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Venskögle 1:12, Hultsfreds kommun. 
Överklagan av beslut för vidare prövning 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden översänder överklagan av nämndens beslut 
2020-08-19 MBN §109/2020 till länsstyrelsen för vidare prövning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller tidigare beslut i ärendet. 
 
Överklagandet har kommit in inom rätt tid.  
 
Lagstöd 
45-46§ förvaltningslagen 
 
Motivering till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden anser inte att det finns några skäl att ändra 
beslutet att avslå anmälan samt att meddela förbud att bedriva den anmälda 
verksamheten på platsen. Nämnden anser att området är olämpligt för 
bilskrotningsverksamhet på grund av närheten till Virserumsån. 
 
Sammanfattning 
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut kom in den 24 
september 2020. Miljö- och byggnadsnämnden har inte för avsikt att ändra 
sitt beslut och skickar därför överklagandet till länsstyrelsen för vidare 
prövning. Överklagandet har kommit in inom rätt tid. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid nämndsammanträdet den 19 augusti 2020 beslutade miljö- och 
byggnadsnämnden att avslå anmälan om miljöfarlig verksamhet i form av 
bilskrotningsverksamhet samt meddela förbud att bedriva den anmälda 
verksamheten på fastigheten. Av motiveringen i beslutet framgår att miljö- 
och byggnadsnämnden anser att området är olämpligt för bilskrotnings-
verksamhet på grund av närheten till Virserumsån som innebär att det finns 
risk att verksamheten förorenar vattnet i ån. 
 
Överklagan av nämndens beslut kom in den 24 september 2020. 
Mottagningsbevis påskrivet den 9 september 2020 har kommit in till miljö- 
och byggnadsförvaltningen där det framgår att nämndens beslut mottagits. 
Överklagandet har därmed kommit in inom rätt tid. I överklagandet 
efterlyser sökanden åtgärder som de kan göra för att ändra nämndens 
beslut. 

MBN § 147/2020 Dnr MBN 2019-2962  
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Miljö- och byggnadsnämnden anser att platsen är olämplig för den här 
typen av verksamhet på grund av närheten till ån. Miljö- och byggnads-
nämnden har inte för avsikt att ändra sitt beslut och skickar därför 
överklagandet vidare till länsstyrelsen för vidare prövning. 
 
Följande handlingar översändes: 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-08-19, MBN § 109/2020 
Anmälan om miljöfarlig verksamhet 
Mottagningsbevis 
Överklagandet 
Ärendeblad 
 
Skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar 
Överklagande bolag 
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Viken 1:5, Vimmerby kommun. Ansökan om 
tillstånd för avloppsanläggning 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja tillstånd att inrätta en ny 
avloppsanläggning som betjänar verksamhetsområdet i Locknevi på 
fastigheten Viken 1:5, Vimmerby kommun. 
 
Tillståndet gäller en avloppsanläggning som innefattar ledningsnät, slam-
avskiljare och infiltrationsanläggning som är dimensionerad för 60 person-
ekvivalenter (pe). 
 
Avloppsanläggningen med förstärkt infiltrationsbädd ska utföras enligt de 
uppgifter som redovisats i ansökan samt följande anvisningar och bifogad 
skiss över anläggningen: 
 
1. Avloppsvattnet ska ledas till slamavskiljare på minst 18 m3. Slam-

avskiljaren ska vara P-märkt eller ha byggproduktcertifikat (BPC) 
samt uppfylla kraven enligt EN-12566-1. Utloppen i samtliga slam-
avskiljare ska förses med T-rör. T-röret i den sista slamavskiljaren bör 
förses med slamflyktsfilter. 
 
Om befintlig slamavskiljare ska återanvändas till den nya 
anläggningen ska den undersökas av en sakkunnig som skriftligt 
intygar att slamavskiljaren är tät och klarar den aktuella belastningen. 

 
2. Från slamavskiljaren leds avloppsvattnet med självfall i en tät ledning 

till infiltrationsbädden. Avloppsvattnet leds först till en central 
fördelningsbrunn från vilken avloppsvattnet sedan går vidare ut i två 
ytterligare fördelningsbrunnar. Varje utlopp i fördelningsbrunnarna 
ska förses med reglerenhet för styrning av flödet. Högst ett spridnings-
rör får anslutas per utlopp i fördelningsbrunnarna. 

 
3. Infiltrationsbädden anläggs så ytligt som möjligt på ansökt plats, se 

bifogad skiss över anläggningen. Infiltrationsbädden byggs upp enligt 
ansökan och tillverkarens läggningsanvisningar. Bädden byggs upp av 
ett minst 50 cm tjockt lager markbäddsand (0,06-8,00 mm). Ovanpå 
markbäddssanden placeras spridarplattor på vilka biomoduler placeras. 

 
4. En del/ett segment av infiltrationsbädden förses med tät markduk i 

botten enligt ansökan. I botten av den täta delen läggs ett 20 cm tjockt 

MBN § 148/2020 Dnr MBN 2020-961  
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lager med singel (2-4 mm (2-5 mm) eller 4-8 mm). I detta lager läggs 
dräneringsrör. Från den täta delen av infiltrationsbädden leds 
dräneringsledningen till efterföljande provtagningsbrunn. 

 
5. Minst 16 stycken biomodulpaket ska anslutas i infiltrationsbädden 

enligt ansökan. Modulerna anläggs enligt tillverkarens anvisningar. 
Infiltrationens bredd ska anpassas efter tillverkarens läggnings-
anvisningar. Infiltrationsbäddens yta ska bli minst 240 m2. 

 
6. Från provtagningsbrunnen leds vattnet till en stenkista enligt ansökan. 

Utloppet ska läggas dolt. 
 
