................................
Lars Elmborg §§ 68-77, 79-93
Åke Gustavsson § 78
Justerande
.........................................................................................................
Åke Gustavsson § 68-77, 79-93
Thomas Ivarsson § 78
________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat och justeringen tillkännages genom anslag.
Kommunhuset är förvaringsplats åt originalprotokollet.

Nämnd och sammanträdesdatum
Datum för uppsättande
Datum för nedtagande
Underskrift

Justerandes sign

Myndighetsnämnden, 2016-10-20

2016-11-02
2016-11-23
.........................................................................
Malin Jakobsson

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

MN § 68

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

2 (42)

DNR: MA.2016.20

Information från räddningstjänstens verksamhet
Ärendebeskrivning
Räddningschefen informerar om verksamheten:
 Personalläget i Högsby, Fagerhult samt Mönsterås. Anders Sporrong,
som nyligen anställts som brandingenjör, presenterar sig
 Utbildningsplan finns för den nya brandbilen som kommer att sättas i
drift i januari 2017
 En av brandbilarna i Högsby kommer att avyttras
 Insatsradion har uppgraderats
 Handlingsprogram för skydd och säkerhet ska revideras under
pågående mandatperiod
 Tillsynsvecka hos Högsby och Mönsterås inom den närmaste tiden
Myndighetsnämnden beslutar
Informationen godkänns.

Beslutsmottagare
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

MN § 69

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

DNR: MA.2016.31

Taxan för Räddningstjänstens verksamhet 2017
Ärendebeskrivning
Taxor för räddningstjänstens verksamhetsområde föreslås förändras enligt
upprättat förslag.
Myndighetsnämnden beslutar
Taxa för räddningstjänstens verksamhet 2017 godkännes.
Förslaget skickas till kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag till politiken
Alla taxor för rtj 2017.doc

Beslutsmottagare
Akten
KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

MN § 70

4 (42)

DNR: MA.2016.32

Information från miljöverksamheten
Ärendebeskrivning
Information lämnas från tjänstemän angående miljöverksamheten enligt
följande:
 8 st förfrågningar/ansökningar om nytt avlopp, 23 st tillstånd för
anläggande av avloppsanläggning
 Inventering av cisterner
 Redovisning av inventering och riskklassning av nedlagd deponi på
fastigheten Kolsrum 6:1. Enligt MIFO fas 1 får den fd deponi riskklass
3, vilket innebär att deponin utgör en måttlig risk för människor och
miljö
 Nedskräpning på fastigheten Värlebo 8:4 och 8:13
 Nedskräpning/skrotbilar på fastigheten Lilla Klobo 2:49
 Nedskräpning/däck på fastigheten Bötterum 1:111
 Nedskräpning på fastigheten Bötterum 1:9
 Nedskräpning/skrotbilar på fastigheten Böta 8:4
 Återbesök på Berga Återvinnings AB, enligt föreläggande ska senast
2016-12-31 all skrot ha forslats bort
 Tillsyn biltvätt i Ruda
 Skrotbil på kommunens parkering i Ruda är nu borta
 Rudadeponin har klassats om, vilket innebär att ansvaret för tillsyn
övergår från Länsstyrelsen till Myndighetsnämnden
 En Naturguide ska tas fram, medfinansieras ev från Länsstyrelsen,
Högsby Sparbank och Högsby kommun
 Den 1/11 kommer ett möte att hållas angående vattenbristen
Myndighetsnämnden beslutar
Informationen godkännes.
Beslutsmottagare
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DNR: MA.2016.28

Myndighetsnämndens mötesplan för 2017
Ärendebeskrivning
Förslag på mötesplan för 2017 presenteras för nämnden. Föreslagna datum är
16/2, 20/4, 8/6, 24/8, 19/10 och 7/12.
Myndighetsnämnden beslutar
Mötesplan för 2017 godkännes.

Beslutsunderlag till politiken
Klart förslag till mötesplan för 2017

Beslutsmottagare
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

MN § 72

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

DNR: MA.2016.23

Ekonomi för myndighetsnämndens verksamheter 2016
Ärendebeskrivning
Miljöchefen redovisar kring ekonomi för miljö- och byggkontoret.
Myndighetsnämnden beslutar
Informationen godkännes.

Beslutsunderlag till politiken
Delårs prognos 2016.pdf

Beslutsmottagare
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

DNR: MA.2016.376

Budget för MN 2017
Ärendebeskrivning
Miljöchefen redovisar kring budget för myndighetsnämnden 2017.
Myndighetsnämnden beslutar
Informationen godkännes.

Beslutsunderlag till sökande
Budgettext 2017.doc

Beslutsmottagare
Anneli Nielsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

MN § 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

DNR: MMM.2016.77

Anmälan om nedskräpning
Föreläggande förenat med vite att städa fastigheten Lilla Klobo 2:49
LILLA KLOBO 2:49

Ärendebeskrivning
En anmälan om nedskräpning på fastigheten Lilla Klobo 2:49 inkom till
Miljö- och byggkontoret 2016-01-07.
2016-01-21
Miljö- och byggkontoret gör ett besök på fastigheten Lilla Klobo 2:49. Då
noterades att följande saker förvarades på fastigheten: nio bilar, två
husvagnar i dåligt skick, däck, diverse tillbehör från fordon, metallskrot,
träpallar, badkar, en traktor och släpvagnar.
2016-09-29
Miljöinspektörer gjorde 2016-09-29 ett besök på plats, fastigheten var då
inte städad enligt föreläggandet. En del bilar samt däck och bildelar fanns
kvar på fastigheten.
Motivering till beslut
Enligt 15 kap 26 § miljöbalken råder ett allmänt förbud mot nedskräpning
utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.
Bestämmelserna riktar sig mot alla som skräpar ner på sådana platser,
oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden. Med skräp
avses bland annat plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat liknande. I
definitionen plåt ingår till exempel bilvrak eller delar från sådana. Något
krav på att skräpet ska vålla otrevnad eller skada föreligger inte.
Enligt miljö- och byggkontorets bedömning är de bilar, bilinredning och
metallskrot som placerats på fastigheten vanprydande för närboende och
passerande personer och av sådant slag att det bedöms som "skräp" fastän
det kan ha ett värde som skrot. Fordonsinredning och metallskrot är därför
att anse som nedskräpning. Förvaringen av bilar som inte nyttjas medför
även risk för påverkan på omgivande mark och grundvatten eftersom det
kan finnas risk för läckage av vätskor till exempel olja eller glykol.
Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på
kommunens anslagstavla.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8 (42)

