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xxxxxx, Vimmerby kommun. Beslut om 
vitesföreläggande 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga xxxxxx (xxxxxx), med 
stöd av 22 och 23 §§ Livsmedelslagen (SFS 2006:804) och artikel 54 i 
förordning (EU) 882/2004 om offentlig kontroll samt förordning (EU) 
1169/2011, artikel 7, punkt 3, förordning (EG) 1924/2006, artikel 10, punkt 
3 samt artikel 13 och 14 och Livsmedelsverkets föreskrifter (2003:9) § 8 
att: 
 
1. Säkerställa att alla hälsopåståenden i presentationen av kosttillskott på 

företagets hemsida xxxxxx är godkända sådana 
2. Säkerställa att inga medicinska påståenden av kosttillskott eller andra 

livsmedel förekommer i presentationen av dessa varor på företagets 
hemsida xxxxxx 

3. Säkerställa att de särskilda märkningsuppgifterna som kosttillskott ska 
ha finns i presentationen av alla kosttillskott som säljs via företagets 
hemsida xxxxxx 

 
Punkterna ska vara åtgärdade senast två månader efter delgivning. 
 
Föreläggandet är förenat med vite om 50 000 kronor per punkt om det inte 
följs. 
 
Beslutet gäller omedelbart (33 § Livsmedelslagen), även om det 
överklagas. 
 
Beslutet kan överklagas. Se bifogad besvärshänvisning. 
 
Lagstöd 
§§ 22-23 Livsmedelslagen (SFS 2006:804) – Rätt att förelägga med vite 
Artikel 54 i förordning (EG) 882/2004 – Åtgärder vid bristande 
efterlevnad 
Förordning (EU) 1169/2011, artikel 7, punkt 3 – Livsmedel får inte 
tillskrivas medicinska egenskaper 
Förordning (EG) 1924/2006, artikel 10, punkt 3 – ospecificerade 
hälsopåståenden måste efterföljas av ett godkänt hälsopåstående 
samt artikel 13 och 14 – Om godkända hälsopåståenden 
Livsmedelsverkets föreskrifter (2003:9) § 8 – särskild information om 
kosttillskott 
 

MBN § 98/2018 Dnr MBN 2018-342  
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Motivering till beslut 
Då verksamheten inte åtgärdat punkt 1-3 enligt föreläggandet utfärdat 
2018-02-28 föreläggs de med vite att åtgärda dessa brister. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid ordinarie livsmedelskontroll av butiken samt hemsidan 16 februari 
2018 visade det sig att i produktbeskrivningarna för många kosttillskott 
och andra livsmedel förekom otillåtna hälsopåståenden, ospecifika 
hälsopåståenden som inte följdes upp av ett godkänt, samt medicinska 
påståenden. Så kallad ”särskild information om kosttillskott” saknades i 
beskrivningarna. Ett föreläggande om att åtgärda bristerna upprättades och 
verksamheten blev delgiven beslutet 4 april. Vid uppföljande kontroll av 
hemsidan den 16 maj var bristerna ej åtgärdade. 
 
Skickas till 
Verksamhetsutövaren (särskild delgivning med juridisk person) 
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xxxxxx, Vimmerby kommun. Beslut om 
vitesföreläggande 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga xxxxxx (xxxxxx) att 
vidta följande åtgärder: 
 
• Upphöra med lagring av gödsel direkt på mark. Om åtgärden ej 

vidtagits senast 2018-07-31 förenas den med vite om 10 000 kronor 
 
• Redovisa hur gödsel (fastgödsel, flytgödsel, diskvatten från mjölkrum, 

m m) omhändertas idag samt framtida hantering. Om åtgärden ej 
vidtagits senast 2018-07-31 förenas den med ett vite om 1 000 
kronor. 

 
• Ett icke brännbart absorberingsmedel ska finnas tillgängligt vid 

samtliga flytande kemikalier. Om åtgärden ej vidtagits senast 2018-
07-31 förenas den med ett vite om 1 000 kronor. 

 
• Samla upp oljespillet i boden och lämna in den förorenade jorden. Om 

åtgärden ej vidtagits senast 2018-07-31 förenas den med ett vite om 
1 000 kronor. 

 
• Redovisa kvitto på inlämnat farligt avfall till miljö- och byggnads-

förvaltningen. Om åtgärden ej vidtagits senast 2018-07-31 förenas 
den med ett vite om 1 000 kronor. 

 
Lagstöd 
Miljöbalken 26 kap §§ 9 och 21 Rätt att förelägga samt Inkomma med 
uppgifter, 2 kap § 3 Försiktighetsprincipen, 10 kap § 2 Verksamhets-
utövarens ansvar för avhjälpande av föroreningsskada 
SJVFS §§ 4 och 7 Lagring av stallgödsel 
 
Motivering till beslut 
Miljöbalkens försiktighetsprincip innebär att man ska utföra de skydds-
åtgärder och försiktighetsmått som krävs för att förhindra att skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer. Detta kan t ex 
vara att utföra förebyggande åtgärder för att förhindra miljöförstörande 
ämnen från att förorena mark och vatten. 
 
I Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket, 4 §, står det att 

MBN § 99/2018 Dnr MBN 2018-474  
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lagringsutrymmena för stallgödsel bör vara utformade på ett godtagbart sätt 
med hänsyn till läckage och avrinning från lagringsplatsen. Då gödsel-
plattan är överfull sker stora läckage hela tiden. Angående tillfällig lagring 
i fält står det även att stukan ska placeras på det fält där gödseln senare ska 
spridas, att lagring endast ska ske under kort tid, samt att lagringsplatsen 
väljs så att läckage kan undvikas. Då gödsel körs ut i en hage, där ingen 
gödsel ska spridas alls, blir den tillförda mängden mycket högre än 
växtnäringsbehovet för fältet. 
 