7. Det ska vara minst en meter mellan infiltrationsrören och den högsta 

grundvattenyta eller fast berg. Ingen sprängning får ske på 
infiltrationsplatsen. Om detta villkor inte kan uppfyllas ska miljö- och 
byggnadsförvaltningen omedelbart kontaktas och som kommer att 
meddela lämpliga ändringar. 

 
8. Luftningsrör ska anslutas till infiltrationsbädden enligt tillverkarens 

anvisningar. 
 
9. Hela bädden ska täckas med ett lager fiberduk innan den täcks med 

fyllnadsjord, så att infiltrationsrören ligger på frostfritt djup. 
 
10. Infiltrationsbädden ska skyddas från belastning, till exempel fordon 

och betande djur. Infiltrationsbäddens område ska vara inhägnat. 
 
11. Anläggningen ska klara följande funktionskrav: 

- Totalfosfor reduceras med minst 70 % 
- Organiska ämnen, mätt som BOD7, reduceras med minst 90 % 

 
12. För att kunna kontrollera avloppsanläggningens funktion ska vatten-

provtagning utföras enligt de uppgifter som redovisats i ansökan. 
Provtagningen ska analyseras på ackrediterat laboratorium med 
avseende på parametrarna BOD och Fosfor (Tot-P). 

 
13. Egenkontroll ska bedrivas. Anteckningarna och dokumentationen från 

egenkontrollen ska sparas i minst fem år. Egenkontrollen ska kunna 
visas upp för miljö- och byggnadsförvaltningen vid förfrågan. 

 
14. Inför planerade driftstopp ska miljö- och byggnadsförvaltningen 

informeras. Vid ett eventuellt driftstopp eller haveri ska miljö- och 
byggnadsförvaltningen kontaktas omgående. Information om drift-
stoppet med uppgifter om mängden orenat avloppsvatten som bräddats 
samt vilka åtgärder som vidtagits ska skickas till miljö- och byggnads-
förvaltningen omgående efter att bräddning har skett och åtgärder 
vidtagits. 
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15. Ändringar i utförandet får endast ske efter godkännande från miljö- 
och byggnadsförvaltningen. 

 
16. Förutom miljö- och byggnadsnämndens krav ska tillverkarens 

läggningskrav följas. 
 
17. Anläggningen ska besiktigas av miljö- och byggnadsförvaltningen 

innan den läggs igen. Slutbesiktning ska utföras av slam-avskiljare, 
infiltrationsbädd och stenkista innan dessa täcks igen. Ta kontakt med 
miljö- och byggnadsförvaltningen och boka tid för slutbesiktning 
minst två arbetsdagar i förväg. 

 
18. Fotodokumentation på samtliga delar och moment från arbetets gång 

ska lämnas in till miljö- och byggnadsförvaltningen senast tio dagar 
efter slutbesiktning. Fotodokumentationen ska innehålla 
dokumentation av schaktbotten med måttangivelser för slamavskiljare 
och infiltrationsbädd, infiltrationsbäddens uppbyggnad och samtliga 
lager med material, tät markduk, rörläggning, spridarplattor, 
biomoduler, geotextil, provtagningsbrunn och stenkista. 

 
19. Efter driftstart ska anläggningen slamtömmas med en frekvens som 

lägst motsvarar den intervall som gäller enligt Vimmerby kommuns 
renhållningsordning, vilket innebär minst en gång per år för 
permanentbostäder. Frekvensen av slamtömning ska anpassas efter 
anläggningens förutsättningar. 

 
20. Tillståndet gäller i fem år men upphör att gälla om anläggningen inte 

har påbörjats inom två år. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en timavgift för att handlägga ansökan 
om tillstånd till gemensam avloppsanläggning med vattentoalett 
dimensionerad för 26-100 pe. Timavgiften för 2020 är 778 kronor enligt 
beslut i kommunfullmäktige, KF § 216/2013. Separat avgiftsbeslut 
upprättas efter slutbesiktningen är utförd och faktura skickas separat. 
 
Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 
 
Lagstöd 
Enligt miljöbalken är det förbjudet att inrätta avloppsanordning med 
vattentoalett utan tillstånd. Tillståndet har lämnats med stöd av 13 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
De särskilda hänsynsreglerna i miljöbalken gäller för verksamheten och 
även kravet som framgår av miljöbalkens 9 kap 7 § vilken anger följande: 
”Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt 
så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För 
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar 
utföras”. 
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Enligt 18 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd får nämnden föreskriva att anordningen inte får tas i bruk förrän 
den besiktigats och godkänts av nämnden.  
 
I beslutet har vi även tagit hänsyn till miljömålen: ”Grundvatten av god 
kvalitet” och ”Ingen övergödning”. Mer information om miljömålen får du 
på www.miljomal.se och https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/djur-
och-natur/sa-mar-miljon/nar-vi-miljomalen.html. 
 
Motivering till beslut 
Ett platsbesök inför ansökan om ny avloppsreningsanläggning har genom-
förts av miljö- och hälsoskyddsinspektörer tillsammans med VA-ingenjör 
och VA-tekniker den 24 juni 2020. Ansökan om tillstånd för avlopps-
anläggningen kom in till miljö- och byggnadsförvaltningen den 20 juli. 
Kompletteringsbegäran samt inkomna svar har handlagts under perioden 3 
augusti till 28 september. Avloppsanläggningen kommer att betjäna 
verksamhetsområde där Vimmerby Energi & Miljö AB (Vemab) är VA-
huvudman. Vemab har idag en avloppsanläggning som betjänar 
verksamhetsområdet vilken omfattas av ledningsrätt som bildades vid en 
lantmäteri-förrättning 1988 (akt 0884-84/194). Ledningsrätt/servitut kan 
komma att behöva kompletteras alternativt förnyas när den nya 
anläggningen är klar vilket Vemab ansvarar för. 
 
