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Ärendelista 2017-12-13 
 
 Närvarolista 

§ 190 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd 

§ 191 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

§ 192 Revidering av riktlinje för vindskydd för renhållningskärl 

§ 193 Föreläggande med vite 

§ 194 Yttrande över tillståndsansökan för täktverksamhet 

§ 195 Yttrande över tillståndsansökan för ombyggnad och utökning av 
avloppsreningsverk 

§ 196 Trädplan, Vimmerby kommun 

§ 197 Överföring av tillsyns- och kontrollavgifter från 2017 till 2018 

§ 198 Indexjustering av miljö- och byggnadsnämndens taxa för tillsyn 
och prövning enligt miljöbalken i Hultsfreds och Vimmerby 
kommuner 

§ 199 Indexjustering av miljö- och byggnadsnämndens taxa för 
offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Hultsfreds 
och Vimmerby kommuner 

§ 200 Indexjustering av miljö- och byggnadsnämndens taxa för kart- 
och mätverksamhet i Hultsfreds och Vimmerby kommuner 

§ 201 Centralisering av administrationen på miljö- och byggnads-
förvaltningen 

§ 202 Informationsärenden 

§ 203 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 204 Meddelanden 
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§ 
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xxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens, 
enligt miljöbalken 7 kap § 18 c, p 1 för nybyggnad av förråd på fastigheten 
xxxxxx, Vimmerby kommun. 
 
Området dispensen avser är markerad på beslutsunderlaget tomtplats-
avgränsning. 
 
Avgift: 7 168:- 
 
Lagstöd 
7:18 c, p 1 (MB, dispens beviljas), 7:18 f (MB, tomtplatsavgränsning), 26:1 
och 26:3 (MB, allmänt om tillsyn). 
 
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. 
 
Det aktuella området avser byggnader på ofri grund. För platsen finns ett 
arrendekontrakt upprättat 2015, som ger arrendatorn rättigheter över ett 
område på cirka 1 000 m². 
 
Området har varit bebyggt sedan 1930-talet, med ett fritidshus. Utöver 
fritidshuset finns även en lekstuga och en bod. När arrendekontraktet 
skrevs första gången, 1975, fanns samtliga byggnader redan uppförda. 
 
Den objektiva uppfattningen om att en tomtplats är upprättad är sedan 
länge hävdad. Detta gör att den nya byggnaden inte avhåller allmänheten 
från strandlinjen, eftersom de redan idag inte har tillgång till den från den 
specifika platsen. 
 
Sammanfattning 
Inom området vill sökande uppföra ett mindre förråd och eftersom platsen 
ligger där reglerna kring strandskydd gäller så krävs beviljad dispens. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd inkom den 17 
oktober 2017. Ansökan blev komplett 23 oktober. 

MBN § 190/2017 Dnr MBN 2017-1532 
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Nybyggnaden avser ett förråd om cirka 25 m² som kommer att uppföras 
sydväst om befintligt fritidshus. Arrendeområdet omfattar ett fritidshus i öst 
och två mindre komplementbyggnader söder om fritidshuset. 
 
Förrådsbyggnaden kommer att placeras framför den befintliga boden, med 
ett närmaste avstånd till strandlinjen med cirka 10 meter. Platsen för det 
tilltänkta förrådet är idag en kulle, som planas ut för att kunna placera ut 
förrådet. 
 
Den nya förrådsbyggnaden kommer att uppföras på plintar med en 
träkonstruktion, likt övriga byggnader inom området. Förrådets fasader 
kommer att förses med ett par fönster och en dörr. 
 
Förutsättningar 
Området är beläget sydöst om Södra Vi, invid sjön Krön. Fastigheten ligger 
utanför detaljplanelagt område, men den aktuella platsen bedöms ligga 
inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Området nyttjas med ett arrendekontrakt där arrendatorn har tillgång till 
cirka 1 000 m². Området har varit bebyggt sedan 1930-talet och har nyttjats 
med arrendekontrakt sedan 1975, då den även fått sitt nuvarande utseende. 
 
För platsen finns inga utpekade naturvärden som skulle kunna ligga som 
hinder för en beviljad dispens. Öster om fritidshuset finns ett område på 1,4 
hektar där en fornlämning upptäckts. Sydväst om fritidshuset finns en 
utmärkt fyndplats för en övrig kulturhistorisk lämning. Den planerade 
åtgärden bedöms inte påverka de utpekade områdena. Den bedömda 
tomtplatsavgränsningen omfattar inte området för fyndplatsen. 
 
Yttranden 
Kommunens ekolog framför följande: 
”Den vass och de björkarna som står mot stranden måste vara kvar. Även 
om det är ett litet avsnitt av stranden, så är denna zon viktig för djur- och 
växtliv på denna plats”. 
 
Bedömning 
Vid platsbesök går det att konstatera att området för den aktuella 
placeringen, redan idag, inte är tillgänglig för allmänheten. Samtliga 
byggnader inom sökandens arrendeområde har vita träfasader med blåa 
foder och knutar. Detta gör att platsens början och slut tydligt markeras och 
omsluts. Området omgärdas även av vidare ianspråktagen mark med 
befintliga fritidshus och komplementbyggnader. 
 
Uppförandet av ytterligare en byggnad på platsen inom området, har 
därmed ingen betydelse för strandskyddets syfte och den allemansrättsliga 
tillgängligheten vid platsen. 
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Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att den nya byggnaden inte 
kommer att medföra någon negativ förändring för allmänheten, vad gäller 
tillgången till strandlinjen vid den specifika platsen. 
 
Tomtplatsavgränsning 
Arrendeområdet kring det befintliga fritidshuset och komplement-
byggnaderna, samt ner mot vattnet karaktäriseras av en väl skött gräsmatta 
och mer naturlig mark mot söder. Området inramas och markeras tydligt i 
och med att byggnaderna är utformade på lika sätt. 
 