I miljöbalkens 10 kapitel 2 § står det att verksamhetsutövaren är skyldig att 
avhjälpa en föroreningsskada som uppstått i verksamheten. Oljespillet, 
diesel och det trasiga bilbatteriet är exempel på kemikalier som läcker ut 
till miljön. 
 
Sammanfattning 
Vitesföreläggande då punkterna i föreläggandet inte är uppfyllt. 
 
Ärendebeskrivning 
Efter att ett klagomål inkommit till miljö- och byggnadsnämnden så 
gjordes ett oanmält besök på fastigheten den 7 februari 2018. 
Verksamheten hade problem med lagring av gödsel, då det var fullt på 
plattan. Gödsel lagrades i en hage. I en bod med jordgolv fanns ett större 
oljespill och absorberings-medel saknades. Efter besöket skrevs ett 
föreläggande. Tre av punkterna skulle åtgärdas och redovisas senast 31 
mars samt 30 april, vilket inte har inkommit. Vid ett uppföljande besök 
framkom att gödsel fortfarande lagras i hagen och det har tillkommit mer 
gödsel. Övriga punkter har ett längre datum för åtgärdande.  
 
Skickas till 
Verksamhetsutövaren 
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xxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om 
tillstånd för installation av bergvärme-
anläggning inom vattenskyddsområde 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka installation av 
bergvärmeanläggning på fastigheten xxxxxx, Vimmerby kommun samt 
förelägga xxxxxx (xxxxxx) med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 
2 kap 3 § miljöbalken att följa nedanstående punkter: 
 
1. Värmepumpsanläggningen ska utformas enligt normbrunn-16 eller 

motsvarande samt med de tillägg som anges i föreläggandet. 
2. Buller från anläggningen får vid närmast belägna fastighet ej överstiga 

40 dB(A). 
3. Inför grävarbetet ska man förvissa sig om att man inte riskerar att 

gräva av några markförlagda ledningar på den aktuella platsen. 
Använd er gärna av Ledningskollen, www.ledningskollen.se. 

4. Brunnen ska placeras minst 6 meter från centrum på kommunala VA-
ledningar. 

5. Borrkax och vatten som uppkommer vid borrning ska alltid avskiljas t 
ex genom sedimentering i containrar eller annan liknande 
sedimenteringsteknik, innan vattnet avleds. Om ni väljer att avleda 
vattnet till dagvattennätet efter sedimentering, ska vattnet vara fritt 
från borrkax. Vattnet får inte avledas till spillvattennätet. Om borrkax 
hamnar i ledningarna för dagvatten- eller spillvattennätet kommer 
Vimmerby Energi & Miljö AB (här efter VEMAB) att skicka en 
faktura till sökande för de kostnader som detta merjobb innebär. 

6. Maskiner ska ställas upp så att motorbränsle och olja inte kan nå 
borrhålet. Den hydraulolja som används ska vara miljöanpassad, det 
vill säga vara lätt nedbrytbar och inte innehålla giftiga ämnen. 
Köldbärarvätskan ska också vara så miljöanpassad som möjligt. 
Etanolblandningen ska vara framställd av ren etanol med max 10 % 
denatureringsmedel som uppfyller läkemedelsverkets krav och med 
färgämne godkänt för användning i livsmedel. 

7. Minst en säck absorptionsmedel för oljeupptagning ska finnas vid 
arbetsstället. 

8. Foderrör ska drivas ner minst 2 meter i fast, sprickfritt berg och gjutas 
fast. Ledningarna till och från brunnen ska grävas ner och skyddas i 
marken med en kringfyllnad av stenfri sand eller kross. Fyllnaden ska 
på alla håll täcka ledningen med 100 mm. 

9. Köldbärarkretsen ska vara tillverkad i polyeten (PEL) eller material i 

MBN § 100/2018 Dnr MBN 2018-1854  
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minst likvärdig kvalitet så att den klarar infrysning utan att spricka. 
10. Innan anläggningen tas i bruk täthetsprovas kollektorn vid ett tryck av 

1,5 ggr drifttrycket, dock minst 400 kPa. Täthetsprovning utförs också 
efter reparation. Kollektorn får vid täthetsprovning inte vara nedsänkt 
i borrhålet alternativt endast innehålla vatten. 

11. Brunnen ska förses med extra skydd. Det innebär att brunnen ska tätas 
så att eventuellt inträffade slangbrott och läckor inte kan nå utanför 
brunnen. Tätning ska ske med granulerad bentonit, ända ner till botten 
av brunnen. Brunnslocket ska också vara helt tätt. 

12. Installationen i byggnaden ska utföras så att brunnens kollektorsystem 
förses med en tryckgivare och larm och vid förekomst av läckage ska 
det gå att stänga av kollektorslangarna till brunnen om köldbärar-
vätskan annars kan tömmas från värmepumpen till den del av brunnen 
där läckage uppstått. 

13. Miljö- och byggnadsförvaltningen ska kontaktas för besiktning innan 
anläggningen tas i bruk. 

14. Senast en månad efter utförd installation ska en situationsplan, 
utvisande det faktiska läget för den markförlagda delen av 
anläggningen inklusive avståndsangivelser exempelvis till byggnad 
och/eller tomtgräns samt kopia av brunnsprotokoll skickas till miljö- 
och byggnadsförvaltningen. Kopia av brunnsprotokoll skickas också 
till brunnsarkivet, SGU. 

15. Fastighetsägaren förbinder sig att vid överlåtelse av fastigheten 
underrätta den nya ägaren om förekomsten av detta tillstånd och 
därmed förknippade villkor. 