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

MN § 74

DNR: MMM.2016.77

Myndighetsnämnden beslutar
Jäv
Tomas Ivarsson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet i ärendet.
Beslutsunderlag till politiken
Anteckning och fotodokumentation 2016-09-29
Beslutsunderlag till sökande
Anteckning och fotodokumentation 2016-09-29

Beslutsmottagare
Fastighetsägaren
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
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DNR: MA.2016.26

Information från planverksamheten
Ärendebeskrivning
Stadsarkitekten redovisar bland annat följande:
 Detaljplan för Högsby 1:32 och 2:81 (Brända tomten) vunnit laga kraft
 Nytt planuppdrag från kommunstyrelsen gällande
Krukmakaregatan/Orrstigen
 Översiktsplanen har aktualiserats av kommunfullmäktige
Myndighetsnämnden beslutar
Informationen godkännes.

Beslutsmottagare
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

MN § 76
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DNR: PLAN.2014.54

Detaljplan för Hanåsa 1:22 m.fl., gamla skolan, Högsby
HANÅSA 1:22, HÖGSBY KOMMUN, , 579 80, HÖGSBY
Ärendebeskrivning
Myndighetsnämnden fick 2014-06-03, KU § 55, i uppdrag att ta fram en ny
detaljplan för fastigheten Hanåsa 1:22 i Högsby, Högsby kommun, med
syfte att kommunen ska kunna sälja fastigheten. Anledningen till behovet
av en ny detaljplan är att de tidigare verksamheterna extern (gym) och
intern (LSS-administration) har flyttat till andra lokaler och en försäljning
kommer att ske av aktuell fastighet. Dagcenterverksamheten som finns kvar
på fastigheten kommer att behållas genom hyresavtal på minst 5 år med
framtida fastighetsägare.
Ett förslag till samrådshandling samt underlag för ställningstagande
gällande miljöbedömning har upprättats.
Planen handläggs enligt standardförfarande.
Planens syfte
Detaljplanens syfte är dels att möjliggöra användningen av den före detta
skolbyggnaden för bostäder på fastigheten Hanåsa 1:22, och dels att ändra
planbestämmelserna för fastigheterna Hanåsa 1:6 och Hanåsa 1:15 så att
nuvarande användning för dessa blir planenligt. För fastigheten Hanåsa
1:15 avses användningen bli centrumändamål, för Hanåsa 1:6
bostadsändamål och för Hanåsa 1:22 bostads- och centrumändamål.
Behovsbedömning
En separat behovsbedömning finns upprättad som en separat handling till
detaljplanen. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en
betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 och 12 §§ MB bedöms därför
inte behöva upprättas.
Planförutsättningar
Översiktsplanen redovisar pågående användning för området. Förslaget till
detaljplan strider inte mot gällande översiktsplan.
Planområdet är tidigare detaljplanelagt, detaljplan nr 22, fastställd
1966-01-28 (08-HBY-1950). En ändring av detaljplanen gjordes 2006-0830, då kommunen gjorde ett tillägg till planbestämmelserna (0821-P192)
som innebar att kommunen formellt tog över huvudmannaskapet för

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

MN § 76

DNR: PLAN.2014.54

allmänna platser inom planområdet.
Ritningar och handlingar
Till planen hör följande handlingar
• Plan- och genomförandebeskrivning
• Plankarta, inklusive grundkarta, med bestämmelser
• Behovsbedömning
• Fastighetsförteckning
Myndighetsnämnden beslutar
Att myndighetsnämnden bedömer att genomförandet av den föreslagna
detaljplanen inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan.
Att myndighetsnämnden godkänner planen för samråd.

Beslutsmottagare
ÖSK
KS för information

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden
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DNR: PLAN.2016.148

Detaljplan för Gästgivaregården 1:31 och del av Gästgivaregården
1:68, Fagerhult samhälle, Högsby kommun, Kalmar län
GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:31; GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:68,
KOMMUNSTYRELSEN, , 579 80, HÖGSBY

Ärendebeskrivning
Myndighetsnämnden fick 2015-12-08, KS § 298, i uppdrag att ta fram en
ny detaljplan för fastigheterna Gästgivaregården 1:31 och del av
Gästgivaregården 1:68 i Fagerhult, Högsby kommun, med syfte att
kommunen ska kunna sälja området till den angränsande
industriverksamheten.
Ett plankostnadsavtal har tecknats med kommunledningskontoret.
Detaljplanen har varit på granskning under tiden 18 juli till 16 augusti
2016.
Under granskningen har det kommit in fyra yttranden, vilka redovisas i
granskningsutlåtandet tillsammans med förslag på kommentar.
Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen, PBL.
Översiktsplanen redovisar pågående användning för området.
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra planområdet för allmän gata samt industriändamål.
Industriändamålet ska ansluta till och utgöra en möjlig utökning av den angränsande
industrifastigheten.