Muntligt samråd har skett den 12 oktober med markägaren för fastigheten 
där avloppsanläggningen ska placeras. Markägaren har inget att erinra mot 
anläggningen. Kommunal vattentäkt betjänar berörda fastigheter. Utifrån 
avstånd och topografiska förhållanden bedöms avloppsanläggningen inte 
påverka vattentäkten. Något samråd med närboende har därmed inte ägt 
rum. 
 
Ansökt anläggning ska bestå av slamavskiljare och infiltrationsbädd med 
biomoduler och bedöms vara dimensionerad för 60 pe. Vemab har utfört 
beräkningar gällande dimensioneringen av anläggningen och ledningsnätet 
efter Svenskt vattens rekommendationer (P90 och P83). I dagsläget ska 14 
småhus, 11 lägenheter samt bygdegård och församlingshem kopplas på 
avloppsanläggningen. Vemab planerar inte för att ta höjd för eventuella 
framtida påkopplingar. Enligt inlämnad information i kompletteringar till 
ansökan visar mätningar vid vattenverket att det går ut cirka 10 m3 vatten 
per dygn till ledningsnätet. Skillnaden mellan olika säsonger varierar från 
5-10 m3, där det högsta flödet uppmäts under sommarhalvåret. Det är dessa 
siffror anläggningen dimensioneras efter. 
 
Vid bygdegården hålls större sammankomster vid några tillfällen per år. 
Dialog har förts mellan Vemab och bygdegårdens förening gällande 
belastning vid sådana sammankomster och evenemang. De har kommit 
överens om att bygdegården ska tillsätta kompletterande lösningar vid 
evenemang för fler än 360 personer. 
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Av ansökan framgår att 16 biomodulspaket ska anslutas i infiltrations-
bädden vilket innebär en yta på 256 m2. Enligt inskickat förslag blir 
spridarledningarna 16 meter långa. Eftersom spridningen av avloppsvatten 
endast beräknas ske upp till och med 15 meter med självfall på ledningen 
blir den verkliga ytan cirka 240 m2. 
 
Markundersökning i form av siktanalys eller perkolationsprov har inte 
gjorts. Därför ställs det krav på en förstärkt infiltrationsbädd för att 
säkerställa att reningen av avloppsvattnet blir tillräcklig. Ansökan med 
tillhörande beskrivning av infiltrationsbäddens uppbyggnad lever upp till 
dessa krav. En provgrop har grävts och det visade sig stå grundvatten på 
cirka 1,8 meters djup på den ansökta platsen. För att uppnå tillräckligt 
skyddsavstånd till grundvatten och ta höjd för lokal förhöjning av grund-
vatten under bädden ska infiltrationsbädden anläggas så ytligt som möjligt 
alternativt upphöjd. 
 
Sökande/entreprenören har ansvaret för att undersöka markförhållandena 
under arbetets gång för att säkerställa att den valda tekniken är lämplig för 
de lokala förhållandena. 
 
Det är mycket viktigt att villkoret i punkt 7 ovan uppfylls. Om det skulle 
visa sig att detta inte går på den planerade platsen måste miljö- och 
byggnadsförvaltningen kontaktas. 
 
Diskussion har under prövningstiden förts angående dagvatten som finns 
påkopplat från Locknevi skola. Vemab meddelade den 6 oktober 2020 att 
dagvatten är bortkopplat. 
 
Avloppsanläggningen innefattas av årlig tillsyn från miljö- och byggnads-
förvaltningen där egenkontrollprogram, provtagning, reningsresultat, 
eventuella driftstörningar och åtgärder tas upp. 
 
Idag leds avloppsvattnet efter slamavskiljning vidare till två biodammar. 
Diskussion har förts gällande hanteringen av de befintliga dammarna när 
den nya anläggningen tas i bruk och Vemab har meddelat att de kommer 
låta dammarna vara kvar som de är idag. Viktigt att dammarna även fortsatt 
är inhägnade med stängsel. 
 
Sammanfattning 
Ett platsbesök inför ansökan om ny avloppsreningsanläggning har genom-
förts av miljö- och hälsoskyddsinspektörer tillsammans med VA-ingenjör 
och VA-tekniker den 24 juni 2020. Ansökan om tillstånd för avlopps-
anläggningen kom in till miljö- och byggnadsförvaltningen den 20 juli. 
Kompletteringsbegäran samt inkomna svar har handlagts under perioden 3 
augusti till 28 september. Avloppsanläggningen kommer att betjäna 
verksamhetsområde där Vemab är VA-huvudman. I Locknevi finns 
verksamhetsområde för både spillvatten och dricksvatten. I området ingår 
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14 fastigheter/småhus, 11 lägenheter samt bygdegård och församlingshem, 
som ska anslutas till avloppsanläggningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Vemab har ansvar för ett antal mindre avloppsreningsanläggningar inom 
kommunen och anläggningen i Locknevi är en av dessa. Anläggningen har 
sedan tidigare ett föreläggande om åtgärd eftersom dagens renings- och 
teknikkrav inte uppfylls, MBN § 47/2019. Avloppsanläggningen ska vara 
uppförd och uppfylla reningskraven innan utgången av 2020. 
 
Ett platsbesök inför avloppsansökan utfördes av miljö- och hälsoskydds-
inspektörer tillsammans med VA-ingenjör och VA-tekniker den 24 juni 
2020. Ansökan om tillstånd för avloppsanläggningen kom in till miljö- och 
byggnadsförvaltningen den 20 juli. Ansökan har därefter diskuterats 
tillsammans med sökande och kompletteringsbegäran samt inkomna svar 
har handlagts under perioden 3 augusti till 28 september. Anläggningen 
kommer att betjäna verksamhetsområde där Vemab är VA-huvudman. I 
Locknevi finns verksamhetsområde för både spillvatten och dricksvatten.  
 