16. Om läckage eller annat problem uppstår på anläggningen ska 
fastighetsägare vidta åtgärder så att felet undanröjs samt se till att 
sanering av påverkat område utförs om det har skett en förorening av 
mark. Vid sanering ska miljö- och byggnadsförvaltningen kontaktas. 
Vid utläckage av köldbärarvätska i energibrunnen är det viktigt att 
tänka på följande: Pumpa ur brunnen tills att köldbärarvätskan 
minskat avsevärt. Pumpa till container och rådgör med VEMAB eller 
miljö- och byggnadsförvaltningen om lämpligt omhändertagande. 
Tillför inget vatten till brunnen. 

17. Om arbetet med anläggningen inte har påbörjats inom två år eller 
slutförts inom fem år upphör detta beslut att gälla och en ny ansökan 
måste lämnas in om tillståndspliktig värmepump ska installeras. 

 
Avgift 
En handläggningsavgift på 2250 kronor kommer att faktureras för utförd 
handläggning av tillståndsärendet, enligt antagen taxa, KF 2013-11-25 § 
216. 
 
Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 
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Lagstöd 
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, §§ 17-
19. 
Hultsfreds kommuns lokala förskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön §§ 10 och 17. 
Miljöbalken (1998:808) 2 kap §§ 3 och 7. 
 
Motivering till beslut 
Enligt 10 § Vimmerby kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön krävs tillstånd för att installera 
bergvärmepumpsanläggning inom vattenskyddsområde. Paragraf har 
antagits i enlighet med 17 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd då det är förbjudet att utan anmälan till den 
kommunala nämnden inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Kommunen får föreskriva att 
det ska krävas tillstånd av nämnden för att inrätta en sådan anläggning 
inom hela eller delar av kommunen, om det behövs för att skydda 
människors hälsa och miljön. 
 
Enligt 18 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd får nämnden föreskriva att anordningen inte får tas i bruk innan 
besiktning och godkännande av nämnden, precis som föreskrivits i punkt 
13 i detta beslut. Punkt 17 i föreläggandet är i enlighet med 19 § i 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.   
 
Extra tätning, enligt punkt 11 i detta beslut, med granulerad bentonit runt 
kollektorslangen i hela borrhålet bidrar till att risken för att grundvattnet 
ska förorenas minskar då det ger ett bättre skydd mot eventuella läckage 
som uppkommer p g a brott på kollektorslangen. Extra 
försiktighetsåtgärder är nödvändiga vid borrning inom 
vattenskyddsområden. 
 
Att installera en tryckgivare och ett larm för kollektorsystem är nödvändigt 
för att snabbt kunna upptäcka och lokalisera ett läckage och därmed snabbt 
kunna stänga ned användningen av brunnen och påbörja sanering. Detta 
förutsätter att det i enlighet med punkt 12 i föreläggandet finns en 
anordning som kan stänga av flödet vid toppen av brunnens ledningar från 
båda hållen.  
 
Det är viktigt att skydda marklagda ledningar mellan borrhål och 
värmepumpen med kringfyllning enligt punkt 8 för att minska risken för 
ledningsbrott p g a tjälskjutning av stenar i marken. Detta sätt att lägga ner 
ledningarna i mark ger också ett bättre skydd mot stenar som trycker på 
ledningarna vid eventuell hög belastning av marken. 
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Enligt 17§ i de lokala förskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön meddelas att man får ta ut avgift för prövning av ansökningar om 
tillstånd enligt föreskrifterna i enlighet med taxa antagen av 
kommunfullmäktige. 
 
I yttrandet som VEMAB skickade in i ärendet gällande bergvärmepump 
inom vattenskyddsområdet i Skillingarum, som de även hänvisar till i detta 
ärende, kan man läsa att det inte finns något i vattenskyddsföreskrifterna 
som hindrar en installation av bergvärmepump inom det yttre (sekundära 
eller tertiära) vattenskyddsområdet men att det alltid finns risker med att 
anlägga energibrunnar. De anser att miljö- och byggnadsnämnden är den 
instans som får göra bedömningen om man ska tillåta borrning men de vill 
gärna att man, om borrningen tillåts, följer de försiktighetsmått som 
punktats upp i yttrandet och som också finns med i detta beslut.  
 
Enligt miljöbalken kapitel 2 § 3 ska alla som avser att vidta en åtgärd 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart 
det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Enligt miljöbalken kapitel 2 § 7 gäller kraven bland annat 3 § i den 
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna 
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 
 
I normbrunn-16 kan man läsa att det är viktigt att vidta extra försiktighets-
mått om borrning ska tillåtas inom vattenskyddsområden. Det är viktigt att 
ta hänsyn till vilken typ av vattentäkt som finns i området samt den ökade 
risken för kontakt mellan olika vattenförande lager. Risken är större vid 
uttag av dricksvatten ur berg än vid uttag av dricksvatten i jordlager. 
 
Vidare kan man läsa att det finns olika risker vid anläggandet och driften 
av en energianläggning. Första risktypen gäller riskerna vid anläggning av 
energibrunnen och det är främst att de kemikalier som används i 
maskinerna kan riskera att förorena marken. Detta kan förebyggas med täta 
ytor under maskinerna (t ex en presenning med upphöjda kanter) samt 
absol om läckage skulle förekomma. Risktyp 2 gäller de geologiska 
riskerna och antas vara de risker som är svårast att förutse i denna typ av 
anläggning. En brunn kan utgöra en potentiell föroreningsväg ned i 
grundvattenmagasinet och en brunn kan även kortsluta olika grundvatten-
magasin varvid risk finns att vattenkvalitet och uttagbar mängd påverkas. 
Den tredje risktypen gäller de risker som kan kopplas till driften av 
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anläggningen och gäller främst läckage av köldbärarvätska som kan 
förorena grundvattnet. Denna risk minskas genom att täta hela brunnshålet 
med bentonit samt att förse brunnen med helt tätt topplock.  
 