Behovsbedömning
En separat behovsbedömning finns upprättad som en separat handling till
detaljplanen. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en
betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 och 12 §§ miljöbalken,
bedöms därför inte behöva upprättas.
Planförutsättningar
Översiktsplanen redovisar pågående användning för området. Förslaget till
detaljplan strider inte mot gällande översiktsplan.
Planområdet är tidigare detaljplanelagt, detaljplan nr 20, fastställd 1963-0920 (08-FAG-594). Planen har benämningen ”Förslag till byggnadsplan för
Fagerhults samhälle, Fagerhults kommun Kalmar län”. En ändring av

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DNR: PLAN.2016.148

detaljplanen gjordes 2006-11-14 då kommunen gjorde ett tillägg till
planbestämmelserna som innebar att kommunen formellt tog över
huvudmannaskapet för allmänna platser inom planområdet.
Ändringar efter granskning
I planbeskrivningen justeras texten under rubriken U-områden till Det
ankommer på ledningsägare att skaffa lämplig rättighet för befintliga och
tillkommande allmänna ledningar inom planområdet. Innan försäljning av
kvartersmarken ska allmänna ledningar säkerställas med rättighet,
företrädesvis servitut- eller ledningsrätt, hos lantmäterimyndigheten.
Ritningar och handlingar
Till planen hör följande handlingar:
 Plan- och genomförandebeskrivning
 Plankarta, inklusive grundkarta, med bestämmelser
 Behovsbedömning
 Granskningsutlåtande
 Fastighetsförteckning
Myndighetsnämnden beslutar
att:
 anta granskningsutlåtandet som sitt eget,
 införa ändringar i planhandlingarna enligt förslag i
granskningsutlåtandet,
 godkänna planen för antagande i kommunstyrelsen

Beslutsunderlag till politiken
Granskningsutlåtande

Beslutsmottagare
KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DNR: BYGG.2010.31

Detaljplan för fastigheten Hanåsa 15:65 m.fl.,
Högsby samhälle, Högsby kommun, Kalmar län
HANÅSA 15:65, ORBITAN AB , FRAKTVÄGEN 15, 57932, HÖGSBY

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för
fastigheten Hanåsa 15:65 m.fl..
Detaljplanen har varit på samråd under tiden 29 april 2016 till 13 maj 2016.
Myndighetsnämnden har 2016-06-09 beslutat att anta det särskilda
utlåtandet som sitt egna, att införa ändringar i planhandlingarna enligt
förslag till särskilt utlåtande, att underrätta de sakägare som haft synpunkter
på samrådsförslaget om myndighetsnämndens beslut, samt att godkänna
planen för antagande.
Detaljplanen har därefter skickats till berörda för underrättelse.
Länsstyrelsen i Kalmar län meddelade i beslut från 2016-08-31 att
länsstyrelsen inte delar kommunens bedömning att den hårdgjorda ytan
inte kan öka och därmed att mängden dagvatten ökar. Planen möjliggör en
exploateringsgrad på 65 %, vilket är mer än den befintliga bebyggelsen
och nuvarande hårdgjorda ytor. Under Teknisk försörjning, Vatten, avlopp
och dagvatten anges att ny och befintlig bebyggelse ska ansluta sig till de
kommunala dag-, spill- och vattenledningar som finns i direkt anslutning
till planområdet. Lite senare i stycket anges att dagvatten från
nytillkommande hårdgjorda mark- och takytor ska omhändertas lokalt.
Detta bör förtydligas vad som menas. Det är motsägelsefullt beskrivet och
bör förtydligas.
Länsstyrelsen undrar också vilka volymer dagvatten som kan komma att
uppstå vid full exploateringsgrad samt om den befintliga dagvattendammen
har tillräcklig kapacitet som fördröjningsmagasin och reningssteg. Efter
dagvattendammen är det tänkt att dagvattnet ska infiltreras lokalt inom
planområdet. Hur ser geologin ut inom planområdet? Har marken
kapacitet att infiltrera dagvattnet?.
Ett PM, daterat 2016-09-22, med utökad beskrivning av
dagvattenhanteringen skickades till länsstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ritningar och handlingar
Planhandlingarna består av:
 Plankarta, inklusive grundkarta, med bestämmelser
 Planbeskrivning
 Behovsbedömning
 Fastighetsförteckning
 Särskilt utlåtande
 PM dagvattenhantering 2016-09-22
Myndighetsnämnden beslutar
Under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner PM daterat 2016-09-22
godkänns planen för antagande.
Om Länsstyrelsen inte godkänner PMet tas ärendet upp igen vid nästa
sammanträde med myndighetsnämnden.
Jäv
Lars Elmborg (KD) deltar varken i handläggning eller beslut i ärendet.

Beslutsmottagare
ORBITAN AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DNR: MA.2016.19

Information från bygglovverksamheten
Ärendebeskrivning
Byggnadsinspektören redovisar verksamheten för bygglovsdelen inom
kontoret:
 Utbildning för personal inom PBL och att vara ny handläggare
 116 nya ärenden hittills i år (149 totalt 2015)
 Lillebo snart klart
 Mogårdens nästa etapp är på gång
 Blanketter och informationsskrifter har uppdaterats
 Hemsidan håller på att revideras
 Rivningsärenden brand (i Berga och Högsby)
Myndighetsnämnden beslutar
Informationen godkännes.