Kommunal vattentäkt betjänar berörda fastigheter. Utifrån avstånd och 
topografiska förhållanden bedöms avloppsanläggningen inte påverka 
vattentäkten. Något samråd med närboende har därmed inte ägt rum. 
 
Muntligt samråd har skett den 12 oktober med markägaren för fastigheten 
där avloppsanläggningen ska placeras. Markägaren har inget att erinra mot 
anläggningen. Vemab har idag en avloppsanläggning som betjänar 
verksamhetsområdet vilken omfattas av ledningsrätt som bildades vid en 
lantmäteriförrättning 1988 (akt 0884-84/194). Ledningsrätt/servitut kan 
komma att behöva kompletteras alternativt förnyas när den nya 
anläggningen är klar vilket Vemab ansvarar för. 
 
I VA-verksamhetsområdet ingår 14 fastigheter/småhus, 11 lägenheter samt 
bygdegård och församlingshem, som ska anslutas till avloppsanläggningen. 
Ansökt anläggning ska bestå av slamavskiljare med total våtvolym på 18 
m3 samt infiltrationsbädd med biomoduler på 240 m2. Anläggningen 
bedöms vara dimensionerad för 60 pe. Vemab har utfört beräkningar 
gällande dimensioneringen av anläggningen och ledningsnätet efter 
Svenskt vattens rekommendationer (P90 och P83). Enligt inlämnad 
information i kompletteringar till ansökan visar mätningar vid vattenverket 
att det går ut cirka 10 m3 vatten per dygn till ledningsnätet. Skillnaden 
mellan olika säsonger varierar från 5-10 m3, där det högsta flödet uppmäts 
under sommarhalvåret. Det är dessa siffror anläggningen dimensioneras 
efter. 
 
Markundersökning i form av siktanalys eller perkolationsprov har inte 
gjorts. Därför ställs det krav på en förstärkt infiltrationsbädd för att säker-
ställa att reningen av avloppsvattnet blir tillräcklig. Sökande/entreprenören 
har ansvaret för att undersöka markförhållandena under arbetets gång för 
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att säkerställa att den valda tekniken är lämplig för de lokala förhållandena. 
 
Avloppsanläggningen innefattas av årlig tillsyn från miljö- och byggnads-
förvaltningen där egenkontrollprogram, provtagning, reningsresultat, 
eventuella driftstörningar och åtgärder tas upp. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar samt kompletteringar 
Skiss över anläggningen 
 
Skickas till 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
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Husbyggaren 11, Hultsfreds kommun. Anmälan 
om installation av nya brännare i förbrännings-
anläggning 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att, med anledning av anmälan om 
installation av nya brännare i befintlig samförbränningsanläggning, före-
lägga IKEA Industry Hultsfred AB (556260-4636) om följande: 
 
1. Om inget annat anges nedan ska företaget följa det man själv angett i 

anmälan om ändring, i rubricerat ärende, inlämnat till miljö- och 
byggnadsförvaltningen den 15 oktober 2020 och kompletterat den 19 
oktober 2020 

2. Företaget ska meddela miljö- och byggnadsförvaltningen i förväg innan 
de nya brännarna tas i drift 

 
Detta beslut, eller delar av, går att överklaga, se bifogad besvärshänvisning. 
 
Lagstöd 
Miljöbalken 26 kap § 9 Rätt att förelägga 
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 27 Handläggning 
av anmälan: tillståndskrav, förbud 
Miljöprövningsförordningen 1 kap § 4 Förändring av tillståndspliktig 
verksamhet 
Miljöprövningsförordningen 1 kap § 1 Anmälningsplikt 
 
Motivering till beslut 
Företaget vill installera ytterligare två brännare till samförbränningspannan 
för att få en bättre lösning på sina biproduktflöden, samt förbättra sin 
energianvändning. Eftersom företaget har tillstånd till nuvarande 
verksamhet så innebär det att den planerade ändringen antingen är 
anmälningspliktig eller tillståndspliktig. Företaget har i och med sin 
anmälan visat att ändringen är anmälningspliktig eftersom den endast 
påverkar det allmänna villkoret i företagets tillstånd. 
 
Sammanfattning 
Företaget vill installera två dammbrännare i befintlig förbrännings-
anläggning, för att förbättra sin energiåtgång samt förbättra sin användning 
av biprodukter. Åtgärden innebär inte att man förändrar den maximala 
installerade tillförda effekten i pannan och kan därför ses som en mindre 
ändring med anmälningsplikt. 

MBN § 149/2020 Dnr MBN 2020-2983  
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Ärendebeskrivning 
IKEA Industry Hultsfred AB har en förbränningsanläggning för biobränsle, 
en samförbränningsanläggning för avfall och biobränsle samt en 
hetvattenpanna/oljepanna i sin verksamhet. Företagets miljötillstånd 
omfattar totalt 112 MW. Maximalt 50 MW av dessa får komma från 
samförbränningsanläggningen. 
 
Företaget planerar att installera två dammbrännare, med tillhörande 
utrustning för transport av bränsle och lufttillförsel, på 10 respektive 5 
MW. På så vis vill man optimera driften av energisystemet, samt utnyttja 
det damm som uppkommer i siktavdelningen på ett bättre sätt genom 
användning i dammbrännare även i samförbränningspannan och därmed 
kunna minska behovet av fastbränsle (returflis och skogsflis). Man planerar 
att ta de nya brännarna i drift under vecka 44-45 2020. 
 