SGU:S uppfattning är ”att det råder stor variation i risken att en 
energibrunn, eller annan geoenergianläggning, ska påverka en vattentäkt 
negativt. Slutligt avgörande om en energibrunn kan tillåtas måste fattas 
från fall till fall och vid avgörandet måste alla risktyper (1)-(3) ovan 
beaktas”. 
 
Risken borde ses som ringa att tillåta ett energihål i just denna placering då 
energibrunnen kommer att tätas extra noggrant i enlighet med villkoren i 
detta beslut samt med anledning av den utspädning, fastläggning och 
nedbrytning som sker vid eventuella läckage. Energibrunnens placering i 
utkanten av vattenskyddsområdet är också nödvändig att ta i beaktande då 
avståndet är betydligt mycket längre än några redan befintliga energi-
brunnar. De energibrunnar som finns i nuläget i detta vattenskyddsområde 
har inte samma höga skydd som brunnen i detta ärende kommer att ha. 
Detta då tekniken och även kunskapen om energibrunnar inom 
vattenskyddsområden har blivit bättre. Larmanordningen, avstängning av 
pumpen vid tryckfall, tätningen med granulerad bentonit av hela 
brunnshålet samt topplockstätning av borrhålet ger ett mycket högt skydd 
mot läckage. De försiktighetsmått som finns med som villkor i detta beslut 
är mycket omfattande och har skrivits med i enlighet med kapitel 2 § 3 i 
Miljöbalken, d v s enligt försiktighetsprincipen. 
 
Sammanfattning 
Ansökan om att installera en värmepump med 1 borrhål har inkommit till 
miljö- och byggnadsförvaltningen. Yttranden från VEMAB har inkommit. 
I yttrandet kan man läsa att det inte finns något i de lokala dricksvatten-
föreskrifterna som hindrar att installationen godkänns inom det yttre 
(sekundära eller tertiära) vattenskyddsområdet så länge man följer de 
försiktighetsmått som punktats upp i yttrandet och som också finns med i 
detta beslut. Det finns dock en stor osäkerhet om hur mycket en borrning 
för en energibrunn kan påverka dricksvattentäkten. Enligt miljöbalken bör 
man agera förebyggande och utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Försiktighetsmått 
ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en åtgärd kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om att få installera bergvärme inkom 22 maj 2018. Fastigheten är 
belägen i västra delen av yttre vattenskyddsområde i Rumskulla. I ansökan 
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anges att man har för avsikt att borra 1 borrhål ned till 160 meters djup. 
Totalt kommer cirka 300 liter vätska att användas i systemet varav cirka 87 
liter är koncentrerad köldbärarvätska av fabrikatet Altech KBA Agro Bio 
bioetanol. Resten av volymen är vatten. Köldmedia som kommer att 
användas är 1,8 kg, R 407 C. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har begärt in yttrande från VEMAB i 
ärendet. 
 
I yttrandet från VEMAB kan man läsa om riskerna med att anlägga en 
bergsvärmepumpsanläggning inom vattenskyddsområdet samt att det är 
svårt att bedöma hur liten mängd köldbärarvätska som krävs för att påverka 
dricksvattnets smak och lukt. Alla riskfaktorer ökar svårigheten med att 
göra en bedömning om lämpligt skyddsavstånd till de dricksvattenbrunnar 
som finns eller planeras i framtiden. Det är viktigt att inte äventyra 
vattenkvaliteten i vattentäkten då den försörjer de boende i närområdet 
med dricksvatten. Per telefon tillägger de att det i nuläget finns en större 
oro för dricksvattnet i Sverige överlag och att det är svårt att hitta en 
lämplig reservvattentäkt om vattentäkten skulle bli oanvändbar. 
 
Skickas till 
Sökande 
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xxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om 
strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens 
enligt miljöbalken 7 kap § 18 c, p 1, för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten xxxxxx, Hultsfreds kommun. 
 
Området dispensen avser är markerad på tomtplatsavgränsningen. 
 
Avgift: 7 280:- 
 
Lagstöd 
Miljöbalken 7 kap § 18 c, p 1. 
 
Motivering till beslut 
Dispens från byggnadsförbudet får endast medges om det inte strider mot 
strandskyddets syften, alltså att trygga allmänhetens tillgång till strand-
områdena samt att bevara goda livsvillkor för växter och djur. 
 
Den aktuella platsen avser ett område som nyttjas för fritidshusändamål. 
Platsen för åtgärden är inte avstyckad utan omfattar uppförda byggnader på 
ofri grund. På platsen finns ett par byggnader, varav en planerar att rivas 
och ersättas med en ny byggnad samt att den andra av byggnaderna flyttas 
en bit bort från strandlinjen. Den befintliga stugan, som ska rivas, har 
nyttjats som fritidshusändamål liksom planerna är för det nya huset. Den 
nya byggnaden kommer att placeras med ett större avstånd från vattnet än 
nuvarande byggnader. 
 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse invid Virserumssjön 
som även ingår i utpekat LIS-område. 
 
Sammanfattning 
Inom platsen vill sökande uppföra en ersättningsbyggnad för en av de två 
befintliga byggnaderna. Fastigheten ligger inom område som kräver 
beviljad dispens för att få utföra dessa åtgärder. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inkom den 
15 maj 2018. Sökande lämnade samtidigt in ansökan om bygglov, som 
kommer att behandlas i ett separat ärende. 
 