Beslutsmottagare
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DNR: BYGG.2016.347

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad
LÅNGEMÅLA 2:42
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten
Långemåla 2:42 i Ruda, inkom 2016-08-15. Kompletterande handlingar
inkom 2016-08-26 samt 2016-09-09.
Fastighetsägaren vill göra en tillbyggnad på sin komplementbyggnad med
cirka 14 m2 mot nordväst. Den totala byggnadsytan på fastigheten är innan
tillbyggnad cirka 280 m2 (huvudbyggnad ca 247 m2 och
komplementbyggnad ca 33 m2), och efter tillbyggnad av
komplementbyggnad totalt ca 294 m2. Enligt detaljplanen får endast en
femtedel av tomtens areal bebyggas, vilket i detta fall är 220 m2 då
tomtarean är 1102 m2.
Planförutsättningar
För området där fastigheten ingår gäller detaljplan med löpnummer 18
beslutad 1961-03-07. Enligt denna skall markanvändningen vara för
bostadsändamål med fristående byggnadssätt i högst en våning med inredd
vind, BFIv. Total bebyggd yta får endast uppgå till en femtedel av
tomtarean. Endast en huvudbyggnad och en uthusbyggnad får uppföras.
Högsta höjd för byggnad får vara 5,6 meter. Med punktprickning betecknad
mark får icke bebyggas.

Skäl till beslut
Den sammanlagda byggnadsytan för fastigheten överstiger den i gällande
detaljplan angivna högsta arean om 220 m², med ca 60 m², motsvarande ca
27 % överyta.
Myndighetsnämnden bedömer att den sökta åtgärden vid en samlad
bedömning kan anses utgöra en liten avvikelse mot gällande detaljplan då
planens syften inte motverkas och inga sakägare berörs negativt.
Ritningar och handlingar
De ritningar och handlingar som ligger till grund för beslutet är instämplade
2016-08-15 vid Miljö- och byggkontoret. Kompletterande handlingar inom
senast 2016-09-09.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

MN § 80

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

19 (42)

DNR: BYGG.2016.347

Upplysningar
Ett tekniskt samråd krävs inte i detta ärende, enligt Plan- och bygglagens
kapitel 10 § 14.
Beslutet vinner laga kraft först fyra (4) veckor efter att det har kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar, och under förutsättning att ingen överklagar
beslutet. Påbörjas åtgärden innan beslutet vinner laga kraft sker detta på
egen risk.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft, enligt Plan- och bygglagen kapitel 9 §
43.
Byggherren skall till Myndighetsnämnden lämna de handlingar som krävs
för utfärdande av slutbesked, enligt Plan- och bygglagens kapitel 10 § 34,
och som framgår av startbeskedet som meddelats i detta beslut.
Om så inte sker ska Myndighetsnämnden, enligt Plan- och bygglagens
kapitel 11 § 51, besluta om byggsanktionsavgift.
Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information
om hur man överklagar och till vem, bifogas detta beslut.
Myndighetsnämnden beslutar
Myndighetsnämnden beslutar att den sökta åtgärden vid en samlad
bedömning kan anses utgöra en liten avvikelse mot gällande detaljplan då
planens syften inte motverkas och inga sakägare berörs negativt, och
beslutar samtidigt, med stöd av Plan- och bygglagens kapitel 9 § 31 b att
lämna bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad med följande
synpunkter:


byggnaden får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats,

Startbesked
Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 §
Plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig bedöms inte
krävas i detta ärende. Med startbeskedet bestämmer Myndighetsnämnden
att åtgärden får påbörjas, och att kontrollplanen fastställs,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

MN § 80

DNR: BYGG.2016.347

Slutbesked
Myndighetsnämnden bestämmer att följande handlingar ska inlämnas som
underlag för slutbesked:
- Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att åtgärden
överensstämmer med beviljat bygglov,
- Komplett ifylld kontrollplan,
Avgift
Avgiften för bygglov och startbesked är 1914 kronor, enligt av
kommunfullmäktige fastställd taxa. Faktura skickas separat.
BILAGOR
Bilaga 1- Ritningar och handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2- Blankett för begäran om slutbesked
Bilaga 3- Hur man överklagar

Beslutsmottagare
Sökanden
Underrättelse om beslutet per brev till rågrannar
Post- och Inrikes Tidningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20 (42)

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

MN § 81

21 (42)

DNR: BYGG.2016.161

Klagomål gällande bil-samling på tomt
ODENSVI 19:1
Ärendebeskrivning
Fastighetens utfart är belamrad med bilar, det står även fordon på
fastighetens gräsmatta. Tomten är ovårdad med vildvuxen vegetation och
oklippt gräs.
Myndighetsnämnden beslutade 2016-08-25 att meddela ett föreläggande
mot fastighetsägare innebärande att fordon, fordonsdelar och
byggnadsmaterial på fastigheten Odensvi 19:1 ska forslas bort och att
tomten ska avstädas.
Fastighetsägaren har genom skrivelse begärt att få längre tid för arbetena,
och förväntar sig att vara klar 2016-12-31.
Skäl till beslut
Fastighetsägaren mottog beslutet 2016-09-07, vilket innebär att enligt det
tidigare beslutet skulle åtgärderna vara utförda senast 2016-11-07.
Fastighetsägaren har genom skrivelse begärt om cirka en och en halv
månads förlängning, och med tanke på att fastighetsägare har ytterligare en
fastighet att åtgärda anses detta vara rimligt.
Myndighetsnämnden anser att den tid som fastighetsägaren haft på sig
sedan första skrivelse och beslut varit tillräcklig och ser inga skäl att
ytterligare förlänga tidsfristen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

MN § 81

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

22 (42)

DNR: BYGG.2016.161

Upplysningar
Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information
om hur man överklagar och till vem bifogas detta beslut.
Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på
kommunens anslagstavla.
Myndighetsnämnden beslutar
Myndighetsnämnden beslutar stå fast vid sitt tidigare beslut från 2016-0825 MN § 64, och att inte förlänga tidsfristen då man anser att
fastighetsägaren haft erforderlig tid att iordningställa fastigheten.

