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Ärendelista 2020-08-19

Närvarolista

Utbildning hållbarhet, ekologi och natur

§ 108  Vimmerby kommun. Bekräftelse på 
anmälan gällande husbehovstäkt - Ärendet utgår

§ 109  Hultsfreds kommun. Anmälan om miljöfarlig 
verksamhet

§ 110  Hultsfreds kommun. Utdömande av vite

§ 111  Hultsfreds kommun. Beslut om 
vitesföreläggande

§ 112 , Hultsfreds kommun. Beslut om 
vitesföreläggande

§ 113 Undersökning och riskklassning av nedlagda kommunala 
deponier i Hultsfreds kommun

§ 114 Undersökning och riskklassning av nedlagda kommunala 
deponier i Vimmerby kommun

§ 115 Detaljplan för Granen 13, Vimmerby kommun. Undersökning 
av betydande miljöpåverkan

§ 116 Detaljplan för Granen 13, Vimmerby kommun. Samråd

§ 117 Detaljplan för  med flera, Hultsfreds kommun. 
Undersökning om betydande miljöpåverkan

§ 118 Detaljplan för  med flera, Hultsfreds kommun. 
Sarmåd

§ 119 Ändring av detaljplan för Lövkojan 8 och 9, Vimmerby 
kommun. Antagande

§ 120 Ändring av detaljplan för Uven 7, Vimmerby kommun. 
Planuppdrag

§ 121 Ändring av detaljplan för Uven 7, Vimmerby kommun. 
Undersökning om betydande miljöpåverkan
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§ 122 Ändring av detaljplan för Uven 7, Vimmerby kommun. 
Samråd

§ 123  Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus

§ 124  Hultsfreds kommun. Ansökan om förhandsbesked 
för tillbyggnad av garage

§ 125 Gissemåla 4:3, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för 
pendlarparkering

§ 126 Träförädlingen 6, Hultsfred kommun. Ansökan om bygglov 
för förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändring av 
industrilokaler till affärslokaler

§ 127  Hultsfreds kommun. Länsstyrelsens 
överprövning av strandskyddsdispens

§ 128 Budget 2021

§ 129 Redovisning av delegationsbeslut

§ 130 Informationsärenden
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§
Ja Nej

1 Lennart Davidsson, KD X

2 Niklas Gustafsson, M X

3 Ulf Larsson, C X

4 Carl-Wiktor Svensson, M Percy Hesselgård, M X

5 Konny Bogren, S X

6 Reino Thapper, S §§ 108-122 X

7 Christoffer Cederstrand, C X

8 Göran Gustafsson, KD X

9 Kenneth Björklund, S Folke Pleijert, KD X

10 Anders Sundberg, S X
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Utbildning hållbarhet, ekologi och natur
Vid utbildningstillfället i augusti diskuterades nämndens ansvar för 
hållbarhetsfrågor.

Via gruppdiskussion funderade nämnden tillsammans kring hur den kan bidra 
till ett hållbart samhälle.
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 Vimmerby kommun. 
Bekräftelse på anmälan gällande husbehovs-
täkt – Ärendet utgår
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet utgår. Konsulten i 
ärendet har begärt ett beslut om krav på komplettering vilket medför att 
handläggningstiden förlängs.

MBN § 108/2020 Dnr MBN 2020-2248
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 Hultsfreds kommun. Anmälan 
om miljöfarlig verksamhet
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå anmälan om miljöfarlig 
verksamhet med hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken. Miljö- och 
byggnadsnämnden meddelar  om förbud att 
bedriva miljöfarlig verksamhet i form av bilskrotning på fastigheten 

, Hultsfreds kommun, med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken 
samt med hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken.

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning.

Lagstöd
Miljöbalken 26 kap 9 § Föreläggande och förbud, 2 kap 3 § Försiktighets-
principen.

Motivering till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden anser att området är olämpligt för 
bilskrotningsverksamhet. Virserumsån rinner ungefär 30 meter från 
fastighetsgränsen. Miljö- och byggnadsnämnden anser att närheten till ån 
innebär att det finns risk att bilskrotningsverksamheten kan förorena vattnet 
i ån och omgivande mark. Med hänvisning till försiktighetsprincipen i 
miljöbalken tillåts därför inte den anmälda verksamheten att bedrivas på 
fastigheten.