Förrådet kommer att placeras framför den befintliga boden, med ett 
närmaste avstånd till strandlinjen med 10 meter. Området nyttjas ända ner 
till strandlinjen och därmed saknas möjlighet till att lämna en fri passage 
mellan strandlinjen och den bedömda tomtplatsen. 
 
Efter platsbesöket går det att konstatera att området är redan hävdat som 
tomtmark och att upplevelsen av att tomtmark markeras tydligt med 
byggnadernas utseende. 
 
Områdets tomtplats bedöms i tomtplatsavgränsningen och de nya 
byggnaderna omfattas av bedömd tomtplats och hemfridszon. 
 
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 2017-12-04 
 
Skickas till 
Sökande 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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xxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av 
fritidshus 
 
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 beslutsunderlaget tomtplats-
avgränsning. 
 
Avgift: 7 168:- 
 
Lagstöd 
7:18 c, p 1 (MB, dispens beviljas), 7:18 f (MB, tomtplatsavgränsning), 
26:1 och 26:3 (MB, allmänt om tillsyn). 
 
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. 
 
Idag finns det redan ett fritidshus på fastigheten om cirka 50 m2. Eftersom 
det befintliga fritidshuset är i relativt dåligt skick måste det rivas och 
sökande planerar därför att ersätta det med ett nytt fritidshus. Den nya 
byggnaden kommer dock att bli större än det som rivs och kommer att 
omfatta cirka 60 m2. Åtgärden placeras på samma plats som det befintliga 
fritidshuset samt utförs inom bedömd tomtplats, på mark som anses 
ianspråktagen. 
 
Fastighetens hemfridszon kommer inte upplevas som utökad då det nya 
fritidshuset ersätter en äldre och placeras på samma plats. Allmänhetens 
tillgång till strandlinjen kommer inte att försvåras jämfört med hur 
tillgången är idag. Avståendet till vattnet kommer att förbli detsamma 
cirka 40 meter. Befintlig byggnad har ett fungerande el, vatten- och 
avloppssystem och detta kommer användas till det nya fritidshuset. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att 
medge dispens från strandskyddsbestämmelserna eftersom platsen redan 
är ianspråktagen på ett sådant sätt att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte.  

MBN § 191/2017 Dnr MBN 2017-1802 
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Sammanfattning 
Inom fastigheten finns ett befintligt fritidshus i dåligt skick som sökanden 
vill riva och ersätta med ett nytt större fritidshus för samma ändamål med 
en byggnadsarea på cirka 60 m2.  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om strandskyddsdispens angående en ersättningsbyggnad av 
befintligt fritidshus inkom 1 november 2017. 
 
Idag finns det ett fritidshus som är i dåligt skick, där ägaren bedömer den 
som obeboelig och omöjlig att renovera, för att få till en bättre standard. 
Det befintliga fritidshuset ligger på en bergknalle cirka 17 meter över 
sjöns nivå och cirka 40 meter från strandlinjen. Befintligt fritidshus 
kommer därmed att rivas och ersättas med en ny. Det nya fritidshuset blir 
60 m2, cirka 10 m2 större än det som rivs och kommer att ligga på samma 
plats som befintligt fritidshus. Fritidshuset kommer att placeras på 
betongplintar och byggas i trä. Taket utformas som papptak med 6° 
lutning som bekläds med svart plåt. Fritidshuset utformas med två 
sovrum, ett badrum/wc, ett kök samt en terrass/altan. 
 
Åtgärden planeras intill strandlinjen av sjön Eksjö, sydöst om Virserum.  
Fastigheten är sedan länge avstyckad och bildad, och ligger inom 
strandskyddat område och det befintliga fritidshuset är placerat med ett 
avstånd till strandlinjen på cirka 40 meter. Det är avsaknaden av 
detaljplan som gör att reglerna för strandskydd gäller för området.  
 
Idag finns det en befintlig mindre grusväg som går ner till fritidshuset. 
Denna grusväg har en hastighetsgräns på 70 km/h. Vägen har enskild 
väghållare. Denna väg ska även användas som in- och utfart till det nya 
fritidshuset. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten är en större fastighet som omfattar cirka 68 551 m2 och den 
specifika platsen är belägen i den sydöstra delen av Virserum precis intill 
sjön Eksjö. Fastigheten avstyckades från en större skogsfastighet under 
1906. Fastighetsgränsen ligger cirka 40 meter från strandlinjen. 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och bedöms inte heller 
ligga inom sammanhållen bebyggelse. Platsens hemfridszon bedöms inte 
utvidgas något i samband med uppförandet av ersättningsbyggnaden.  
 
Skyddsvärden 
Inom området där åtgärden planeras finns inga utpekade skydd eller andra 
naturvärden som skulle kunna ligga som hinder för en beviljad dispens. 
Platsen ligger inom naturvårdsplanen för Odensås. Naturvärdena har 
klass 2 (mycket högt naturvärde) men planerad byggnation påverkar inte 
området mer än tidigare då det redan anses ianspråktaget. Området 
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omfattas inte av några områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken eller några 
andra kända naturvärden.   
 
Yttrande 
Kommunekologen har inte något att erinra. 
 
Tomtplatsavgränsning och hemfridszon 
Vid platsbesök går det att konstatera att markområdet runt fastigheten, 
redan idag, är ianspråktagen med ett fritidshus. Området framför 
fritidshuset nyttjas med en altan och platsen kring huset är hävdad, 
iordning, öppen och fri från grov vegetation i form av träd och liknande.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden gör även bedömningen att den nya 
ersättningsbyggnaden inte kommer att medföra att förutsättningarna för 
området förändras, då byggnaden placeras där den befintliga byggnaden 
står idag. Den specifika platsen är redan hävdad och allmänhetens 
tillgång till strandlinjen på platsen kommer inte att förändras negativt i 
och med att fritidshuset rivs och ersätts med ett nytt. 
 
Områdets tomtplats bedöms i beslutsunderlaget tomtplatsavgränsning och 
den nya byggnaden omfattas av bedömd tomtplats och hemfridszon. 
 