En anmälan om ändring lämnades in till tillsynsmyndigheten den 15 
oktober och kompletterades den 19 oktober 2020. I anmälan ingår ett 
utlåtande från extern sakkunnig som förklarar hur den maximala tillförda 
installerade effekten blir densamma trots de nyinstallerade brännarna. 
 
På grund av pannans tekniska uppbyggnad och bränsletillförsel påverkas 
inte den maximalt tillförda installerade effekten. Åtgärden kan därför ses 
som en mindre ändring med anmälningsplikt. I komplettering till anmälan 
beskrivs var de nya brännarna ska placeras för att ge optimal värme-
spridning och förbränning i pannan. 
 
Länsstyrelsen avstår från att lämna yttrande i anmälningsärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Anmälan inlämnad 15 oktober 2020 
Komplettering inlämnad 19 oktober 2020 
Företagets tillstånd från 2011-10-13, som slutligen fastställdes i dom M 
4617-11 daterad 2012-05-25 
Vägledning om stora förbränningsanläggningar, Naturvårdsverket, daterad 
2020-02-06 
 
Skickas till 
IKEA Industry Hultsfred AB 
Länsstyrelsen i Kalmar 
 

14



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-21 

1(1) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

 

 
 Hultsfreds kommun. Planbesked 

 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet återremitteras till 
förvaltningen för vidare handläggning. 
 
Motivering till beslut 
Förvaltningen ska kontakta länsstyrelsen för att få ett generellt svar hur de 
tänker i samband med nya planer och upphävande av strandskydd. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om planbesked för fastigheten kom in den 9 juli 2020. Sökande 
önskar bygga ut fritidshusen som finns på fastigheten. De aktuella 
byggnaderna ligger 5-10 meter från strandkanten vid Virserumssjön. 
Byggnaderna ligger också på mark planlagd som allmän platsmark (park). 
För utbyggnad av befintlig bebyggelse krävs det att en ny detaljplan 
upprättas. 
 
För gällande detaljplan (1938) gäller inte strandskyddet, men vid 
upprättande av nya detaljplaner prövas strandskyddet på nytt. För att 
strandskyddet ska kunna upphävas krävs att det finns särskilda skäl enligt 7 
kap § 18 miljöbalken. Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen 
att inget av de särskilda skälen för upphävande av strandskyddet uppfylls i 
det aktuella området. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att ytterligare handläggning av ärendet 
ska ske. Bland annat ska länsstyrelsen kontaktas för att få ett generellt svar 
hur de tänker i samband med nya planer och upphävande av strandskydd. 
 

MBN § 150/2020 Dnr MBN 2020-2373  
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 Vimmerby kommun. Planbesked 

 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge ett positivt planbesked för 
detaljplan för  Vimmerby kommun. 
 
Lagstöd 
PBL 5 kap §§ 2 och 5 Planbesked 
 
Motivering till beslut 
Den användning som gällande detaljplanen medger anses utifrån dagens 
förutsättningar inte längre som den mest lämpliga. Miljö- och byggnads-
nämnden bedömer att risker för föroreningar från tidigare verksamheter är 
låga och att ny detaljplan som medger användningen bostäder bör tas fram. 
 
Sammanfattning 
Begäran om planbesked för fastigheten kom in 2019-09-17. Gällande 
detaljplan medger industrikontor men området har under årens lopp fått en 
ändrad användning. Sökande vill genom ny detaljplan ges möjlighet att 
uppföra en mindre komplementbyggnad på fastigheten och samtidigt 
legalisera den befintliga användningen vid eventuell försäljning. 
 
Ärendebeskrivning 
2018-04-27 kom en ansökan in om bygglov (MBN-2018-1539) för 
uppförande av komplementbyggnad på fastigheten. Miljö- och byggnads-
nämnden beslutade att avslå den sökta åtgärden eftersom den stred mot 
gällande detaljplan. 
 
Den gällande detaljplanen, som vann laga kraft 1986, medger industri-
kontor inom fastigheten. Huvudbyggnaden användes från början som 
kontor och övernattningslägenheter för den intilliggande träindustrin, men 
har med tiden fått en ändrad användning. Idag nyttjas byggnaden som 
flerbostadshus. Nuvarande ägare köpte byggnaden 2015 med dagens 
förutsättningar. 
 
I missivet har följande punkter framkommit som behöver tas i beaktning i 
detaljplanearbetet: 
- VEMAB har tryckspilledningar i området 
- En ny detaljplan kan komma att påverka de närliggande industriernas 

tillståndsmöjligheter 
- Kända äldre radonmätningar med för höga halter radon finns för 

byggnaden  där halten överstiger referensvärdet 200 Bq/m3 

MBN § 151/2020 Dnr MBN 2019-2864  
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luft. I området förekommer fler byggnader där för höga halter uppmätts 
- I tidigare bygglovsärende (MBN-2018-1539) har tillsynsmyndigheten 

för det närliggande industriområdet (länsstyrelsen) lämnat yttrande med 
innebörden att markprover bör tas för att säkerställa att marken inte är 
förorenad 

 
Skickas till 
Sökande 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Kommunstyrelsen 
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Detaljplan för Granen 13, Vimmerby kommun. 
Granskning 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads-
förvaltningen i uppdrag att påbörja granskning av detaljplan för Granen 13, 
Vimmerby kommun. 
 
Lagstöd 
PBL 5 kap §§ 6-17 Processen innan en detaljplan antas. 
 
Motivering till beslut 
Behovet av parkering är för tillfället större än bostäder i området kring 
fastigheten Granen 13. En planändring innebär att parkeringar kan uppföras 
på fastigheten. 
 