Bilskrotningsverksamhet har bedrivits på fastigheten mellan 2012-2016. 
Trots försiktighetsåtgärder i enlighet med bilskrotningsförordningen i sam-
band med tidigare verksamhet har det uppmärksammats negativ påverkan i 
form av oljespill i området i samband med att bilskrotnings-verksamheten 
skulle läggas ner. Miljö- och byggnadsnämnden anser därför att risken att 
förorena omgivningen är för stor för att man ska kunna tillåta bilskrotnings-
verksamhet på fastigheten.

Sammanfattning
Anmälan om miljöfarlig verksamhet i form av fordonsdemontering har 
kommit in till miljö- och byggnadsförvaltningen. Miljö- och byggnads-
nämnden anser inte att det är lämpligt att bedriva bilskrotningsverksamhet 
på området och meddelar därför förbud mot bilskrotningsverksamhet på 
fastigheten.

MBN § 109/2020 Dnr MBN 2019-2962
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Ärendebeskrivning
Anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande fordonsdemontering kom in 
till miljö- och byggnadsförvaltningen den 14 juli 2020. Kompletterande 
uppgifter om verksamheten kom in den 11 augusti 2020.

Enligt 29 kap. 46 § i miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller 
anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.120 för att tömma, demontera 
eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna uttjänta bilar som omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186) eller andra uttjänta motordrivna 
fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns 
av en bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen. Det 
anges i anmälan och dess kompletteringar att man önskar ha maximalt 50 
skrotbilar på området samtidigt och att all tömning och demontering ska 
ske inomhus i verkstad. Det anges vidare att allt miljöfarligt avfall kommer 
transporteras och omhändertas av Stena Recycling.

Kopia på anmälan skickades till Länsstyrelsen i Kalmar län för kännedom 
och eventuellt yttrande den 11 augusti 2020. Några synpunkter från 
länsstyrelsen har inte kommit in. 
Kopia på anmälan har skickats till närboende som getts tillfälle att yttra sig. 
Närboende har framfört att de anser att det är olämpligt att bedriva en 
verksamhet som omfattar hantering av miljöfarliga vätskor på fastigheten 
med tanke på närheten till Virserumsån. Det framförs också från närboende 
att fastigheten är i dåligt skick och att stora investeringar krävs för att 
kunna leva upp till de krav som ska ställas på en fordonsdemontering.

I samband med att en tidigare anmälan om fordonsdemontering på 
fastigheten lämnades in till miljö- och byggnadsförvaltningen under 2016 
besöktes platsen av representanter från miljö- och byggnadsnämnden och 
miljö- och byggnadsförvaltningen för att få en uppfattning av området inför 
det beslutet. Då hade bilskrotningsverksamhet bedrivits på fastigheten 
under fyra år. Miljö- och byggnadsnämnden var tveksamma till 
lokaliseringen redan vid starten av bilskrotningsverksamhet på fastigheten. 
Området är inte planlagt och närheten till Virserumsån gör att större delen 
av fastigheten hamnar inom område där det krävs strandskyddsdispens. Det 
är ungefär 30 meter mellan fastighetsgränsen och Virserumsån. Vid besöket 
på fastigheten kunde man konstatera att trots tidigare verksamhetsutövare 
skulle sköta all demontering av fordon inomhus så fanns det oljerester 
utanför portarna till verkstadsdelen omkring 40-50 meter från ån.

Beslutsunderlag
Anmälan samt kompletteringar

Skickas till
Sökande, Länsstyrelsen i Kalmar län
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 Hultsfreds kommun. 
Utdömande av vite
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att begära prövning hos mark- och 
miljödomstolen om utdömande av vite om 4 000 kronor för  

 enligt punkt 3 och 4 i miljö- och byggnadsnämndens beslut 
2020-05-13 § 71.

Lagstöd
Miljöbalken 26 kap §§ 9 och 14 Rätt att förelägga, 15 kap §§ 11 och 26 
Avfallsinnehavarens ansvar och Förbud mot nedskräpning.

Motivering till beslut
Punkterna i vitesföreläggandet har inte åtgärdats inom utsatt tid och därför 
anser miljö- och byggnadsnämnden att vite ska dömas ut.