Upplysning 
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 2017-12-04 
 
Skickas till 
Sökande 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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Revidering av riktlinjer för vindskydd för 
renhållningskärl 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den reviderade 
riktlinje som arbetats fram angående förtydligande i utförandet av 
vindskydden. 
 
Motivering till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att ett förtydligande behövs för att 
möjliggöra större variation i utförandet av vindskydden för 
renhållningskärlen. 
 
Sammanfattning 
En revidering har arbetats fram för att tydliggöra möjligheterna vid 
utförandet av vindskyddet för renhållningskärlen. 
 
Ärendebeskrivning 
Synpunkter har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden som 
föranleder denna revidering. Miljö- och byggnadsnämnden vill tydliggöra 
för medborgarna vad som gäller i riktlinjen angående placering, 
utformning och färgsättning. 
Den framtagna riktlinjen berör ett annars bygglovspliktigt plank, som nu 
utformas och presenteras som ett vindskydd för renhållningskärlen. I och 
med riktlinjen medger kommunen att en sådan konstruktion uppförs utan 
bygglov, under vissa förutsättningar. 
Riktlinjen har nu reviderats för att ytterligare förtydliga möjligheterna i 
utformningen. 
 
Beslutsunderlag 
Reviderad riktlinje för vindskydd 
Konstruktionsritning 
 
Skickas till 
Högsby kommun 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund, gata/park samt renhållning 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
Samhällsbyggnadsavdelningen, gata/park 
 

MBN § 192/2017 Dnr MBN 2017-2334 
 

 



 
 Sammanträdesprotokoll  11(32) 

Sammanträdesdatum 
2017-12-13 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Arkitekten 2, Hultsfreds kommun. Föreläggande 
med vite 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga xxxxxx (xxxxxx) med 
stöd av miljöbalken 15 kap §§ 11 och 30, 26 kap §§ 9, 14 och 21 samt 
avfallsförordningen § 53 att: 
 
- Införa rutiner för bortskaffande av det använda fettet så det sker på ett 

miljövänligt korrekt sätt i enlighet med tillämplig gemenskaps-
lagstiftning. Föreläggandet förenas med vite om 5 000 kronor om det ej 
följs.  Punkten ska vara åtgärdad innan utgången av 2018-01-31. 

 
- Tillse att kvitton erhålls vid varje avyttring av använt fett. Dessa kvitton 

ska motsvara ungefärlig mängd inköpt fett (olja, margarin, smör etc) 
eller att mängden på annat sätt förklara. Kvitton ska löpande skickas 
in till miljö- och byggnadsförvaltningen och första kvitto ska ha 
inkommit senast 2018-01-31 och sedan skickas in löpande fram till 
och med 2018-06-30. Föreläggandet förenas med vite om 5 000 kronor 
om det ej följs. 

 
Beslutet gäller omedelbart (MB 26 kap, § 26), även om det överklagas. 
 
Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning.  
 
Motivering till beslut 
Verksamheten har underlåtit att genomföra de punkter som föreläggandet 
utfärdat 2017-06-26 anger. 
 
Överblivet fett ses som ett avfall och måste tas om hand på ett miljömässigt 
korrekt sett i enlighet med vad lagstiftningen anger. Fett i avloppsvattnet 
leder till stora problem med igensättning i avloppsledningarna när vattnet 
kyls ned och fettet stelnar och fastnar. Det kan leda till översvämning av 
avloppsvatten. Stoppen medför stora kostnader för renspolning och 
sanering efter översvämning, både i fastigheten som i kommunens 
ledningsnät. Fettavlagringar bildar också svavelväte, en illaluktande och 
giftig gas, som kan ge frätskador på betong och utgöra en hälsorisk. Fettet 
kan även störa reningsprocessen i avloppsreningsverken och locka råttor till 
ledningsnätet. Då fettet hämtats av privatperson finns ingen kontroll av till 
vad och hur fettet används. Risk finns att det hanteras på ett felaktigt sätt. 
 
 

MBN § 193/2017 Dnr MBN 2017-499 
 

 



 
 Sammanträdesprotokoll  12(32) 

Sammanträdesdatum 
2017-12-13 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendebeskrivning 
I maj 2016 kontaktades miljöförvaltningen av fastighetsskötaren gällande 
hanteringen av fettavfall från livsmedelsverksamheterna i huset då 
fastighetsägaren hade fått låta spola avloppen vid flertalet tillfällen under 
en kort period. Vid spolning visade sig avloppet innehålla stora mängder 
fett vilket var orsaken till stoppen och misstankar fanns att fettavfall från en 
eller flera verksamheter inte hanterades på ett korrekt sätt. Från 
förvaltningens håll ombads livsmedelsverksamheterna i huset att inkomma 
med inlämningskvitton från avfallsanläggning gällande inlämning av 
använt fett. Från verksamheten finns bara en notering kring detta, och då är 
det kommunens renhållningspersonal som 2016-06-08 kontaktar 
förvaltningen efter att verksamhetens personal ville ha kvitto skrivet på en 
tunna använt fett som placerats i avfallsutrymmet. 
 
2017-06-14 inkommer nytt klagomål från fastighetsskötaren gällande fett i 
avloppet med översvämning som följd. Situationen hade varit liknande bara 
sex veckor tidigare enlig fastighetsskötaren. Från VA-huvudmannens håll 
(ÖSK) hotas med att stänga av vattnet till fastigheten, men hänvisning till 
lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och ABVA (Allmänna 
bestämmelser för användandet av kommunalt vatten och avlopp) för 
Hultsfreds kommun. Hotet realiseras inte. 
 
2017-11-13 kontaktades förvaltningen ännu en gång av fastighetsskötaren 
då det återigen var översvämning i källaren med stora mängder fett, både 
på golvet och i ledningarna. 
 
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för fastighetens utsläpp till det 
allmänna ledningsnätet inför VA-huvudmannen, men respektive hyresgäst 
är själva ansvariga för vad de spolar ned. Vid nyetableringar av 
verksamheter som förväntas släppa ut mer än 50 mg/l krävs fettavskiljare, 
vilket då gäller de flesta nyetableringar som hanterar livsmedel. Ett 
uppmanande brev till fastighetsägaren skickades 2017-11-13. 
 