Beslutsmottagare
Fastighetsägaren med delgivning
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

MN § 82

23 (42)

DNR: BYGG.2014.2

Ovårdad fastighet Högsby 2:17
HÖGSBY 2:17; HÖGSBY 2:20
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren har i tidigare ärende fått skrivelser och kontaktats
beträffande ovårdad fastighet. Fastighetsägaren har skrivit på ett
delgivningskvitto som återsändes 2014-09-25.
Fastighetsägaren har i de tidigare skrivelser informerats om att vanvård av
tomten och byggnaden ger ett ovårdad intryck, vilket är i strid mot gällande
lagstiftningar, och uppmanats att underhålla fastighetens tomt och byggnad.
Fastighetens underhåll är eftersatt, tomten är ovårdad med vildvuxen
vegetation och oklippt gräs. Byggnaden har trasiga fönster och är i stort
behov av underhåll.
Av skrivelser har också framgått vilka följder det kan få om inte
uppmaningarna följs. Trots detta har inget åtgärdats. Även upplysningar om
att ärendet skulle tas upp i kommande möten med Myndighetsnämnden har
funnits i skrivelserna.
Fastighetsägaren har fått rimlig tid på sig för att inkomma med yttranden
över de utförda åtgärderna men inga yttranden har inkommit.
Fastigheten fotodokumenterades 2016-08-11 av Byggnadsinspektör
Sebastian Palmqvist.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

MN § 82

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

24 (42)

DNR: BYGG.2014.2

SKÄL TILL BESLUT
Trots att fastighetsägaren vid upprepade tillfällen uppmanats att åtgärda
bristerna och vårda tomten har inte fastighetsägaren vidtagit åtgärder för att
rätta till förhållandena.
UPPLYSNINGAR
Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information
om hur man överklagar och till vem bifogas detta beslut.
Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på
kommunens anslagstavla.
Myndighetsnämnden beslutar
Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av Plan- och bygglagens kapitel
11 § 19 meddela ett föreläggande mot fastighetsägaren innebärande att
fastigheten Högsby 2:17 ska underhållas, gräset ska klippas och byggnaden
ska restaureras. Åtgärder enligt ovan skall vara utförda senast två månader
efter att beslutet har delgivits fastighetsägare,
att med stöd av Plan- och bygglagens kapitel 11 § 37 förena föreläggandet
enligt ovan med ett löpande vite om 5 000 :- (femtusen kronor) per månad
om inte åtgärderna enligt föreläggandet har genomförts i sin helhet inom
två månader efter att beslutet har delgivits,

Beslutsmottagare
Fastighetsägaren med delgivning
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

MN § 83

25 (42)

DNR: BYGG.2014.2

Ovårdad fastighet Högsby 2:20
HÖGSBY 2:17; HÖGSBY 2:20
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren har i tidigare ärende fått skrivelser och kontaktats
beträffande ovårdad fastighet. Fastighetsägaren har skrivit på ett
delgivningskvitto som återsändes 2014-09-25.
Fastighetsägaren har i de tidigare skrivelser informerats om att vanvård av
tomten ger ett ovårdad intryck, vilket är i strid mot gällande lagstiftningar,
och uppmanats att underhålla fastighetens tomt.
Fastighetens underhåll är eftersatt, tomten är ovårdad med vildvuxen
vegetation och oklippt gräs.
Av skrivelser har också framgått vilka följder det kan få om inte
uppmaningarna följs. Trots detta har inget åtgärdats. Även upplysningar om
att ärendet skulle tas upp i kommande möten med Myndighetsnämnden har
funnits i skrivelserna.
Fastighetsägaren har fått rimlig tid på sig för att inkomma med yttranden
över de utförda åtgärderna men inga yttranden har inkommit.
Fastigheten fotodokumenterades 2016-08-11 av Byggnadsinspektör
Sebastian Palmqvist.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

MN § 83

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

26 (42)

DNR: BYGG.2014.2

SKÄL TILL BESLUT
Trots att fastighetsägaren vid upprepade tillfällen uppmanats att åtgärda
bristerna och vårda tomten har inte fastighetsägaren vidtagit åtgärder för att
rätta till förhållandena
UPPLYSNINGAR
Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information
om hur man överklagar och till vem bifogas detta beslut.
Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på
kommunens anslagstavla.
Myndighetsnämnden beslutar
Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av Plan- och bygglagens kapitel
11 § 19 meddela ett föreläggande mot fastighetsägaren innebärande att
fastigheten Högsby 2:20 ska underhållas, gräset ska klippas. Åtgärder enligt
ovan skall vara utförda senast två månader efter att beslutet har delgivits
fastighetsägare,
att med stöd av Plan- och bygglagens kapitel 11 § 37 förena föreläggandet
enligt ovan med ett löpande vite om 5 000 :- (femtusen kronor) per månad
om inte åtgärderna enligt föreläggandet har genomförts i sin helhet inom
två månader efter att beslutet har delgivits

Beslutsmottagare
Fastighetsägaren
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

MN § 84

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

27 (42)

DNR: BYGG.2013.451

Ovårdad fastighet Frövi 1:52
FRÖVI 1:52

Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren har i ärendet fått skrivelser och kontaktats beträffande
ovårdad tomt. Byggnadens underhåll är eftersatt, gräs och annan vegetation
är vildvuxen. Det finns stora träd på den södra tomtgränsen som bör
kontrolleras. Fastighetsägaren har uppmanats att inkomma med beskrivning
på hur brister i byggnad och på tomt ska åtgärdas och redovisa detta innan
den 15 april 2015. Inga beskrivningar har inkommit och vid platsbesök
2016-08-11 konstaterades att inga åtgärdar har vidtagits, och förhållandena
på fotodokumenterades av Sebastian Palmqvist.
Planförutsättningar
Fastigheten ingår i område som omfattas av detaljplan med löpnummer 22,
fastställd 1966-01-28. Enligt denna skall markanvändningen vara för
bostadsändamål med fristående byggnadssätt i högst två våningar utan
inredd vind, BF II. Endast en huvudbyggnad om 150 m2 samt en
uthusbyggnad om 50 m2, får uppföras. Högsta höjd för huvudbyggnad får
vara 7,6 meter och för uthusbyggnad 3,0 meter. Punktprickad mark får ej
bebyggas.
Skäl till beslut
Enligt Plan- och bygglagens kapitel 8, § 14 och 15 ska en fastighet och
tomt hållas i vårdat så att byggnadens utformning och tekniska egenskaper
kan bibehållas. Men även så att risken för olyckor och betydande
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Skrivelse skickades till fastighetsägaren 2015-03-23. Inget svar har
inkommit till Miljö- och byggkontoret.
Upplysningar
Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information
om hur man överklagar och till vem bifogas detta beslut.
Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på
kommunens anslagstavla.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