Sammanfattning
Eftersom fastighetsägaren inte har åtgärdat punkterna i vitesföreläggandet 
inom utsatt tid begär miljö- och byggnadsnämndens prövning om 
utdömandet av vite.

Ärendebeskrivning
Klagomål kom in den 24 juli 2019 gällande felaktig slakt av djur, felaktig 
hantering av slaktavfall samt försäljning av detta kött. Gemensam 
inspektion med representanter från länsstyrelsens djurskydd, Livsmedels-
verket och miljö- och byggnadsförvaltningen gjordes den 14 augusti 2019. 
Vid besöket konstaterades även att avfall som uppkommer på fastigheten 
eldas upp, istället för att sorteras och lämnas till kommunens insamling.

Åtalsanmälan gjordes både av länsstyrelsen och miljö- och byggnads-
förvaltningen (21/8 2019) gällande hanteringen av animaliska biprodukter 
och eldningen av avfallet. Inspektionsanteckningar gällande besöket skrevs 
den 21 augusti 2019.

Den 18 september 2019 skrevs ett beslut gällande hur man fortsättningsvis 
ska hantera sina animaliska biprodukter om man fortsätter med sin djur-
hållning samt att avfallet och askhögarna på fastigheten ska städas undan. 
Beslutet skickades som rekommenderat brev men hämtades inte ut. Ett nytt 
beslut skrevs 23 oktober och delgavs av polis den 31 oktober. Enligt det 
senare beslutet skulle fastighetsägaren städat undan avfallet och askan den 

MBN § 110/2020 Dnr MBN 2019-2466
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6 december. Bevis för att avfallet lämnats vidare med en miljömässigt 
korrekt hantering skulle lämnats in till miljö- och byggnadsförvaltningen 
senast den 9 december. 

Ingen bevisning har skickats in och den 18 december gjordes ett 
uppföljande oanmält besök på fastigheten, där det konstaterades att avfallet 
och askhögar låg kvar

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om vitesföreläggande den 15 
januari 2020 med samma punkter som ovan men med datumen 2 april 
(punkt 1 och 2) respektive 3 april (punkt 3 och 4). Inget bevis om 
delgivning kom in.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om ett nytt vitesföreläggande den 
13 maj 2020. Datum för att åtgärda punkterna i föreläggandet ändrades till 
1 augusti. Beslutet delgavs genom polisen den 28 maj.

Den 9 juni gjordes ett uppföljande besök. Soppåsar med skräp låg på en 
släpvagn på fastigheten, som skulle köras till återvinning. Dock har ingen 
dokumentation på att detta är lämnat till återvinning kommit in.

Beslutet med bilagor och besvärshänvisning delgavs den 2020-05-28 och 
delgivningsbekräftelsen är påskriven 2020-05-28. Beslutet har vunnit laga 
kraft den 2020-06-18.

Beslutsunderlag
MBN § 71, 2020-05-13
Karta och bilder, inspektionsanteckningar 2019-08-21
Förelägganden, daterade 2019-09-18 och 2019-10-23
Delgivningsbekräftelse

Skickas till
Mark- och miljödomstolen
Fastighetsägaren
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 Hultsfreds kommun. Beslut om 
vitesföreläggande
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga  

, som arrendator för fastigheten  Hultsfreds 
kommun, adressplats , att:

- Förbjudas utsläpp till befintlig avloppsanläggning på fastigheten 

Beslutet förenas med ett vite på 80 000 kronor.

Beslutet gäller två månader efter delgivning.

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning.

Lagstöd
Miljöbalken 2 kap § 3 Hänsynsregler, 9 kap § 7 Avleda och rena avlopps-
vatten, 26 kap §§ 9 och 14 Rätt att förelägga och Vitesföreläggande.