Ett föreläggande för var och en av de tre livsmedelsverksamheter som finns 
på fastigheten upprättas 2017-06-26 och skickas ut. 
 
Vid uppföljning 2017-11-23 hade verksamheten inte följt samtliga punkter 
i sitt föreläggande. Fettet samlas upp, vilket är det primära, men avyttringen 
har inte skett enligt föreläggandets krav, det vill säga att avyttringen sker på 
ett sätt som är förenligt med gällande tillämplig gemenskapslagstiftning. 
Inga kvitton kan heller uppvisas.  
 
Övrig information 
Avgift: Uppföljning kommer att ske, vilken kommer att debiteras i enlighet 
med miljöbalken 27 kap, § 1. Beslut om avgift skickas separat. 
 
Övrig lagstiftning på området: Krav som till del reglerar avfallshantering 
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finns förutom inom miljöområdet även i bilaga II, kapitel VI, punkt 4 i 
förordning 852/2004 om livsmedelshygien. 
I livsmedelslagstiftningen sker föreläggande med vite med stöd av 22 och 
23 §§ Livsmedelslagen (SFS 2006:804) och artikel 54 i förordning (EU) nr 
882/2004 om offentlig kontroll.  
 
Skickas till 
Verksamhetsutövaren 
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xxxxxx, Hultsfreds kommun. Yttrande över 
tillståndsansökan för täktverksamhet 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker att länsstyrelsen fortsätter med 
den pågående miljöprövningen av ärendet men lämnar följande 
synpunkter: 
 
Det är viktigt att det anges i tillståndet eller i kontrollprogrammet hur 
man ska kontrollera att mottagna massor inte utgörs av farligt avfall. 
Dokumentation av mängden mottaget material samt lagringstiden för 
mottagna massor ska också regleras. 
 
Tillståndet eller kontrollprogrammet behöver även innefatta uppgifter om 
kontroll av kvaliteten på utgående vatten från sedimentationsdammen.   
 
Lagstöd 
9 kap miljöbalken 6 § tillståndspliktig verksamhet. 
Miljöprövningsförordningen (2013:251) 
 
Motivering till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det är bra att fortsätta med 
täktverksamhet inom ett redan exploaterat område istället för att starta 
upp en ny täktverksamhet på någon annan plats.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att det krävs att verksamhets-
utövaren upprättar ett bra system för journalföring av dels utbrutet 
material från bergtäkten men även journalföring vad gäller mottagna 
massor, hur stora mängder som tas emot och utlevereras per år samt hur 
lång tid materialet  mellanlagras på fastigheten. Eftersom ansökan inte 
gäller mellanlagring och hantering av farligt avfall är det viktigt att man 
har ett säkert system för att kontrollera att mottagna massor inte utgörs av 
farligt avfall. 
 
Nämnden anser även att provtagning och analys av utgående vatten från 
sedimentationsdammen ska regleras i tillståndet eller i 
kontrollprogrammet för att få ett mått på hur stor påverkan 
täktverksamheten har på omgivningen i form av utsläpp till vatten. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden har fått tillfälle att yttra sig över 
tillståndsansökan för fortsatt täktverksamhet på rubricerad fastighet. 

MBN § 194/2017 Dnr MBN 2017-1910 
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Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker att länsstyrelsen fortsätter med 
den pågående miljöprövningen av ärendet men lämnar följande 
synpunkter:  
 
Det är viktigt att det anges i tillståndet eller i kontrollprogrammet hur 
man ska kontrollera att mottagna massor inte utgörs av farligt avfall. 
Dokumentation av mängden mottaget material samt lagringstiden för 
mottagna massor ska också regleras.  
 
Tillståndet eller kontrollprogrammet behöver även innefatta uppgifter om 
kontroll av kvaliteten på utgående vatten från sedimentationsdammen. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har gett miljö- och byggnadsnämnden tillfälle 
att yttra sig över tillståndsansökan för berg- och moräntäkt på rubricerad 
fastighet. Bolaget har ansökt till länsstyrelsen enligt 9 kapitlet i 
miljöbalken att under 25 år få bryta 435 000 ton berg och morän, med ett 
normalårsuttag på 17 000 ton och ett maxuttag av 25 000 ton enstaka år 
samt för att mellanlagra och förädla externa schaktmassor, maximalt 5000 
ton per år. 
 
Det finns nu ett täkttillstånd inom den aktuella täkten som medger 
brytning till och med 2026-08-31. Den uttagna mängden material börjar 
dock närma sig tillståndsgiven mängd. 
 
Ansökan om täkttillstånd avser en utökning av täktområdet i nordlig 
riktning. Täktbotten ska dock ha samma nivå som tidigare, ingen brytning 
kommer att ske under grundvattennivån, avståndet mellan täktbotten och 
högsta grundvattennivån är minst en meter. Tillståndsansökan innefattar 
avbaning, borrning, sprängning, knackning, krossning, sortering, 
utlastning samt underhåll av maskiner. Bolaget anger i ansökan att de har 
för avsikt att bedriva verksamheten vardagar kl. 06.00-18.00. Utlastning 
och transport av material föreslås få ske vardagar 06.00-22.00.  
 
Täkttillstånd söks enligt kod 10.20 i miljöprövningsförordningen: täkt för 
annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra 
jordarter. 
 
Ansökan omfattar även koden 90.40 C: lagra icke farligt avfall om 
mängden vid något tillfälle är  
• Mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för 

byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
• Mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke farligt avfall i andra 

fall. 
 
Även kod 90.110 C innefattas i ansökan: 
• Yrkesmässigt återvinna icke farligt avfall genom mekanisk 



 
 Sammanträdesprotokoll  16(32) 

Sammanträdesdatum 
2017-12-13 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

bearbetning, om  den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per 
kalender år, eller 

• Genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. 