Sammanfattning 
Syftet är att anpassa detaljplanen efter rådande användning och möjliggöra 
för markparkering såväl som bostäder inom planområdet. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråd under hösten 2020. Fem yttranden har 
kommit in varav två utan synpunkter. För att bemöta samrådsyttrandena har 
följande ändringar av planhandlingarna gjorts inför granskningen: 
 
Plankartan 
Bestämmelsen b2 har lagts till i plankartan efter yttrande från Lantmäteriet. 
Bestämmelsens syfte är att reglera andel hårdgjord yta inom prickmarkerad 
yta. 
 
Skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Kommunstyrelsen 
 

MBN § 152/2020 Dnr MBN 2020-1589  
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Detaljplan för Vi 51:1 med flera, Vimmerby 
kommun. Antagande 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplanen för Vi 
51:1 med flera, Vidala, Vimmerby kommun till kommunfullmäktige för 
antagande. 
 
Lagstöd 
PBL 5 kap §§ 27-32 Antagandet av en detaljplan. 
 
Motivering till beslut 
Planen är flexibel och skapar planberedskap för framtiden om det skulle 
finnas behov för utveckling i Södra Vi. Planförslaget möjliggör för 
utbyggnad av Vidala vård- och omsorgsboende såväl som nya bostäder 
inom planområdet. 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och vård. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning under sommaren 2020. 
Fem yttranden har kommit in varav tre utan synpunkter. För att bemöta 
granskningsyttrandena har följande ändringar av planhandlingarna gjorts 
inför antagande:  
 
Plan- och genomförandebeskrivningen 
Plan- och genomförandebeskrivningen har justerats under rubriken 
”Inlösen och ersättning” på sida 34. Där förtydligas kommunens rättigheter 
och skyldigheter gentemot markägare vid inlösenfrågor av allmän 
kvartersmark och allmän platsmark. 
 
För att trygga riskavstånden till transformatorstation har även ett stycke 
lagts till på sida 34 under rubriken ”Tekniska frågor”. 
 
I övrigt har inga ändringar gjorts i planhandlingarna inför antagande. 
 
Detaljplanen bedöms vara klar att antas enligt granskningsutlåtandet. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 

MBN § 153/2020 Dnr MBN 2019-539  
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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 Vimmerby kommun. Ansökan om 

bygglov för tillbyggnad av enbostadshus – 
ärendet utgår 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet utgår eftersom sökande 
har dragit tillbaka ansökan. 
 

MBN § 154/2020 Dnr MBN 2020-2518  
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 Hultsfreds kommun. Ansökan 

om förhandsbesked för nybyggnad av 
bostadshus 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten , Hultsfreds 
kommun med följande villkor: 
- tomten får endast bebyggas med en huvudbyggnad om högst två 

våningar med en maximal nockhöjd på 8,0 meter 
- på tomten får huvudbyggnad uppföras till en maximal byggnadsyta om 

200 m2 
- huvudbyggnaden ska placeras minst tio meter från gatans mitt och minst 

fyra meter från övrig tomtgräns 
- komplementbyggnader får placeras minst sex meter från fastighetsgräns 

mot gata och minst en meter från tomtgräns mot granne. Vid placering 
närmare tomts gräns än fyra meter måste komplementbyggnaden upp-
föras med brandsäkert utförande 

- byggnad bör uppföras med sadeltak för att värna om riksintresse för 
kulturmiljövården (Riksintresse 3 kap § 6, miljöbalken) 

- utfart bör anordnas mot gata i söder 
- till följd av risker för höga radonvärden bör våningsplan under mark 

(källarplan) inte tillåtas 
- dagvatten ska omhändertas lokalt inom fastigheten 
- huvudbyggnad och uteplats ska placeras så att värdena för trafikbuller-

förordningen 2015:216 inte överskrids 
- enskilt avlopp ska anordnas på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna 

enligt 5 kap i miljöbalken inte riskerar att överskridas 
 
Avgift: 6 244 kronor 
 
Lagstöd 
2:2, 2:4, 2:5, 2:6a (PBL, lämplighetsbedömning), 9:17 (PBL, 
förhandsbesked), 9:18 (PBL, förhandsbesked bindande) 
 
Motivering till beslut 
Fastigheten ligger i direkt anslutning till ett område som är utpekat som 
sammanhållen bebyggelse där bygglov och anmälan krävs med hänsyn till 
områdets omfattning och attraktivitet. Byggnation av ett bostadshus med 
tillhörande komplementbyggnader bedöms inte påverka omgivningen 
negativt. Åtgärden bedöms lämplig inom området. 

MBN § 155/2020 Dnr MBN 2020-2707  
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Sammanfattning 
Sökande har för avsikt att uppföra ett bostadshus inom angiven tomtyta och 
begära om förhandsbesked för att komma vidare med avstyckningen och 
innan bygglov söks. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked för att få uppföra en villa inom en nyplanerad 
tomt i anslutning till Tigerstad by kom in den 31 augusti 2020. 
 
Sökande lyfter fram i sin ansökan att planerna går på att stycka av en del av 

 för att skapa en ny tomt på cirka 0,3-0,5 hektar. På den 
tomten vill sökande uppföra ett bostadshus med cirka 140-200 m2 stor 
byggnadsarea. I ansökan finns även omnämnt önskan om att få uppföra en 
inglasad altan och ett garage/carport med tillhörande förråd. 
 
Sökande framhäver även att de vill värna om byns miljö och planerar därför 
att utforma byggnaderna så att de ska passa in tillsammans med befintlig 
bebyggelse i Tigerstad. De har därför planer på röda träbyggnader. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten ligger i nära anslutning till ett område som bedöms vara en 
sammanhållen bebyggelse där bygglov och anmälan krävs med hänsyn till 
dess omfattning och attraktivitet. 
 