Motivering till beslut
I 9 kap 7 § miljöbalken (MB) föreskrivs att 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. 2 kap 3 § MB anger att 
den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de 
skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för 
människors hälsa och miljön. I andra stycket betonas att dessa 
försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att verksamheten 
eller åtgärden kan medföra sådana skador eller olägenheter.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har inventerat det enskilda avloppet på 
rubricerad fastighet under 2011. Avloppsanläggningen bedömdes då inte 
uppfylla gällande lagkrav. Fastighetens nuvarande avlopp består av en 
trekammarbrunn utan efterföljande rening. Trekammarbrunnen i betong 
visar tecken på slamflykt. Krav om åtgärd gällande avloppsanläggningen 
har tidigare ställts och utsläppsförbud gällande den befintliga 
avloppsanläggningen har upprättats. Avloppet är beläget i närheten av 
Silverån som i sin tur mynnar ut i Emån. Området innefattas av Natura 
2000-område och innehar mycket höga naturvärden.

MBN § 111/2020 Dnr MBN 2019-1520
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Vid tillsynsbesök under våren 2019 konstaterades att avloppsanläggningen 
inte åtgärdats och utsläppsförbud gällande den befintliga 
avloppsanläggningen upprättades, 2019-11-04, MBN-2019-1520. 
Arrendatorn har den 6 augusti 2020 meddelat att den nya tillståndsgivna 
avloppsanläggningen inte är uppförd. Eftersom den befintliga, icke 
godkända, avloppsanläggningen fortsatt används efter utsatt datum för 
utsläppsförbud bedöms det rimligt att förena kraven med vite.

Sammanfattning
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet inventerades 2011 och 
bedömdes då inte uppfylla gällande lagkrav. Därefter har krav om åtgärd 
ställts och utsläppsförbud gällande den befintliga avloppsanläggningen 
upprättats. Arrendatorn har ansökt om att få ytterligare tid på sig att åtgärda 
avloppsanläggningen och fått beviljat förlängd tid till och med 31 juli 2020. 
Vid kontakt med arrendatorn den 6 augusti 2020 meddelas att anläggningen 
ännu inte är uppförd.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har inventerat det enskilda avloppet på 
rubricerad fastighet under 2011. Avloppsanläggningen bedömdes då inte 
uppfylla gällande lagkrav. Fastighetens nuvarande avlopp består av en 
trekammarbrunn utan efterföljande rening. Trekammarbrunnen i betong 
visar tecken på slamflykt. Avloppet är beläget i närheten av Silverån som i 
sin tur mynnar ut i Emån. Området innefattas av Natura 2000-område och 
innehar mycket höga naturvärden. Krav om åtgärd har tidigare ställts på 
fastighetsägaren,  i ärende med diarienummer MBN 
2017-1960.

Vid tillsynsbesök under våren 2019 konstaterades att avloppsanläggningen 
inte åtgärdats. En fullmakt för enskilt avlopp finns upprättad mellan 
arrendatorn  och fastighetsägaren . 
Fullmakten är inlämnad till miljö- och byggnadsförvaltningen. Fullmakten 
innefattar att vidta åtgärder för att anlägga en avloppsanläggning och är 
giltig under tillståndsgiven period eller tills avloppsanläggningen är 
färdigställd. Arrendatorn har lämnat in en ansökan om enskilt avlopp som 
handlagts och kommunicerats mellan 6 maj till 26 september 2019 med 
tillhörande diarienummer MBN 2019-1890. Efter samråd med arrendatorn, 
som även är entreprenör, skulle avloppet anläggas innan sista april 2020. 
Utsläppsförbud upprättades 2019-11-04 med förbud att släppa ut 
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning från och med 2020-04-30.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har därefter, 2020-04-22, mottagit en 
ansökan om dispens för åtgärd av avloppsanläggningen på rubricerad 
fastighet. Ansökan avsåg förlängd tid för åtgärd av den befintliga 
avloppsanläggningen. Arrendatorn framförde i dispensansökan att den 
tillståndsgivna avloppsanläggningen, MBN-2019-1890, ska uppföras innan 
2020-07-31. På grund av arrendatorns motivering så bedömdes det rimligt 
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att besluta om förlängd tid för åtgärd. Beslut om förlängd tid för åtgärd av 
befintlig avloppsanläggning på rubricerad fastighet upprättades 2020-05-07 
där det framgår att avloppsanläggningen ska vara uppförd, slutbesiktigad, 
godkänd, igenlagd samt tagen i drift innan 2020-07-31.

Vid telefonkontakt med arrendatorn den 6 augusti 2020 framkom att 
anläggningen ännu inte är uppförd och att arbetet blivit försenat ett par 
veckor. Kommunicering gällande vitesföreläggande och tidsfrist skedde 
muntligt i samband med samtalet.