 
Det anges att för att säkerställa att inga massor klassade som farligt avfall 
tas emot ska avlämnaren skriftligen garantera att massorna ej innehåller 
farligt avfall. Det anges vidare att där ovisshet råder ska avlämnaren 
bekosta en analys av massorna där det säkerställs om det klassas som 
farligt avfall eller inte. 
 
Sedimentationsdamm finns sedan tidigare inom täktområdet. Det har 
dock inte förekommit någon provtagning och analys på utgående vatten 
tidigare, det regleras inte i nuvarande tillstånd. 
 
Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån i Sevecodirektivet på 
grund av att mer än tio ton men maximalt 20 ton sprängämne kan komma 
att användas vid ett och samma tillfälle inom området. Ett 
handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas har 
bifogats täktansökan. 
 
Inga negativa synpunkter har framkommit vid samråd med närboende och 
det har inte förekommit några klagomål på verksamheten. 
 
Skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Verksamhetsutövaren 
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Vimmerby 3:254, Vimmerby kommun. Yttrande 
över tillståndsansökan för ombyggnad och 
utökning av avloppsreningsverk 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker att länsstyrelsen fortsätter med den 
pågående miljöprövningen av ärendet men lämnar följande synpunkt: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att framförallt fosforhalterna i 
utgående vatten ska hållas så låga som möjligt. Nämnden anser att 0,2 mg/l 
är en rimlig halt att rena till. Om villkoret formuleras som sökanden 
föreslagit: att villkoret ska anses vara uppfyllt om tio av tolv 
månadsmedelvärden under kalenderåret klarar begränsningsvärdena så 
anser miljö- och byggnadsnämnden att man behöver lägga till en 
formulering i villkoret om att överskridandet endast får ske med XX 
procent av begränsningsvärdet under de månader då begränsningsvärdet 
inte innehålls, alternativt att man begränsar årsmedelvärdet för att sträva 
efter att få så låga fosforutsläpp som möjligt. 
 
Lagstöd 
9 kap miljöbalken 6 § tillståndspliktig verksamhet. 
Miljöprövningsförordningen (2013:251) 
 
Motivering till beslut 
Eftersom övergödningen är ett problem inom aktuellt område, främst i sjön 
Krön som inte uppfyller god ekologisk status anser miljö- och byggnads-
nämnden att framförallt fosforhalterna ska hållas så låga som möjligt. Om 
villkoret formuleras som sökanden föreslagit: att villkoret ska anses vara 
uppfyllt om tio av tolv månadsmedelvärden under kalenderåret klarar 
begränsningsvärdena så anser miljö- och byggnadsnämnden att man 
behöver lägga till att överskridandet endast får ske med XX procent av 
begränsningsvärdet under de månader då begränsningsvärdet inte innehålls. 
Alternativt att man begränsar årsmedelvärdet för att sträva efter att få så 
låga fosforutsläpp som är möjligt. 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har gett miljö- och byggnadsnämnden tillfälle 
att yttra sig över tillståndsansökan för ombyggnation och utökning av 
avloppsreningsverket på rubricerad fastighet. Tillstånd söks enligt kod 
90.10 i miljöprövningsförordningen: avloppsreningsverk som omfattas av 
lagen om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 2000 personekvivalenter. 

MBN § 195/2017 Dnr MBN 2017-1825 
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Miljö- och byggnadsnämnden anser att länsstyrelsen ska fortsätta med den 
pågående prövningen i ärendet men påpekar att fosforhalterna i utgående 
vatten ska hållas så låga som möjligt. Om villkoret formuleras som 
sökanden föreslagit: att villkoret ska anses vara uppfyllt om tio av tolv 
månadsmedelvärden under kalenderåret klarar begränsningsvärdena så 
anser miljö- och byggnadsnämnden att man behöver lägga till att 
överskridandet endast får ske med XX procent av begränsningsvärdet under 
de månader då begränsningsvärdet inte innehålls. Alternativt att man 
begränsar årsmedelvärdet för att sträva efter att få så låga fosforutsläpp som 
är möjligt. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har gett miljö- och byggnadsnämnden tillfälle 
att yttra sig över tillståndsansökan för ombyggnation och utökning av 
avloppsreningsverket på rubricerad fastighet. Tillstånd söks enligt kod 
90.10 i miljöprövningsförordningen: avloppsreningsverk som omfattas av 
lagen om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 2000 personekvivalenter. 
 
Utöver det kommunala spillvattnet så tar reningsverket även emot 
avloppsvatten från Arla och Åbro. Bryggeriet förväntas fördubbla sin 
nuvarande produktion fram till 2020, vilket innebär en ökad belastning på 
reningsverket. Sökanden och industrierna har utrett och kommit överens 
om att ombyggnation av det kommunala reningsverket ger de bästa 
förutsättningarna utifrån teknik, ekonomi och miljö i jämförelse med att 
respektive industri ska förbehandla sitt avloppsvatten innan det når verket. 
 
Förbehandling av avloppsvatten från de båda industrierna kommer i de 
första stegen att ske i parallella linjer för att förbehandla respektive vatten 
på bästa sätt. De båda linjerna går sedan ihop för en finpolering av BOD 
samt kväveavskiljning innan det når det kommunala reningsverket. 
 
Lukt från reningsverket har periodvis haft stor påverkan på omgivningen. 
Sökanden har gjort utredningar och åtgärder för att minska luktproblemen. 
Den senaste utredningen visar att luktproblemet har begränsats till området 
precis i närheten av reningsverket. Olika typer av inkapsling och rening för 
att minimera luktproblem finns för de nya delarna av verket.  
 
Reningsverket kommer att kompletteras med kväveavskiljning vid 
ombyggnationen. 
 
Enligt nuvarande tillstånd kan reningsverket ta emot avloppsvatten 
motsvarande 92 000 personekvivalenter (pe). Bryggeriets utökning samt 
utbyggnad av Vimmerby och en beräknad ökning av turister gör att 
avloppsvattnet som väntas nå reningsverket i framtiden beräknas motsvara 
150 000 pe. 
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Ombyggnationen är planerad att genomföras under drift av nuvarande 
anläggning så några ökade utsläpp under byggperioden förväntas inte 
uppkomma. 
 