MN § 84

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

28 (42)

DNR: BYGG.2013.451

Myndighetsnämnden beslutar
att med stöd av Plan- och bygglagens kapitel 11 § 19 meddela ett föreläggande
mot fastighetsägaren innebärande att åtgärda bristerna avseende bostadshus
och tomt för att dessa skall få ett mera tilltalande utseende, senast två månader
efter delgivet detta beslut,
att med stöd av Plan- och bygglagens kapitel 11 § 37 förena föreläggandet
enligt ovan med ett löpande vite om 5 000 :- (femtusen kronor) per månad
om inte åtgärderna enligt föreläggandet har genomförts i sin helhet inom
två månader efter att beslutet har delgivits.
Bilaga - Hur man överklagar

Beslutsmottagare
Fastighetsägaren
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

MN § 85

29 (42)

DNR: BYGG.2013.448

Ovårdad fastighet. Stora Klobo 1:237
STORA KLOBO 1:237
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren har i tidigare ärende fått skrivelser och kontaktats
beträffande ovårdad tomt samt att ett stort antal fordon står samlade på
fastigheten. Fastighetens tomt är belamrad med fordon, fordonsdelar,
vedupplag med mera. Fastighetsägaren har skrivit på ett delgivningskvitto
2014-05-30, och har sedan dess forslat bort en del bilar, kvar finns dock
vedklyvare, traktor, plankor, bilddäck och diverse skrot. Ärendet har
tidigare tagits upp i Myndighetsnämnden för ett liknande ärende med
samma fastighetsägare.
Fastighetsägaren har i tidigare skrivelserna informerats om att vanvård av
tomt samt större bilsamlingar ger ett ovårdat intryck i villaområdet, och att
det är i strid mot gällande lagstiftningar. Fastighetsägaren har uppmanats att
forsla bort fordon, fordonsdelar, material etc och underhålla fastighetens
tomt.
Av skrivelser har också framgått vilka följder det kan få om inte
uppmaningarna följs. Trots detta har inte fastighetens brister åtgärdats helt.
Även upplysningar om att ärendet skulle tas upp i kommande möten med
Myndighetsnämnden har funnits i skrivelserna.
Fastighetsägaren har fått rimlig tid på sig för att inkomma med yttranden
över de utförda åtgärderna men inga yttranden har inkommit.
Fastigheten har fotodokumenterades 2016-08-11 av Byggnadsinspektör
Sebastian Palmqvist.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Planförutsättningar
För området där fastigheten ingår gäller detaljplan med löpnummer 17
beslutad 1960-08-11. Enligt denna skall markanvändningen vara för
bostadsändamål med fristående byggnadssätt i högst en våning med inredd
vind, BFv I. Endast en huvudbyggnad om 140 m2 samt en uthusbyggnad
om 50 m2, får uppföras. Högsta höjd för byggnad får vara 5,6 meter. Med
punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

MN § 85

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

30 (42)

DNR: BYGG.2013.448

SKÄL TILL BESLUT
Trots att fastighetsägaren vid upprepade tillfällen uppmanats att åtgärda
bristerna och transportera bort fordon, diverse fordonsdelar och
byggmaterial har inte fastighetsägaren vidtagit åtgärder för att rätta till
förhållandena i sin helhet.
UPPLYSNINGAR
Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information
om hur man överklagar och till vem, bifogas detta beslut.
Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på
kommunens anslagstavla.
Myndighetsnämnden beslutar
att med stöd av Plan- och bygglagens kapitel 11 § 19 meddela ett
föreläggande mot fastighetsägaren, innebärande att fordon, fordonsdelar
och diverse skrot på Stora Klobo 1:237 ska forslas bort och att tomten ska
avstädas. Åtgärder enligt ovan skall vara utförda senast två månader efter
att beslutet har delgivits fastighetsägare,
att med stöd av Plan- och bygglagens kapitel 11 § 37 förena föreläggandet
enligt ovan med ett löpande vite om 5 000 :- (femtusen kronor) per månad
om inte åtgärderna enligt föreläggandet har genomförts i sin helhet inom
två månader efter att beslutet har delgivits,

Beslutsmottagare
Fastighetsägaren med delgivning
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

MN § 86

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

31 (42)