Beslutsunderlag
Föreläggande om utsläppsförbud daterat 2019-11-04
Beslut om förlängd tid för åtgärd daterat 2020-05-07
Fullmakt mellan arrendator och fastighetsägare

Skickas till
Arrendator
Fastighetsägare
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 Hultsfreds kommun. Beslut om 
vitesföreläggande
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga  

 som fastighetsägare till fastigheten  
Hultsfreds kommun, adressplats , att:

- Förbjudas utsläpp till befintlig avloppsanläggning på fastigheten 

Beslutet förenas med ett vite på 80 000 kronor.

Beslutet gäller två månader efter delgivning.

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning.

Lagstöd
Miljöbalken 2 kap § 3 Hänsynsregler, 9 kap § 7 Avleda och rena avlopps-
vatten, 26 kap §§ 9 och 14 Rätt att förelägga, Vitesföreläggande

Motivering till beslut
I 9 kap 7 § miljöbalken (MB) föreskrivs att 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. 2 kap 3 § MB anger att 
den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de 
skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för 
människors hälsa och miljön. I andra stycket betonas att dessa 
försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att verksamheten 
eller åtgärden kan medföra sådana skador eller olägenheter.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har inventerat det enskilda avloppet på 
rubricerad fastighet under 2011 och 2012. Avloppsanläggningen bedömdes 
då inte uppfylla gällande lagkrav. Fastighetens nuvarande avlopp består av 
en trekammarbrunn med efterföljande infiltration. På infiltrationsbädden 
växer björkar. Trekammarbrunnen var överfull och visar tecken på 
slamflykt. Krav om åtgärd gällande avloppsanläggningen har tidigare ställts 
och utsläppsförbud gällande den befintliga avloppsanläggningen har 
upprättats. Avloppet är beläget i närheten av Silverån som i sin tur mynnar 
ut i Emån. Området innefattas av Natura 2000-område och innehar mycket 

MBN § 112/2020 Dnr MBN 2019-1513
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Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

höga naturvärden.

Vid tillsynsbesök under våren 2019 konstaterades att avloppsanläggningen 
inte åtgärdats och utsläppsförbud gällande den befintliga 
avloppsanläggningen upprättades, 2020-05-11, MBN-2019-1513. 
Fastighetsägaren har den 4 augusti 2020 skriftligen meddelat att den nya 
tillståndsgivna avloppsanläggningen inte är uppförd. Eftersom den 
befintliga, icke godkända, avloppsanläggningen fortsatt används efter utsatt 
datum för utsläppsförbud bedöms det rimligt att förena kraven med vite.

Sammanfattning
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet inventerades 2011 och 2012 
och bedömdes då inte uppfylla gällande lagkrav. Därefter har krav om 
åtgärd ställts och utsläppsförbud gällande den befintliga 
avloppsanläggningen upprättats. Tid för åtgärd och utsläppsförbud har 
kommunicerats med fastighetsägaren. Utsläppsförbudet trädde i kraft den 1 
augusti 2020. Fastighetsägaren meddelade skriftligen den 4 augusti 2020 att 
den nya tillståndsgivna avloppsanläggningen inte är uppförd.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har inventerat det enskilda avloppet på 
rubricerad fastighet under 2011 och 2012. Avloppsanläggningen bedömdes 
då inte uppfylla gällande lagkrav. Fastighetens nuvarande avlopp består av 
en trekammarbrunn med efterföljande infiltration. På infiltrationsbädden 
växer björkar. Trekammarbrunnen var vid inspektionstillfället överfull och 
visar tecken på slamflykt. Avloppet är beläget i närheten av Silverån som i 
sin tur mynnar ut i Emån. Området innefattas av Natura 2000-område och 
innehar mycket höga naturvärden.

Ansökan om tillstånd för att anlägga ny avloppsanläggning kom in 2015-
06-30, MBN 2017-1595. Kompletteringsbegäran har sänts till 
fastighetsägaren men ingen komplettering har kommit in. Vid tillsynsbesök 
under våren 2019 konstaterades att avloppsanläggningen inte åtgärdats. 
Kommunikation med fastighetsägaren har skett sedan 2019-04-19. 