Riksintressen 
För området finns även riksintresse för Emådalen (H70) som avser ett riks-
intresse inom kulturmiljövården. Uttrycket för riksintresset är småbrutna 
åkrar och hagmarker med slingriga terränganpassade vägar och lämningar 
efter ett förindustriellt odlingslandskap. Den föreslagna platsen ligger även 
inom Emåns vattensystem som är utpekat som ett område av riksintresse 
för naturvård, Riksintresse 3 kap § 6 i miljöbalken. 
 
Det utpekade området omfattas dock inte av reglerna om strandskydd i 
miljöbalken och det bedöms inte bli översvämningsdrabbat vid beräknade 
framtida 100-årsflöden. 
 
Fornlämningar 
Precis intill den planerade nya tomten finns ett område för lämningar från 
en stenåldersboplats. Efter en remiss och samtal till länsstyrelsen så går det 
att konstatera att det är en känd fornlämning, vilket kan innebära extra 
kostnader i samband med eventuella undersökningar som kan komma att 
krävas. Länsstyrelsen i Kalmar län underrättar sökande om att söka tillstånd 
för markingrepp i eller invid en fornlämning. 
 
Sökande har lämnat in en tillståndsansökan och avvaktar svar för att få veta 
hur länsstyrelsen ställer sig till eventuella undersökningar av området. 
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Radon 
Ny bostadsbebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. I Tigerstad har 
mätningar i vissa fall visat på höga nivåer av radon. Därför bör huvud-
byggnaden inte planeras med en källarvåning. 
 
Vatten och avlopp 
Utpekat område ligger inte inom Hultsfreds kommuns VA-område, vilket 
innebär att den föreslagna byggnationen måste ansluta till ett enskilt avlopp 
som tar hand om avloppsvattnet. Enskilt avlopp ska anordnas på ett sådant 
sätt att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap i miljöbalken inte riskerar att 
överskridas. 
 
Enligt yttrandet från miljöavdelningen så finns det möjligheter till att 
anlägga en avloppsanläggning för WC och BDT inom fastigheten. Dock 
måste hänsyn tas till eventuella dricksvattentäkter i området samt till när-
liggande vattendrag och fornlämningar. Yttrandet från miljöavdelningen 
bifogas i sin helhet till detta beslut. 
 
För området ska dagvatten tas omhand lokalt inom fastigheten. 
 
Buller 
Enligt förordningen om buller vid bostadsbyggande (2015:216) bör buller 
från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad. Den föreslagna nybyggnationen bedöms kunna 
anläggas på ett sådant sätt att gränsen för bullervärde inte överskrids. 
 
Vägsamfälligheten inom området har inga synpunkter på planerad in- och 
utfart. Däremot bedömer handläggarna på plan- och byggavdelningen att en 
infart från söder är att föredra jämfört med en nordlig in- och utfart. 
 
Yttranden från grannar 
Efter remisstidens slut har endast två av grannarna framfört synpunkter i 
ärendet: 
Ägaren till  framför att inga fysiska arbeten får påbörjas 
innan ägarbytet godkänts av Lantmäteriet. 
Ägaren till  har lämnat synpunkter kring placeringen av huset 
och dess närhet i förhållande till dennes fastighet och byggnader. Ägarens 
synpunkt bifogas i sin helhet till detta beslut. 
 
Ett förhandsbesked innebär inte att arbeten med planerade åtgärder får 
vidtas. Innan några arbeten får påbörjas krävs ett startbesked enligt PBL. 
Dessutom kan det även krävas andra tillstånd eller godkännanden innan 
byggnationer får påbörjas. 
 
En prövning av ett förhandsbesked innebär inte att miljö- och byggnads-
nämnden godkänner en placering av en byggnad utan det innebär endast att 
det är platsens lämplighet som prövas. Vart byggnaden sedan är lämpligt 
placerad på tomten kommer att prövas i bygglovsförfarandet, med 
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ytterligare remisser till grannarna. 
 
Samtliga inkomna remisser med synpunkter är skickade till sökande vid 
remisstidens slut. 
 
Bedömning 
Med hänsyn till de förutsättningar som finns inom området och den 
specifika platsen samt de yttranden som kommit in så bedömer miljö- och 
byggnadsnämnden platsen som lämplig för byggnation. 
 
Lokaliseringen av den planerade avstyckningen ligger i anslutning till 
redan bedömt område för sammanhållen bebyggelse. Det finns fungerande 
samhällsservice inom området och platsen ligger utanför de kända skydds-
områdena. 
 
Upplysningar 
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, enligt 2 kap 
§ 10 kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. 
 
Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
Yttranden med synpunkter 
 
Skickas till 
Sökande 
Fastighetsägarna  och  
Vägsamfälligheten 
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 Vimmerby kommun. Ansökan om 

bygglov för ändrad användning 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen för vidare handläggning. 
 
Motivering till beslut 
Sökande behöver komplettera ärendet med en redovisning av parkerings-
platser för de nya bostäderna samt förrådsmöjligheter och utrymme för 
sophantering. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för ombyggnad av lokaler till lägenheter kom in den 
25 juni 2020. Sökande vill bygga om kontorslokaler för att nu kunna nyttja 
dessa ytor till bostäder. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att ytterligare handläggning av ärendet 
ska ske. Ärendet ska kompletteras med en redovisning av parkeringsplatser 
för de nya bostäderna samt förrådsmöjligheter och utrymme för 
sophantering. 
 

MBN § 156/2020 Dnr MBN 2020-2171  
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 Vimmerby kommun. Ansökan om 

bygglov för ändrad användning – ärendet utgår 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet utgår eftersom det krävs 
mer handläggning inför ett beslut. 
 