MBN § 101/2018 Dnr MBN 2018-1777  
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De befintliga byggnaderna som finns på platsen har fram till för tio år 
sedan nyttjats som fritidshus samt förråd/gäststuga. Byggnaderna omfattar 
en sammanlagd byggnadsarea om cirka 30 m². Den ena byggnaden 
(fritidshuset) kommer att rivas för att ge plats för den nya byggnaden. Den 
andra byggnaden (förråd/gäststuga) som är cirka 10 m² stor kommer att 
flyttas en bit bakom den nya byggnaden för att göra mer plats fram mot 
vattnet. Vid den nya platsen stod tidigare ett mindre utedass, som tagits 
bort. 
 
Fritidshuset som planeras avser en nytillkommen byggnadsarea om totalt 
cirka 70 m². Byggnaden kommer att uppföras som en träkonstruktion med 
sadeltak. Mot vattnet vetter fasadsidan med de större glaspartierna. 
Byggnaden planeras längre ifrån strandlinjen än de befintliga, med ett 
minsta avstånd om cirka 10-15 meter. 
 
Förutsättningar 
Området är beläget sydväst om Virserum, invid Virserumssjön. Fastigheten 
ligger utanför planlagt område, men för bebyggelsen inom fastigheten 
bedöms reglerna för sammanhållen bebyggelse gälla. Fastigheten ligger 
även inom område som kommunen pekat ut som LIS-område. 
 
Fastigheten har funnits inom familjen sedan 1980 och platsen där åtgärden 
planeras har varit bebyggd sedan 1950-talet. Byggnaden som kommer att 
rivas flyttades dit från Virserums samhälle för att användas som fritidshus. 
Till området finns en grusväg till en vändplan med parkeringsmöjlighet 
och därifrån är det cirka 80 meter fram till platsen. 
 
För platsen finns inga utpekade naturvärden eller andra skyddsvärden. 
Däremot är Virserumssjön en del av Emåns avrinningssystem, som enligt 
miljöbalkens kapitel 4 § 6 är av riksintresse. I Emån med tillhörande käll- 
och biflöden får därför inte vattenkraft samt vattenregleringar eller vatten-
ledning för kraftändamål utföras utan tillstånd. Den nu aktuella åtgärden 
bedöms inte påverka riksintresset. 
 
Yttranden 
Vid platsen finns ett våtmarksområde och en remiss har lämnats till 
kommunekologen som framför följande:  
”Vad jag vet så regleras inte sjön men jag känner inte till något om max- 
eller miniminivåer. Det finns inga kända höga naturvärden knutna till 
platsen. Avloppsanläggningen gavs tillstånd 2017 och där ingick den 
aktuella byggnaden.” 
 
Bedömning 
Vid platsbesök går det att konstatera att byggnaderna är placerade relativt 
nära vattenkanten. Inom platsen finns några större stenar och marken är 
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täckt av ljung. Då förra ägaren gick bort för cirka 10 år sedan så har 
marken inte skötts sedan dess. Trots detta så syns tomtplatsen tydligt då det 
runt omkring finns mer uppvuxna träd och sly. 
 
Den nya byggnaden planeras med ett något längre avstånd till vattnet än 
vad de befintliga byggnaderna är. Förrådet/gäststugan flyttas även till ett 
längre avstånd från vattnet än nuvarande placering. 
 
Bedömningen är att området tagits i anspråk sedan 1950, då fritidshuset 
flyttades till platsen. Vid platsbesöket noterades även en flaggstång som 
förankrats i marken på ett permanent sätt. 
 
De byggnader som står på platsen nu har tidigare nyttjats som fritidshus-
ändamål, men då den ena byggnaden är i dåligt skick vill sökande riva den 
och ersätta med ett nytt fritidshus. Det nya fritidshuset är större till 
storleken, men ändamålet är detsamma. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att den planerade åtgärden inte 
förändrar platsens ianspråktagenhet och har därmed inte någon betydelse 
för strandskyddets syfte och den allemansrättsliga tillgängligheten vid 
platsen. 
 
Tomtplatsavgränsning 
Tomtplatsens bedömning är gjord utifrån den vegetation som finns inom 
området. De befintliga byggnaderna omgärdas av högre växtlighet och träd 
och där byggnaderna är placerade är vegetationen mer öppen. 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom 
tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. 
 
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som 
dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom 
fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
Tomtplatsavgränsning 
Bilder från platsbesök 
 
Skickas till 
Sökande 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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xxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens 
enligt miljöbalken 7 kap § 18 c, p 1 för nybyggnad av bastu på fastigheten 
xxxxxx, Vimmerby kommun. 
 
Området dispensen avser är markerad på tomtplatsavgränsningen. 
 
Avgift: 7 280:- 
 
Lagstöd 
Miljöbalken 7 kap § 18 c, p 1. 
 
Motivering till beslut 
Dispens från byggnadsförbudet får endast medges om det inte strider mot 
strandskyddets syften, alltså att trygga allmänhetens tillgång till strand-
områdena samt att bevara goda livsvillkor för växter och djur. 
 
Området är ianspråktaget och hävdat ner till stranden med ett fritidshus, en 
komplementbyggnad och en båtbrygga. Sökande klipper gräset och har 
bland annat utomhusmöbler ner till strandlinjen. Bastun som planeras 
bedöms inte utöka redan befintlig tomtplats och hemfridszon. 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu.  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu inkom den 23 
maj 2018. 
 
Bastun ska placeras cirka 20 meter från det befintliga fritidshuset och 3 
meter ifrån vattnet. Anledningen till att avståndet från fritidshuset är så 
stort är att området har väldigt stora höjdskillnader. Arean på den 
planerade åtgärden är 6 m2. 
 