Fastighetsägaren har inlämnat en ny ansökan om enskilt avlopp 2020-04-
22. Vid platsbesöket 2020-04-20 kommunicerades åtgärdstiden, 
fastighetsägare samt entreprenör gav förslag till att avloppsanläggningen 
ska vara åtgärdad, slutbesiktigad, godkänd, igenlagd och tagen i bruk innan 
2020-08-01. Fastighetsägaren har därefter skriftligen meddelat, 2020-08-
04, att den nya tillståndsgivna anläggningen inte är uppförd och att det 
krävs ytterligare någon månad för att få avloppsanläggningen klar. 
Kommunicering har skett skriftligen med fastighetsägaren gällande 
vitesföreläggande och tidsfrist.

Beslutsunderlag
Föreläggande om utsläppsförbud daterat 2020-05-11
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Skickas till
Fastighetsägaren
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Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Undersökning och riskklassning av nedlagda 
kommunala deponier i Hultsfreds kommun
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Hultsfreds kommun 
(212000-0712), med stöd av 26 kap §§ 9, 21 och 22 och med hänvisning till 
2 kap §§ 2 och 3 miljöbalken, följande gällande tidsplan för undersökning 
och riskklassning av nedlagda deponier:

1. Undersökning och riskklassning av återstående sju nedlagda deponier 
med riskklass 2 ska ske snarast enligt beslutad prioriteringsordning, 
dock senast enligt följande: en deponi under år 2020, två deponier under 
år 2021, två deponier under år 2022 och två deponier under år 2023.

2. Avstämning mellan kommun och tillsynsmyndighet av genomförandet 
av undersökningar och riskklassningar ska ske kalenderårsvis.

3. Omprioriteringar i prioriteringsordningen får ske i samråd med 
tillsynsmyndigheten, men tidsplanen i föreläggande 1 ska följas vilket 
innebär att samtliga återstående sju objekt ska vara undersökta och 
riskbedömda senast 2023-12-31.

Lagstöd
Miljöbalken 26 kap §§ 9, 21 och 22 Föreläggande och förbud, 
Upplysningar, Undersökningsskyldighet, 2 kap §§ 2-5 Allmänna 
hänsynsregler med mera

Motivering till beslut
Kommunen har ansvar för att undersöka och åtgärda markföroreningar i 
samband med gamla deponier. Undersökningar/riskklassningar har 
påbörjats genom att utföra inventeringar enligt MIFO fas 1. För att säker-
ställa att arbetet med undersökningar enligt MIFO fas 2 av de prioriterade 
deponierna fortskrider föreläggs nu med utgångspunkt i inlämnad tidsplan 
att dessa undersökningar ska utföras. Viss fördröjning enligt inlämnad 
tidsplan har skett bland annat på grund av exploateringsundersökning av 
oprioriterad deponi, avtalsupphandling och övrig arbetsbelastning.

Sammanfattning
Efter att de gamla deponierna inventerats ska de med hög riskklass (1 eller 
2) undersökas översiktligt, vilket ska utföras enligt ingiven tidsplan. För 
undersökningsarbetet kommer externa konsulter enligt en förnyad 

MBN § 113/2020 Dnr MBN 2018-1699
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Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

gemensam upphandling att anlitas.

Undersökningarna bör ske inom en rimlig tid enligt den fastställda 
prioriteringsordningen varför det nu föreläggs om att den tidsplan som 
kommunen godkänt, med tillägg på ett år för förseningar, ska följas.

Omprioriteringar kan ske i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen 
men samtliga återstående sju objekt ska vara undersökta och riskbedömda 
snarast, dock senast 2023-12-31.

Ärendebeskrivning
Kommunerna i Kalmar län har inventerat och riskklassat sina nedlagda 
deponier. Arbetet har samordnats genom Kommunförbundet Kalmar län 
(tidigare Regionförbundet) som gemensamt upphandlat konsult för länets 
kommuner. Inventeringsarbetet har utförts av Vectura Miljöteknik enligt 
Naturvårdsverkets MIFO-riktlinjer, ”Metodik för Inventering av 
Förorenade Områden”. I en första fas har samtliga kända nedlagda deponier 
i kommunen klassificerats på en 4-gradig skala utifrån hur förorenat 
området bedöms vara samt risken för spridning av farliga ämnen från 
deponierna.