MBN § 157/2020 Dnr MBN 2020-2631  
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 Vimmerby kommun. Ansökan om 

bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad 
av komplementbyggnad på fastigheten  Vimmerby kommun.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar även att meddela startbesked. 
 
Avgift: 3 746 kronor 
 
Lagstöd 
9:2 (PBL, bygglov krävs), 9:30, p 1b (PBL, bygglov beviljas), 9:31 d (PBL, 
liten avvikelse som godtagits tidigare), 10:23 (PBL, startbesked meddelas) 
 
Motivering till beslut 
Byggnaden som berörs av tillbyggnaden är placerad på parkmark som 
kommunen är huvudman för enligt detaljplanen. Med hänsyn till att marken 
omfattas av en förrättning har denna avvikelse från planen redan godkänts. 
 
Sammanfattning 
Sökande vill göra en tillbyggnad på sin komplementbyggnad. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om tillbyggnad av en komplementbyggnad kom in den 26 augusti 
2020.  
 
Fastigheten omfattar en komplementbyggnad som genom en förrättning 
inkluderats i fastigheten. Sökande nyttjar byggnaden som sitt garage och 
har nu för avsikt att göra en tillbyggnad på byggnaden. Komplement-
byggnaden är placerad i den södra delen av fastigheten. 
 
Tillbyggnaden berör en byggnadsyta om cirka 48 m2 och planeras på 
byggnadens västra fasadsida. Den nya byggnadsdelen anpassas till den 
befintliga byggnaden både med fasadmaterial, takutformning och 
fönstersättning. Byggnaden uppförs därför med stående röd träpanel och ett 
sadeltak som beläggs med svart plåt. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten ligger inom en stadsplan från den 10 september 1954. Enligt 
stadsplanen ska delar av fastigheten nyttjas för bostadsbebyggelse medan 

MBN § 158/2020 Dnr MBN 2020-2654  
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delen där komplementbyggnaden ligger ska nyttjas som parkmark. 
 
Mellan 1950-1970 har det gjorts en del avstyckningar, där bland annat en 
av avstyckningarna berör den aktuella byggnaden. Förrättningen avser då 
ett köp av marken där byggnaden står för att sammanfoga den till 
fastigheten  Den delen blir därmed privatägd och omfattas av en 
fastighet som är betecknad som kvartersmark. Någon planändring gjordes 
inte utan bestämmelsen om parkmark står fortfarande kvar. 
 
Yttrande 
En remiss har skickats till samhällsbyggnadsavdelningen. De har inga 
synpunkter mot tillbyggnaden. 
 
Bedömning 
Tillbyggnaden i sig innebär ingen avvikelse eftersom även en byggnad på 
parkmark med kommunalt ägandeskap kan bli aktuell för en tillbyggnad. 
Det säregna med den här byggnaden är att kommunen har huvudmanna-
skapet trots att marken är i privat ägo. Om det inte finns någon annat 
angivet i en plan så har kommunen huvudmannaskapet för all allmän 
platsmark. 
 
Enligt PBL, 9 kap § 30 punkt 1b, ska en samlad bedömning göras om 
åtgärden utgör en liten avvikelse (9:31 d). I det här ärendet har fastighetens 
utformning godtagits vid en förrättning och inkluderats till en redan 
befintlig bostadstomt. Byggnaden som fanns på parkmarken har stått där 
sedan en längre tid och fanns redan uppförd när stadsplanen gjordes 1954. 
 
Men hänsyn till de förrättningshandlingar som finns att tillgå så har 
ägandeskapet till den delen av parkmarken och byggnaden godkänts som en 
acceptabel avvikelse från stadsplanen. Miljö- och byggnadsnämnden 
bedömer därför att tillbyggnaden av den befintliga komplementbyggnaden 
kan anses som liten och därmed beviljas. 
 
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. Beslut om 
startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att 
gälla. 
 
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. 
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Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av 
startbeskedet förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
 
Skickas till 
Sökande 
Kungörelse till rågrannar 
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Sammanträdesdagar 2021 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 
2021 enligt förslaget. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på 
sammanträdesdagar för 2021. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder elva gånger per år. 
Sammanträdena startar kl. 9.00 och gruppmötena genomförs kl. 8.00 
samma dag. Ärendeberedning sker veckan före nämnd. 
 
Torsdag 21 januari, Vimmerby 
Torsdag 18 februari, Vimmerby 
Torsdag 18 mars, Hultsfred 
Torsdag 15 april, Vimmerby 
Torsdag 20 maj, Hultsfred 
Torsdag 17 juni, Hultsfred 
Torsdag 19 augusti, Vimmerby 
Torsdag 23 september, Hultsfred 
Torsdag 21 oktober, Vimmerby 
Torsdag 18 november, Hultsfred 
Torsdag 16 december, Vimmerby 
 
Skickas till 
Ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 
 

MBN § 159/2020 Dnr MBN 2020-2998  
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Miljö- och byggnadspriset 2020 – ärendet utgår 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet utgår. Pristagare kommer 
utses vid nämndens sammanträde i november. 
 

MBN § 160/2020 Dnr MBN 2020-2790  
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Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
anmälda delegationsbeslut under perioden 2020-09-01 – 2020-09-30. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt delegationsordningen ska beslut fattade på delegation anmälas till 
miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationslista från EDP Vision 
 

MBN § 161/2020 Dnr MBN 2020-8  
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Informationsärenden 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Tjänstemännen berättade kort om aktuella och kommande ärenden. 
 
Bland annat redovisades status på ärenden som gäller byggsanktions-
avgifter och strandskyddsärenden. 
 

MBN § 162/2020   
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