Bastun är fördelad i två delar, en bastudel och ett omklädningsrum med en 
relaxdel. Bastun ska stå på plintar och ytterväggarna är utförda i timmer-
profiler med knutbräda. På fasaderna monteras fönster som har en glasyta 
under 0,6 meter. Dessa ska enligt BBR avsnitt 8:352, Skydd mot fall 
genom glas, utformas så att risken för att falla ut genom glaset begränsas. 

MBN § 102/2018 Dnr MBN 2018-1860  
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Taket är ett sadeltak och beläggningen planeras vara profilhyvlad gran, 
underlagspapp och takåsar. 
 
Den aktuella platsen nås via en mindre enskild grusväg som idag används 
som in- och utfart till det befintliga fritidshuset. 
 
Åtgärden kräver inte bygglov utan har bedömts uppföras som en friggebod 
då bastun och den befintliga komplementbyggnaden upptar en area om 
mindre än 15 m2. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten är en större bebyggd lantbruksfastighet och omfattar 583 730 
m2 och den specifika platsen är belägen i den sydvästra delen av 
fastigheten intill strandlinjen av sjön Nossen. Fastigheten ligger utanför 
detaljplanelagt område, och bedöms inte uppfylla kraven för sammanhållen 
bebyggelse. På fastigheten finns det flera fritidshus längs med strandlinjen 
som är uppförda på ofri grund. Området runt sjön Nossen är ett område där 
fritidshus med tillhörande komplementbyggnader är uppförda. 
 
Skyddsvärden 
Inom området finns det inga skyddsvärden eller riksintressen 
dokumenterade som skulle kunna ligga som hinder för en beviljad dispens. 
 
Yttrande 
Fastighetsägaren har fått möjlighet att yttra sig över den planerade åtgärden 
men har inte inkommit med några synpunkter.  
 
Tomtplatsavgränsning och hemfridszon 
Den del av fastigheten där sökande har sin tomt är ianspråktagen med ett 
befintligt fritidshus, en komplementbyggnad och en båtbrygga. Vid ett 
platsbesök kunde det konstateras att området är hävdat ner till strandlinjen. 
Sökande klipper gräset och har bland annat utomhusmöbler ner till strand-
linjen. Vid platsen är det väldigt stora höjdskillnader och högst upp där 
fritidshuset ligger har sökande ett staket med en grind. På båda sidorna av 
tomten är det fullvuxen vegetation, vilket gör att tomten är avskärmad. 
 
Den nya åtgärden medför inte att förutsättningarna för området förändras 
negativt då den utförs inom den bedömda tomtplatsavgränsningen. Den 
specifika platsen är redan hävdad och allmänhetens tillgång till strandlinjen 
på platsen kommer inte att förändras negativt.  
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom 
tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. 
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En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som 
dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom 
fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
Tomtplatsavgränsning 
Bilder från platsbesök 
 
Skickas till 
Sökande 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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xxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om 
bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av 
plan- och bygglagen (PBL) 9 kap § 31 för nybyggnad av enbostadshus med 
garage på fastigheten xxxxxx, Hultsfreds kommun. 
 
Följande villkor gäller: 
 

• Ledningar för el, tele och VA inom den egna tomten ska tas i beaktning 
vid markarbeten för åtgärden och vid placering av huset 

• Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked meddelats enligt PBL 10 
kap § 3, vilket blir efter tekniskt samråd 

 
Kontrollansvarig 
xxxxxx, certifierad av SP Certifiering till och med 2022-11-13, med 
behörighetsnummer xxxxxx och behörighetsnivå K 
 
Avgift: 18 564:- 
 
Lagstöd 
PBL 9 kap § 31 
Hänsyn ska även tas till kraven i Europeiska konstruktionsstandarder. 
 
Motivering till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att placeringen av nybyggnaden 
inte utgör något hinder för varken fastighetsägarna runt om eller 
allmänheten. Inom området för den aktuella fastigheten finns ingen 
detaljplan och platsen har inte heller några dokumenterade skyddsvärden 
eller riksintressen. Nybyggnationen är inte i strid mot någon lagstiftning 
och bygglov kan beviljas. 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage med förråd. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage med 
förråd inkom den 3 maj 2018. Ansökan inlämnades i komplett skick. 
 
Sökande planerar en nytillkommen bruttoarea om cirka 199 m². Huset 
uppförs i två plan kommer att placeras vid fastighetens sydvästra sida. 

MBN § 103/2018 Dnr MBN 2018-1585  
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Byggnadshöjd blir totalt cirka 4,5 meter. Grunden blir en platta på mark 
där en träkonstruktionsstomme monteras. Fasadbeklädnaden är stående 
lockpanel. Enligt fasadritningarna ska det monteras fönster och större 
fönsterpartier som har ett mindre avstånd mellan glasytans underkant och 
golvet än 0,6 meter. Dessa ska enligt BBR avsnitt 8:352, Skydd mot fall 
genom glas, utformas så att risken för att falla ut genom glasytan 
begränsas. Fönster som monteras på fasaderna har en stomme av trä. Taket 
är ett sadeltak och på en mindre del av huset är det ett valmat tak med en 
lutning på 33 grader. Takbeläggningen är tegel. 
 
Garaget med förrådet placeras väster om huvudbyggnaden med ett avstånd 
på cirka 15 meter från tomtgräns. Avståndet mellan huset och garaget är 
cirka 7 meter. Eftersom avståndet mellan huvudbyggnad och komplement-
byggnad är mindre än 8 meter ska antingen husets fasad brandklassas eller 
förrådets fasad mot huset. Byggnadshöjd blir totalt cirka 6,6 meter. 
Komplementbyggnaden utförs på en platta på mark med träkonstruktions-
stomme. Fasadbeklädnaden blir stående lockpanel. Taket är ett sadeltak 
med tegelpannor och en taklutning på 33 grader. På fasaderna ska det 
monteras fönster som i trä. 
 