Recipienten för det renade avloppsvattnet är Stångån som mynnar i sjön 
Krön, slutligen når vattensystemet Östersjön via Bråviken.  
 
I ansökan jämförs yrkade villkor i nya tillståndet med normalår vid 
befintligt reningsverk för fosfor, kväve och BOD.  
 
Fosfor: en ökning med 15% förväntas, det motsvarar 80 kg per år. 
Kväve: förväntas minska med 40%, det motsvarar 27 ton per år. 
BOD: förväntas öka med 15%, det motsvarar 2,7 ton per år. 
 
Det anges vidare att det ökade fosforutsläppet utgör ca 3% av den totala 
fosfortransporten inom området och förväntas inte föranleda sänkt status 
för recipienten. Sökanden föreslår att villkoret för fosfor ska formuleras:  
-Resthalten totalfosfor i det behandlade avloppsvattnet får inte överstiga 0,3 
mg/l som månadsmedelvärde. Villkoret ska anses vara uppfyllt om tio av 
tolv månadsmedelvärden under kalenderåret klarar begränsningsvärdena. 
 
Sjön Krön har otillfredsställande ekologisk status. Miljökvalitetsnormen för 
Krön är fastställd till god ekologisk status 2027. Krön uppvisar tydliga 
tecken på övergödning. Länsstyrelsens beredningssekretariat har hänvisat 
till ”icke-försämringskravet” (4 kap 2§ vattenförvaltningsförordningen) där 
det anges att man måste genomföra alla åtgärder som är nödvändiga enligt 
en avvägning enligt skälighetsregeln i miljöbalken för att förebygga att inte 
förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormen försämras.  
 
Länsstyrelsen har bett sökanden att redogöra för kostnader för att nå ner till 
gränsvärdet 0,2 respektive 0,25 mg/l för fosfor. Sökanden redovisar ökade 
kostnader på 130 000-340 000 kr/år för att nå ner till 0,2 mg/l samt 125-
295 000 kr/år för att nå 0,25 mg/l. 
 
Sökande anger även att eftersom inkommande fosforhalter är så höga (upp 
till 10-20 mg/l under vissa dagar) och föreslagen tidsperiod för medelvärde 
är endast en månad kan även mindre störningar eller underhållsarbeten leda 
till överskridandet av månadsmedelvärdet om det sänks till 0,2 mg/l.  
 
Skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
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Trädplan, Vimmerby kommun 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att trädplanen är välskriven och 
lättillgänglig men vill lämna följande kommentarer till planen: 
 
I innehållsförteckningen visar man på ett avsnitt om biologisk mångfald. 
Kapitlet kallas dock i texten för ”konflikter och problem”. Miljö- och 
byggnadsnämnden anser att den biologiska mångfalden är viktig och att 
den inte ska behandlas under kapitlet ”konflikter och problem”. Planen 
bör tvärt om kompletteras så att den ger ett stöd i val av träd för att öka 
den biologiska mångfalden. 
 
Planen bör kunna vara ett stöd i arbetet att uppnå minst två av 
miljömålen; God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Växtlistan 
skulle här kunna utökas så att den visar på vilka träd som har stort värde 
för den biologiska mångfalden genom att ge pollen, nektar, bär, frukt, 
boplatser eller andra livsmiljöer för den biologiska mångfalden. Möjligen 
skulle urvalet av träd kunna utökas med ytterligare någon växt som ger 
pollen och nektar tidigt på våren då detta är viktigt för pollinerande 
insekter. 
 
För att stödja miljömålet God bebyggd miljö, samt för att tydliggöra de 
ekosystemtjänster som träd bidrar med, skulle man kunna välja träd som 
ger människor en direkt tillgång i stadsnära miljöer. Fruktträd och 
bärbuskar kan i vissa fall vara svåra att få in i stadsmiljön då t ex fallfrukt 
kan upplevas som nedskräpande. Det finns dock ett antal platser med 
naturmark där fruktträd kan planteras där både människor och djur kan få 
tillgång till frukten utan risk för negativa effekter. På dessa platser är det 
inte heller alltid nödvändigt att beskära träden på sedvanligt sätt varvid 
skötselkostnaden kan hållas låg. För att ytterligare stötta de rika 
kulturhistoriska värden som finns i Vimmerby kan man välja äldre sorter 
såsom exempelvis de som ingår i Programmet för odlad mångfald som 
bedriva av SLU. 
 
Motivering till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tycker att det är en trevlig och lättillgänglig 
plan. Det är ett bra initiativ att ta fram en plan för att underlätta framtida 
val av träd samt skötseln av dessa. 
 
Det bedöms dock att planen skulle kunna ge stora mervärden om man 
knöt samman den med aktuella miljömål. Därför bör man utöka planen så 
att den även stöder till att framtida beslut fattas i enlighet med 

MBN § 196/2017 Dnr MBN 2017-2030 
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miljömålen. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden har fått en remiss som gäller trädplan i 
Vimmerby kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Vimmerbys stadsträdgårdsmästare har tillsammans med stadsarkitekten 
tagit fram en ny trädplan för Vimmerby kommun. Trädplanen är ett 
komplement till gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby och kommer 
ersätta den gamla trädplanen som gjordes år 2000. 
 
Trädplanen är ett vägledande dokument som fokuserar på att välja rätt 
träd till rätt plats samt värdet av att skapa utrymme för tillväxt. Det läggs 
stor vikt vid att sköta redan befintliga träd på rätt sätt och att aktsamma 
dessa vid mark- och byggnadsarbeten. Den är med andra ord en 
handlingsplan för att värna om de träd som finns och ge dem bästa 
förutsättningar att växa och trivas. Trädplanen är en konkret plan för att 
säkerställa en framtida grön kommun. 
 