Efter att kommunen låtit utföra inventeringar/riskklassningar av sina gamla 
deponier, har man deltagit i en länsgemensam upphandling av konsult-
tjänster gällande översiktlig undersökning enligt MIFO fas 2 av de deponier 
som klassats med riskklass 1 eller 2. Kommunen har efter prioriteringen 
kommit in med en tidsplan för de fortsatta undersökningarna enligt MIFO 
fas 2. Eftersom få deponier hann undersökas under nämnda upphandling 
har man under år 2020 avslutat en förnyad gemensam upphandling, med ett 
avtal som löper i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Fas 2-undersökningarna bör ske inom en rimlig tid enligt den fastställda 
prioriteringsordningen varför miljö- och byggnadsnämnden nu förelägger 
om att den tidsplan som kommunen godkänt, med tillägg på ett år för 
förseningar, ska följas. Det är angeläget att de återstående 
undersökningarna inklusive reviderad riskklassning kan utföras under 
denna upphandlingsperiod så att man kan gå vidare med eventuella 
avhjälpandeåtgärder.

Inventeringsblanketterna revideras löpande efter inventeringar och 
undersökningar samt när betydelsefull information kommer in, och 
kommuniceras med fastighetsägare samt inrapporteras till länsstyrelsen 
som är registerhållande myndighet.

Skickas till
Kommunstyrelsen, ÖSK
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Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Undersökning och riskklassning av nedlagda 
kommunala deponier i Vimmerby kommun
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Vimmerby kommun 
(212000-0787), med stöd av 26 kap §§ 9, 21 och 22 och med hänvisning till 
2 kap §§ 2 och 3 miljöbalken, följande gällande tidsplan för undersökning 
och riskklassning av nedlagda deponier:

1. Undersökning och riskklassning av de sju nedlagda deponierna med 
riskklass 2 ska ske snarast enligt beslutad prioriteringsordning, dock 
senast enligt följande: en deponi under år 2020, två deponier under år 
2021, två deponier under år 2022 och två deponier under år 2023.

2. Avstämning mellan kommun och tillsynsmyndighet av genomförandet 
av undersökningar och riskklassningar ska ske kalenderårsvis.

3. Omprioriteringar i prioriteringsordningen får ske i samråd med 
tillsynsmyndigheten, men tidsplanen i föreläggande 1 ska följas vilket 
innebär att samtliga sju objekt ska vara undersökta och riskbedömda 
senast 2023-12-31.

Lagstöd
Miljöbalken 26 kap §§ 9, 21 och 22 Föreläggande och förbud, 
Upplysningar, Undersökningsskyldighet, 2 kap §§ 2-5 Allmänna 
hänsynsregler med mera

Motivering till beslut
Kommunen har ansvar för att undersöka och åtgärda markföroreningar i 
samband med gamla deponier. Undersökningar/riskklassningar har 
påbörjats genom att utföra inventeringar enligt MIFO fas 1. För att säker-
ställa att arbetet med undersökningar enligt MIFO fas 2 av de prioriterade 
deponierna fortskrider föreläggs nu med utgångspunkt i inlämnad tidsplan 
att dessa undersökningar ska utföras. Viss fördröjning enligt inlämnad 
tidsplan har skett bland annat på grund av exploateringsundersökningar, 
avtalsupphandling och övrig arbetsbelastning.

Sammanfattning
Efter att de gamla deponierna inventerats ska de med hög riskklass (1 eller 
2) undersökas översiktligt, vilket ska utföras enligt ingiven tidsplan. För 
undersökningsarbetet kommer externa konsulter enligt en förnyad 

MBN § 114/2020 Dnr MBN 2018-1698
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Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

gemensam upphandling att anlitas.

Undersökningarna bör ske inom en rimlig tid enligt den fastställda 
prioriteringsordningen varför det nu föreläggs om att den tidsplan som 
kommunen godkänt, med tillägg på ett år för förseningar, ska följas.

Omprioriteringar kan ske i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen 
men samtliga återstående sju objekt ska vara undersökta och riskbedömda 
snarast, dock senast 2023-12-31.