Sökande planerar installation av eldstad och montering sker enligt 
tillverkarens och skorstensfejarmästarens anvisningar. En teknisk 
beskrivning över den valda kaminen ska lämnas in till miljö- och 
byggnadsnämnden. Då området ligger utanför kommunalt VA-område ska 
en enskild anläggning (egen borrbrunn) anläggas för att lösa vatten- och 
avloppsfrågan. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten är en större bebyggd lantbruksfastighet som omfattar cirka 
267 411 m2 och den specifika platsen är belägen i den sydvästra delen av 
fastigheten intill sjön Yttre Vrången. Fastigheten ligger utanför 
detaljplanelagt område, men omfattas av sammanhållen bebyggelse. För 
fastigheten finns inga utpekade skydd eller andra naturvärden. En ansökan 
har lämnats in till Lantmäteriet för att stycka av en del av fastigheten där 
den planerade åtgärden ska utföras. 
 
Tomten planeras i anslutning till en belagd grusväg med en hastighetsgräns 
på 70 km/h. Vägen har enskild väghållare, vilket kan innebära att 
fastighetsägaren behöver upprätta servitut eller på annat sätt se till att 
nyttjanderätt skapas för vägen. Utmed denna väg har övriga fastigheter sin 
utfart, vilket skulle lämpa sig även för den nu sökta fastigheten. 
 
Yttranden 
Berörda grannar, miljökontoret och stadsarkitekten har fått möjlighet att 
yttra sig över den planerade åtgärden. Inga erinringar har inkommit. 



 
 Sammanträdesprotokoll  22(29) 

Sammanträdesdatum 
2018-06-13 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Bedömning  
Byggnaden bedöms vara tillgänglig i sin utformning, då samtliga 
nödvändiga bostadsutrymmen finns redovisade på entréplanet. Byggnaden 
kommer att utformas så att övervåningen bli inredningsbar och därmed 
åtkomlig via en trappa från entréplanet. Placeringen på fastigheten bedöms 
utifrån tomtens beskaffenhet lämplig. Nybyggnationen vid den aktuella 
fastigheten är inte i strid mot någon gällande lagstiftning.  
 
Inför startbeskedet 
Inför det tekniska samrådet ska sökanden inkomma med: 
• Energibalansberäkning. 
• Färgsättning på huset, fönster och takmaterial. 
• Teknisk beskrivning för vald kamin. 
 
Beslut om startbesked kommer att meddelas så snart eventuella 
kompletteringar som framkommit under det tekniska samrådet har kommit 
in till förvaltningen. 
 
Upplysningar 
Beslut om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år 
och avslutas inom fem år, från att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar, och överklagandetiden är 
fyra veckor från det att beslutet kungjorts där. Om ingen överklagar vinner 
bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan 
överklagas. Åtgärder som påbörjas innan bygglovet vunnit laga kraft görs 
därmed på egen risk. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska, enligt PBL 11 kap § 51, besluta om 
byggsanktionsavgift om någon bryter mot bestämmelserna i PBL, 
föreskrifter eller annat beslut. 
 
Observera att byggnadsverket inte får påbörjas innan ett startbesked 
meddelats. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
 
Skickas till 
Sökande 
Kungörelse till rågrannar 
Kontrollansvarig 
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xxxxxx, Hultsfreds kommun. Beslut om 
byggsanktionsavgift på grund av påbörjad 
åtgärd utan startbesked 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att, enligt plan- och bygg-
förordningen (PBF) 9 kap § 8, p 4, meddela xxxxxx (xxxxxx) en 
byggsanktionsavgift på 51 187 kronor för att ha påbörjat en 
bygglovspliktig åtgärd utan att fått meddelat startbesked. 
 
Byggsanktionsavgiften ska tas ut av den som har begått överträdelsen. 
 
Lagstöd 
9:1 (PBF, allmänna bestämmelser för sanktionsavgifter), 9:8, p 3 (PBF, 
meddela sanktionsavgift), 11:51 (PBL, överträdelser som medför 
sanktionsavgift), 11:53 (PBL, sanktionen ska tas ut), 11:54 (PBL, rätt till 
självrättelse), 11:57 (PBL, sanktionen ska tas ut av), 11:58 (PBL, tillfälle 
att yttra sig).  
 
Motivering till beslut 
Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagen (PBL) kap 8-
10 eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna i kap 16 §§ 2-10 eller mot en bestämmelse i en EU-
förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsyns-
myndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av PBL 16 kap 12 §. 
 
Sökande har utan meddelat bygglov och startbesked påbörjat en ändring 
från frisersalong till förskoleverksamhet utan någon hänsyn till gällande 
lagstiftning eller myndighetens handläggningsprocess. Enligt PBL 9 kap § 
2, p 3 a krävs bygglov för ändring av en byggnad om ändringen innebär att 
byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligt annat 
ändamål än tidigare. Överträdelsen skedde trots vetskap om att det inte var 
tillåtet. 
 
Sammanfattning 
Det har vidtagits åtgärder på fastigheten som är lovpliktiga, utan att ha fått 
meddelat startbesked. Detta är, enligt gällande lagstiftning, inte tillåtet och 
miljö- och byggnadsnämnden ska vid överträdelser döma ut en 
byggsanktionsavgift. 
 

MBN § 104/2018 Dnr MBN 2018-1997  
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Ärendebeskrivning 
Ett ärende om olovlig åtgärd registrerades den 1 februari 2018, efter en 
anmälan från miljökontoret. Enligt anmälan ska det på fastigheten startats 
en minior- och juniorverksamhet för barn i åldern 0-6 år. Ombyggnaden 
har, enligt uppgift från miljökontoret, påbörjats under januari månad. 
Aktuell lokal har tidigare använts som frisersalong och den ianspråkstagna 
ytan uppgår till cirka 160 m2. Planlösningen för lokalen är utformad med 
tre samlingslokaler, två toaletter/WC, städrum, soprum, hobbyrum samt en 
köksdel. Ändringen i planlösningen medför inga ändringar i fasaden eller i 
bärande konstruktion. 
 