Skickas till 
Stadsarkitekten 
 



 
 Sammanträdesprotokoll  22(32) 

Sammanträdesdatum 
2017-12-13 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Överföring av tillsyns- och kontrollavgifter 
från 2017 till 2018 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att begära hos kommunstyrelsen 
att få föra över 101 250 kr avseende ej utförd miljötillsyn 2017 och 
176 290 kronor för ej utförd livsmedelskontroll till 2018 års intäktsbudget 
för respektive område. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden debiterar årligen verksamhetsutövare i 
förskott enligt plan för kommande tillsyn respektive kontroll som ska 
utföras. 
 
Då 2017 varit ett år med stora påfrestningar på förvaltningen, införandet 
av ny digital plattform och periodvis låg bemanning, har förvaltningen 
inte helt lyckats med de åtaganden som en förskottsdebitering av avgifter 
för med sig. 
 
Den tillsyns- respektive kontrollskuld som enligt förvaltningen inte 
hinner utföras under innevarande år omfattar 101 250 kronor (motsvarar 
135 timmar á 750 kronor) för ej utförd tillsyn enligt miljöbalken samt 
176 290 kronor (motsvarar 170 timmar á 1037 kronor) för ej utförd 
kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. 
 
Överföringen av intäkterna görs till respektive intäktskonto 2018 vilket 
innebär att kontrollen utförs 2018 men att någon debitering motsvarande 
överförd kontroll/tillsynskostnad inte görs 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

MBN § 197/2017 Dnr MBN 2017-1265 
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Sammanträdesdatum 
2017-12-13 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Indexjustering av miljö- och byggnads-
nämndens taxa för tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken i Hultsfreds och Vimmerby 
kommuner 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att inte göra någon indexjustering 
av nämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
Timavgiften är därmed oförändrad, det vill säga 750 kronor per timme. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljö-
balken fastställdes i Hultsfreds kommunfullmäktige 2013-09-30 § 118 
samt revidering 2014-10-27 § 125. Vimmerby kommunfullmäktige 
fastställde taxan 2013-11-25 § 216 samt revidering 2014-12-08 § 193. 
 
Enligt § 8 i taxan får miljö- och byggnadsnämnden inför varje avgiftsår 
räkna upp taxan med förändringar i konsumentprisindex (totalindex) fram 
till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är 
september månad 2013. 
 
Eftersom förändringarna i konsumentprisindex varit små det senaste året 
förslås oförändrad taxa. 
 

MBN § 198/2017 Dnr MBN 2017-2318 
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Sammanträdesdatum 
2017-12-13 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Indexjustering av miljö- och byggnads-
nämndens taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen i Hultsfreds och 
Vimmerby kommuner 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att inte göra någon indexjustering 
av nämndens taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. 
Tim-avgiften är oförändrad, 1037 kronor per timme för den ordinarie 
livsmedelskontrollen och 964 kronor per timme för den extra offentliga 
kontrollen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämndens taxa för livsmedelskontrollen fastställdes i 
Hultsfreds kommunfullmäktige 2015-12-14 § 168 och Vimmerby 
kommunfullmäktige 2015-11-23 § 262. 
 
Enligt § 4 i taxan får miljö- och byggnadsnämnden varje kalenderår 
(avgiftsår) besluta att justera fastställd timtaxa (timavgift) med en 
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före 
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2015. 
 
Eftersom förändringarna i konsumentprisindex varit små det senaste året 
förslås oförändrad taxa. 
 

MBN § 199/2017 Dnr MBN 2017-2319 
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Sammanträdesdatum 
2017-12-13 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Indexjustering av miljö- och byggnads-
nämndens taxa för kart- och mätverksamhet i 
Hultsfreds och Vimmerby kommuner 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att inte göra någon indexjustering 
av nämndens taxa för kart- och mätningsverksamhet. Timavgiften är 
därmed oförändrad 2018, det vill säga 880 kronor per timme. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämndens taxa för kart- och mätningsverksamhet 
fastställdes i Hultsfreds kommunfullmäktige 2015-12-14 § 167 och 
Vimmerby kommunfullmäktige 2015-11-23 § 262. 
 
Enligt taxan får miljö- och byggnadsnämnden varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att justera de fasta avgifterna och timavgifterna med en 
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 
konsumentpris-index (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före 
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2015. 
 
Då förändringarna i konsumentprisindex varit små det senaste året förslås 
oförändrad taxa. 
 

MBN § 200/2017 Dnr MBN 2017-2320 
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Sammanträdesdatum 
2017-12-13 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Centralisering av administrationen på miljö- 
och byggnadsförvaltningen 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker organisationsförändringen enligt 
förvaltningsledningens förslag. 
 
Sammanfattning 
För att öka möjligheterna att få en hållbar organisation som hanterar 
prioriteringar och samverkan med stort kundfokus och hög arbetslust 
föreslås en samordnad administration. Administrationen utgår från 
Vimmerby. Det innebär att tre administratörstjänster, som idag finns på 
andra avdelningar (miljö- och byggnadsavdelningen och utvecklings-
avdelningen), flyttas till kansliet. För två av de berörda medarbetarna 
innebär det ett byte av huvudsaklig placeringsort och närmsta chef. 
Förändringen innebär att en administrativ expertgrupp samlas inom en 
enhet som tar ett gemensamt ansvar för registrering, posthantering, 
ärendehantering, arkivering, information, telefoni, e-posthantering samt 
dokumenthantering på förvaltningen. 
 
Ärendebeskrivning 
För att öka möjligheterna att få en hållbar organisation som hanterar 
prioriteringar och samverkan med stort kundfokus och hög arbetslust 
föreslås en samordnad administration. Administrationen förläggs till 
Vimmerby. Det innebär att tre administratörstjänster, som idag finns på 
andra avdelningar (miljö- och byggnadsavdelningen och utvecklings-
avdelningen), flyttas till kansliet. För två av de berörda medarbetarna 
innebär det ett byte av huvudsaklig placeringsort och närmsta chef. 
 