DNR: BYGG.2014.3

Ovårdad fastighet. Frövi 1:46
FRÖVI 1:46
Ärendebeskrivning
Fastighetens utfart är belamrad med bilar, det står även fordon på
fastighetens gräsmatta. Tomten är ovårdad med vildvuxen vegetation och
oklippt gräs.
Myndighetsnämnden beslutade 2016-08-25 att meddela ett föreläggande
mot fastighetsägare innebärande att fordon, fordonsdelar och
byggnadsmaterial på fastigheten Frövi 1:46 ska forslas bort och tomten ska
avstädas.
Fastighetsägaren har genom skrivelse begärt om längre tid för arbetena, och
förväntar sig att vara klar 2016-12-31.
Planförutsättningar
För området där fastigheten ingår gäller detaljplan med löpnummer 27
beslutad 1968-04-03. Enligt denna skall markanvändningen vara för
bostadsändamål ned fristående byggnadssätt i högst två våningar utan
inredd vind, BF II. Endast en huvudbyggnad samt en uthusbyggnad om
totalt cirka 242 m2 får uppföras. Högsta höjd för huvudbyggnad får vara 7,0
meter och för uthus 3,0 meter. Med punktprickning betecknad mark får icke
bebyggas. Områdesgräns betecknad med prickar skall med hänsyn till
trafiksäkerheten, fastighet förses med stängsel.
Skäl till beslut
Fastighetsägaren mottog beslutet 2016-09-07, vilket innebär att enligt det
tidigare beslutet skulle åtgärderna vara utförda senast 2016-11-07.
Fastighetsägaren begär via inkommen skrivelse om cirka en och en halv
månads förlängning, och med tanke på att fastighetsägare har ytterligare
fastighet en att åtgärda anses detta vara rimligt.
Upplysningar
Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information
om hur man överklagar och till vem bifogas detta beslut.
Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på
kommunens anslagstavla.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

MN § 86

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

32 (42)

DNR: BYGG.2014.3

Myndighetsnämnden beslutar
Myndighetsnämnden beslutar stå fast vid sitt tidigare beslut från 2016-08-25
MN § 65, och att inte förlänga tidsfristen då man anser att fastighetsägaren
haft erforderlig tid att iordningställa fastigheten.

Beslutsmottagare
Fastighetsägaren
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-20

MN § 87

33 (42)

DNR: BYGG.2013.241

Ovårdad fastighet Valåkra 13:4
VALÅKRA 13:4
Ärendebeskrivning
Vid tjänsteresor har noterats att bostadshus och tomt på fastigheten Valåkra
13:4 är ovårdad, och ger ett mycket ostädat intryck i området.
Renoveringsarbeten på bostadshuset har påbörjats men inte färdigställts och
byggmaterial och byggnadsdelar finns utspritt på tomten. Vegetationen är
dessutom inte skött och ansad på lång tid, vilket ytterligare försämrar
fastighetens helhetsintryck.
Fastighetsägaren har i tidigare beslut, MN § 67 2013-08-22, fått en månad
på sig att åtgärda fastigheten efter delgivning. Ett delgivningskvitto finns
in-stämplat 140107 med informationen att fastighetsägaren skulle vidta
åtgärder vecka 16 samma år. Fastighetsägaren blev informerad att det var
två månader för sent.
I beslutet bestämdes även att inspektioner kommer göras för att kontrollera
förhållandena vid fastigheten och vid kommande möten diskutera vidare
påföljder, som exempelvis vite, om inte bristerna åtgärdats inom
föreskriven tid.
Vid platsbesök 2016-08-11 konstaterades att inga åtgärder hade vidtagits.
Planförutsättningar
Fastigheten ingår i område som omfattas av detaljplan med löpnummer 13,
fastställd 1958-10-13. Enligt denna skall markanvändningen vara för
bostadsändamål, BF II.
Skäl till beslut
Enligt Plan- och bygglagens kapitel 8, §§ 14 och 15 ska en fastighet och
tomt hållas i vårdat skick så att byggnadens utformning och tekniska
egenskaper kan bibehållas. Men även så att risken för olyckor och
betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Skrivelse skickades till fastighetsägaren 2014-01-09. Inget svar har
inkommit till Miljö- och byggkontoret.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

MN § 87
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2016-10-20
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DNR: BYGG.2013.241

Upplysningar
Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information
om hur man överklagar och till vem bifogas detta beslut.
Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på
kommunens anslagstavla.
Myndighetsnämnden beslutar
att med stöd av Plan- och bygglagens kapitel 11 § 19 meddela ett
föreläggande mot fastighetsägaren, innebärande att åtgärda bristerna
avseende bostadshus och tomt för att dessa skall få ett mera tilltalande
utseende, senast två månader efter delgivet detta beslut,
att med stöd av Plan- och bygglagens kapitel 11 § 37 förena föreläggandet
enligt ovan med ett löpande vite om 5 000 :- (femtusen kronor) per månad
om inte åtgärderna enligt föreläggandet har genomförts i sin helhet inom
två månader efter att beslutet har delgivits,