I ett samtal med en representant för verksamheten den 19 februari 2018 
framkom att åtgärden redan var påbörjad och att lokalen hade tagits i bruk. 
Den 28 mars var representanten på kontoret och förklarade sig. Miljö- och 
byggnadsförvaltning upplyste på mötet om kravet på bygglov för ändrad 
användning och att en ansökan ska lämnas in. Representanten har redovisat 
de ändringar som gjorts. Han har även förklarat att det var fel och avser 
söka bygglov i efterhand. Information lämnades att byggsanktionsavgift 
kommer att tas ut eftersom åtgärden utförts innan bygglov och startbesked 
har medgetts. Handlingarna för startbesked blev komplett den 2 maj. Bygg-
lov och startbesked beviljades den 23 maj för ändrad användning, från 
frisersalong till förskoleverksamhet. Ärendet om bygglov handläggs i 
separat ärende. 
 
Fastighetsägarens synpunkter 
Representanten för verksamheten fick ta del av detta förslag till beslut via 
e-post den 5 juni för att ytterligare kunna inkomma med synpunkter kring 
de vidtagna åtgärderna. Följande synpunkter har inkommit: 
”Vi hemställer om att den förslagna sanktionsavgiften reduceras kraftigt. 
Vi anser att den föreslagna avgiften inte står i proportion till varken 
bygglovsavgiften eller till felets omfattning”. 
 
Detaljplanen 
För området finns detaljplan som vann laga kraft den 27 april 1984. 
Bestämmelserna i planen är BCHII, vilket innebär att fastigheten endast får 
användas för bostadsändamål och fristående hus. Om det prövas lämpligt 
får även inredning av lokaler för centrumbebyggelse användas. 
 
Åtgärden är inte i strid med gällande detaljplan, därför har bygglov kunnat 
beviljas. Detta behandlas i separat ärende med delegationsbeslut av 
tjänstemän. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att, enligt plan- och bygg-
förordningen (PBF) 9 kap § 8, p 4, meddela en byggsanktionsavgift på 
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102 375 kronor för att ha påbörjat en bygglovspliktig åtgärd utan att fått 
meddelat startbesked 
 
Förslag 
Bo Svensson, C, föreslår att byggsanktionsavgiften ska sänkas till hälften 
eftersom avgiften inte står i rimlig proportion till överträdelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Uträkning av byggsanktionsavgift 
 
Skickas till 
Verksamhetsutövaren 
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Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 
bostadskvarter Sandstensgatan, Vimmerby 
kommun. Granskning 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads-
förvaltningen i uppdrag att påbörja granskning av detaljplan för del av 
Vimmerby 3:3, bostadskvarter Sandstensgatan, Vimmerby kommun. 
 
Lagstöd 
PBL 5 kap 18-25 § Granskning. 
 
Motivering till beslut 
Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 
snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 
utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i Vimmerby 
tätort. 
 
Sammanfattning 
Detaljplaneförslag för ett nytt bostadskvarter intill befintliga bostadskvarter 
i Vimmerby tätort. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråd 16 april–7 maj 2018. Sakägarna är emot 
förtätningen i området. Flertalet sakägare har erinringar mot förslaget 
eftersom naturmarken används av närboende och motverkar god livs-
kvalitet. Sakägarna önskade en 10 meter bred naturremsa mellan de 
befintliga kvarteren och det nya. 
 
Inkomna synpunkter har inte föranlett några ändringar på plankarta eller 
planbeskrivning. Ändringar som skett är enbart av redaktionell karaktär. 
 
Med ovanstående justeringar kan detaljplanen ställas ut för granskning. 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
 

MBN § 105/2018 Dnr MBN 2017-1144  
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Informationsärenden 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Vid behov lämnas information om kommande och aktuella ärenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Tjänstemännen berättade kort om aktuella ärenden. Bland annat 
redovisades status på ärenden som gäller strandskyddsdispenser och 
sanktionsavgifter. Även beslut som gäller överklagade nämndbeslut 
redovisades. 
 
Enligt verksamhetsplanen ska varje arbetsgrupp två gånger per år redovisa 
utfallet av planering och avvikelser till ledningsgruppen. Uppföljning 
gjordes den 29 maj av valda delar av verksamheten. Förvaltningschefen 
meddelade att ingen grupp redovisade några större avvikelser som 
föranledde några förändringar eller omprioriteringar av tillsynsplanerna. 
 
 

MBN § 106/2018 Dnr MBN 2018/3  
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Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
anmälda delegationsbeslut under perioden 2018-05-01 – 2018-05-31. 
 
Sammanfattning 
Beslut fattade på delegation anmäls till miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt gällande delegationsordning ska beslut fattade på delegation 
anmälas till miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista från ärendehanteringssystemet EDP Vision. 
 
 

MBN § 107/2018 Dnr MBN 2018/1  
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Meddelanden 
 
Hultsfreds kommun 
Kommunfullmäktige, 2018-03-19 § 31 Årsredovisning 2017 – Beslut om 
ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden, Hultsfreds del 
 
Vimmerby kommun 
Kommunfullmäktige, 2018-05-28 § 89 Årsredovisning Vimmerby 
kommun 2107 – fråga om ansvarsfrihet 
 
Kommunfullmäktige, 2018-05-28 § 91 Riktlinjer för e-post i Vimmerby 
kommun 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär 18:17 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018 
 
 

MBN § 108/2018 Dnr MBN 2018/2  
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