Motivering till beslut 
Syftet med förslaget är att samla en administrativ expertgrupp som tar ett 
gemensamt ansvar för registrering, posthantering, ärendehantering, 
arkivering, information, telefoni, e-posthantering samt dokument-
hantering på förvaltningen. Förslaget förväntas gagna såväl arbetsmiljön 
som den av omgivningen upplevda kvaliteten på ett likvärdigt sätt i båda 
kommunerna. Arbetsbelastningen blir jämnare för den enskilde 
medarbetaren. En samlad administrativ expertgrupp ökar tillgängligheten 
för omgivningen och minskar sårbarheten vid personalomsättning.  
 
Internt och externt upplevs det svårt att nå oss då vi ofta sitter i möte eller 
är ute på tjänsteärende. Detta gör att vi behöver samordna vår verksamhet 
i större utsträckning. Vi anser att förslaget ger möjligheter för den 

MBN § 201/2017 Dnr MBN 2017-2321 
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Sammanträdesdatum 
2017-12-13 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

samlade expertgruppen att underlätta för kunderna samtidigt som detta 
frigör tid för övriga medarbetare. 
 
Samhällsutvecklingen mot en mer digital hantering. Nya system som 
hanterar alla uppgifter oavsett vilken avdelningen de kommer ifrån ställer 
stora krav på likformig data- och ärendebehandling. 
 
Bakgrund 
Under hösten 2016 hölls två möten med hela förvaltningen där vi primärt 
diskuterade verksamhetsplan med inriktning på kundnöjdhet samt 
kvalitetshöjande åtgärder på förvaltningen. Tidigt i dessa möten framkom 
det från medarbetarna önskemål om ökat stöd i hantering av telefoni och 
administration. 
 
Under 2017 har detta utvecklingsarbete fortskridit och förvaltningen har 
delats in i tre grupper som arbetat med organisationsutveckling. Vid dessa 
träffar har bland annat kundbemötande och ärendeflöde diskuterats. 
Gemensamt från alla möten har varit krav på ökat stöd inom telefoni och 
administration för att få mer kvalitet och tid i kundmöten. 
 
Medarbetarna har även områdesvis vid halvårsredovisningen visat på 
problem och önskemål som berör telefoni och administration. 
 
Ovanstående önskemål och funderingar från medarbetarna har utgjort 
grunden till förslaget. 
 
Förslaget presenterades vid en APT varefter det blev en första facklig dis-
kussion kring förslaget. Efter detta möte diskuterades frågan åter vid ett 
APT och medarbetarna har därefter fått möjlighet att på respektive 
avdelningsmöte framföra sina åsikter kring förslaget. 
 
Medarbetarnas synpunkter 
De farhågor som medarbetarna framfört har resulterat i en risk- och 
sårbarhetsanalys. Det har även framförts flera synpunkter från 
medarbetarna vilka till största del kan sammanfattas till att man 
ifrågasätter lokaliseringen till Vimmerby samt att man från personalen i 
Hultsfred framför att man kommer att sakna den dagliga fysiska 
kontakten med administratörerna. 
 
Medarbetarna har anonymt även fått svara på fyra frågor och detta gav 
följande resultat: 
 
- På vilket sätt kommer detta att påverka mig i mitt jobb? 
Ett av de mest frekventa svaren var stress. Sedan förekom flera 
synpunkter gällande hur kommunikationen inom förvaltningen kommer 
att påverkas samt vissa andra positiva synpunkter såsom minskad 
telefontid och ökat samarbete. 
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Sammanträdesdatum 
2017-12-13 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

- Vilket administrativt stöd behöver du i det dagliga arbetet? 
De mest frekventa svaren är registrering och arkivering samt telefonstöd. 
 
- Vad är viktigast för våra kunder i kontakt med M&B? 
De mest frekventa svaren bemötande, tillgänglighet och svar. 
Sammanfattningsvis är åsikten att det är en lots in till förvaltningen som 
kunden behöver. 
 
- Jag tror att förändringen kan ge positiva effekter för mitt 

arbetsresultat. 
Skala 1-5 där 1 är lite bättre stöd och 5 är en stor avlastning. 
 
I nedanstående diagram visas medarbetarnas svar. 

  
Ledningens bedömning av medarbetarnas synpunkter 
Genomgående bedömer ledningen att svaren på frågorna 2, 3 och 4 tyder 
på att förslaget är övervägande positivt, för medarbetarna och för 
kunderna. 
 
Lokaliseringen av kanslifunktionen till Vimmerby beror på att det 
kommer krävas att denna grupp har ett väl fungerande samarbete för att, 
som grupp, möta de behov som övriga delar av förvaltningen har. Vid 
skapandet av den gemensamma förvaltningen 2014 var en av 
grundidéerna att samverkan skapar mervärde. Förslaget utgår därför från 
samma grundidé att vi blir mindre sårbara och vi får en bättre arbetsmiljö 
genom nära samarbete inom och mellan kompetensområdena. 
 
I de delar av det dagliga arbetet som kräver fysisk närvaro av den 
administrativa personalen i Hultsfred så finns det inget i förslaget som 
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motsäger detta. Kansliets utgångspunkt är enligt förslaget Vimmerby men 
i kansliets uppdrag ingår att ge service till hela förvaltningen. Det bedöms 
dock lämpligast att respektive arbetsgrupp i samverkan med kansliet tar 
fram behovsanpassade rutiner för detta, därför är detaljerna inte 
utarbetade i förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Informationsärenden 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen. 
 
Sammanfattning 
Vi behov lämnas information om kommande och aktuella ärenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Tjänstemännen berättar kort om aktuella ärenden. Bland annat 
redovisades status på ärenden som gäller strandskydd och 
byggsanktionsavgifter. 
 

MBN § 202/2017 Dnr MBN 2017/11 
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Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
anmälda delegationsbeslut under perioden 2017-11-01 – 2017-11-30. 
 
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 Vision. 
 

MBN § 203/2017 Dnr MBN 2017/8 
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Meddelanden 
 
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:57 En ny kommunallag 
 
 

MBN § 204/2017 Dnr MBN 2017/9 
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