Beslutsmottagare
Fastighetsägaren
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden
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Ovårdad fastighet Stora Klobo 1:259
STORA KLOBO 1:259
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren har i tidigare ärende fått skrivelser och kontaktats
beträffande ovårdad tomt samt att ett stort antal fordon står samlade på
fastigheten. Fastighetens tomt är belamrad med fordon, fordonsdelar,
vedupplag med mera. Fastighetsägaren har skrivit på ett delgivningskvitto
2014-06-02, och har sedan dess forslat bort en del bilar, kvar finns dock
vedklyvare, traktor, plankor, bildäck och diverse skrot. Ärendet har tidigare
tagits upp i Myndighetsnämnden för ett liknande ärende med samma
fastighetsägare.
Fastighetsägaren har i de tidigare skrivelserna informerats om att vanvård
av tomt samt större bil samlingar ger ett ovårdat intryck i villaområdet, och
att det är i strid mot gällande lagstiftningar. Fastighetsägaren har uppmanats
att forsla bort fordon, fordonsdelar, material etc och underhålla fastighetens
tomt.
Av skrivelser har också framgått vilka följder det kan få om inte
uppmaningarna följs. Trots detta har inte fastighetens brister åtgärdats helt.
Även upplysningar om att ärendet skulle tas upp i kommande möten med
Myndighetsnämnden har funnits i skrivelserna.
Fastighetsägaren har fått rimlig tid på sig för att inkomma med yttranden
över de utförda åtgärderna men inga yttranden har inkommit.
Fastigheten har fotodokumenterades 2016-08-11 av Byggnadsinspektör
Sebastian Palmqvist.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Planförutsättningar
För området där fastigheten ingår gäller detaljplan med löpnummer 17
beslutad 1960-08-11. Enligt denna skall markanvändningen vara för
bostadsändamål med fristående byggnadssätt i högst en våning med inredd
vind, BFv I. Endast en huvudbyggnad om 140 m2 samt en uthusbyggnad
om 50 m2, får uppföras. Högsta höjd för byggnad får vara 5,6 meter. Med
punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
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SKÄL TILL BESLUT
Trots att fastighetsägaren vid upprepade tillfällen uppmanats att åtgärda
bristerna och transportera bort fordon, diverse fordonsdelar och
byggmaterial har inte fastighetsägaren vidtagit åtgärder för att rätta till
förhållandena i sin helhet.
UPPLYSNINGAR
Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information
om hur man överklagar och till vem bifogas detta beslut.
Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på
kommunens anslagstavla.
Myndighetsnämnden beslutar
att med stöd av Plan- och bygglagens kapitel 11 § 19 meddela ett
föreläggande mot fastighetsägaren, innebärande att bilar, vedklyvare,
traktor, plankor, bildäck och diverse skrot på Stora Klobo 1:259 ska forslas
bort och tomten ska avstädas. Åtgärder enligt ovan skall vara utförda senast
två månader efter att beslutet har delgivits fastighetsägare,
att med stöd av Plan- och bygglagens kapitel 11 § 37 förena föreläggandet
enligt ovan med ett löpande vite om 5 000 :- (femtusen kronor) per månad
om inte åtgärderna enligt föreläggandet har genomförts i sin helhet inom
två månader efter att beslutet har delgivits,

Jäv
Tomas Ivarsson deltar inte i beslut i ärendet.

Beslutsmottagare
Fastighetsägaren
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Taxa enligt PBL
Ärendebeskrivning
Som taxa för Plan- och bygglovsverksamheten har sedan 2012 använts det
taxesystem som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, tagit fram och
som utgår från prisbasbeloppet som årligen fastställs av SCB, Statistiska
Centralbyrån. Prisbasbeloppet är 44.300:- för 2016.
För planavgifter har inte taxa enligt SKL använts utan en egen konstruktion
för beräkning av planavgifter togs fram 2012.
Nya detaljplaner upprättas med planavtal där kostnader och
kostnadsreglering mellan inblandade parter fördelas innan planarbetena
inleds.
SKL:S taxesystem från 2012 är komplicerat och omständigt med en rad
olika tabeller som ligger till grund för beräkning av avgifter. Många olika
parametrar påverkar avgifterna vilket gör det komplicerat att meddela
sökanden vilken avgift som gäller för just deras ärende, utan att göra
beräkningar.
Risken för att man gör olika beräkningar för liknande ärenden är uppenbar
med det system som nu används, baserat på SKL- taxan.
Miljö- och byggkontoret har genom Byggnadsinspektör Johnny Anderson
tagit fram ett förslag till nytt taxesystem där olika typer av ärenden föreslås
få fasta priser med tillägg för merarbete vid exempelvis ärenden utanför
planlagda områden där sakägare ska höras. Förslaget är daterat 2016-10-06.
Förslaget till nytt taxesystem med fasta priser utgår från SCB:s
prisbasbelopp och blir mera överskådligt och möjligt att publicera på
exempelvis hemsidan för att invånare i kommunen snabbt och enkelt ska
kunna kalkylera in Plan- och bygglovsavgifter i sina planer.
En koppling av taxesystemet till SCB:s prisbasbelopp gör att avgifterna
följer index och att taxan inte behöver förändras på annat sätt än vad som
följer av de allmänna prisändringarna.
Risken för att man gör olika beräkningar för liknande ärenden minskar
också med ett system med fasta priser.
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Förslaget till nytt taxesystemet innebär inte några större förändringar i
avgifterna för olika åtgärder, då förslaget till fasta avgifter beräknats med
utgångspunkt i det tabellsystemet som finns i den nuvarande SKL- taxan.
Skäl till beslut
Nuvarande taxesystem som utgår från SKL:s system är komplicerat och
omständigt, och försvårar möjligheterna till god och snabb service.
Ett system med fasta priser, som utgår från SCB:s prisbasbelopp, blir mera
överskådligt och lättare att kommunicera, samt minskar riskerna för
felräkningar.
Myndighetsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta och fastställa
upprättat förslag till nytt taxesystem för PBL- verksamheten, daterat 2016-1006.

Beslutsunderlag till politiken
JA förslag till PBL- taxa, 161006.xls

Beslutsmottagare
KS, KF
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Redovisning av lantmäteriförrättningar
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår då inga redovisningar finns.

Beslutsmottagare
Akten
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Redovisning av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för den 18 augusti 2016 - 12 oktober 2016 redovisas för
nämnden.
Myndighetsnämnden beslutar
Redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag till politiken
Delegationsbeslut MND 160818-161012.pdf

Beslutsmottagare
Akten

Justerandes signatur
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Redovisning av postlistan
Ärendebeskrivning
Postlistan för tiden 18 augusti 2016 - 12 oktober 2016 redovisas för nämnden.

Myndighetsnämnden beslutar
Informationen godkänns.

Beslutsunderlag till politiken
Postlista MN 160818-161012..pdf

Beslutsmottagare
Akten

Justerandes signatur
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Miljöstipendie 2016
Ärendebeskrivning
Nominering till miljöstipendium diskuteras.
Myndighetsnämnden beslutar
Myndighetsnämnden avstår från att utse stipendiat 2016.

Beslutsmottagare
Fritidshandläggaren
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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