Ärendebeskrivning
Kommunerna i Kalmar län har inventerat och riskklassat sina nedlagda 
deponier. Arbetet har samordnats genom Kommunförbundet Kalmar län 
(tidigare Regionförbundet) som gemensamt upphandlat konsult för länets 
kommuner. Inventeringsarbetet har utförts av Vectura Miljöteknik enligt 
Naturvårdsverkets MIFO-riktlinjer, ”Metodik för Inventering av 
Förorenade Områden”. I en första fas har samtliga kända nedlagda deponier 
i kommunen klassificerats på en 4-gradig skala utifrån hur förorenat 
området bedöms vara samt risken för spridning av farliga ämnen från 
deponierna.

Efter att kommunen låtit utföra inventeringar/riskklassningar av sina gamla 
deponier, har man deltagit i en länsgemensam upphandling av konsult-
tjänster gällande översiktlig undersökning enligt MIFO fas 2 av de deponier 
som klassats med riskklass 1 eller 2. Kommunen har efter prioriteringen 
kommit in med en tidsplan för de fortsatta undersökningarna enligt MIFO 
fas 2. Eftersom inga deponier hann undersökas under nämnda upphandling 
har man under år 2020 avslutat en förnyad gemensam upphandling, med ett 
avtal som löper i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Fas 2-undersökningarna bör ske inom en rimlig tid enligt den fastställda 
prioriteringsordningen varför miljö- och byggnadsnämnden nu förelägger 
om att den tidsplan som kommunen godkänt, med tillägg på ett år för 
förseningar, ska följas. Det är angeläget att de återstående 
undersökningarna inklusive reviderad riskklassning kan utföras under 
denna upphandlingsperiod så att man kan gå vidare med eventuella 
avhjälpandeåtgärder.

Inventeringsblanketterna revideras löpande efter inventeringar och 
undersökningar samt när betydelsefull information kommer in, och 
kommuniceras med fastighetsägare samt inrapporteras till länsstyrelsen 
som är registerhållande myndighet.

Skickas till
Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsavdelningen
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Detaljplan för Granen 13, Vimmerby kommun. 
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplanen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan.

Lagstöd
MB 6 kap § 3 Strategiska miljöbedömningar för planer och program.

Motivering till beslut
Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning
En undersökning har utförts och den sammanlagda bedömningen är att 
detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan.

Ärendebeskrivning
Enligt miljöbalken ska en undersökning utföras för att bestämma om 
planen kan medföra betydande miljöpåverkan.

Planuppdraget som tilldelades miljö- och byggnadsförvaltningen innebar 
att ändra användningen från bostäder till parkering. Förslag till ny 
detaljplan möjliggör för markparkering inom planområdet men tillåter 
fortfarande bostäder.

En undersökning av miljöpåverkan har utförts och bedömningen är att 
planen inte medför en betydande miljöpåverkan.

Skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen
Kommunstyrelsen

MBN § 115/2020 Dnr MBN 2020-1589
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Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Detaljplan för Granen 13, Vimmerby kommun. 
Samråd
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads-
förvaltningen i uppdrag att påbörja samråd 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 i Vimmerby. 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
Fastigheten ägs av kommunen. Grusplanen som utgör en stor del av 
markytan har använts som parkeringsyta för den närliggande Astrid 
Lindgrens skola. Den gällande detaljplanen tillåter dock enbart bostäder 
inom planområdet. En ny detaljplan upprättas i syfte att anpassa planen 
efter rådande användning.

Planuppdraget innebar att ändra användningen från bostäder till parkering. 
Förslag till ny detaljplan möjliggör för markparkering inom planområdet 
men tillåter fortfarande bostäder. En bedömning har gjorts att bostäder 
fortsatt bör finnas med som en möjlig användning utifall att behovet av 
parkering i framtiden skulle förändras. På så sätt skapas en flexibel plan 
som är aktuell i en rad olika framtidsscenarier.

Skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen
Kommunstyrelsen

MBN § 116/2020 Dnr MBN 2020-1589
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Detaljplan för  med flera, 
Hultsfreds kommun. Undersökning om 
betydande miljöpåverkan
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplanen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan.

Lagstöd
MB 6 kap § 3 Strategiska miljöbedömningar för planer och program.

Motivering till beslut
Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning
En undersökning har utförts och den sammanlagda bedömningen är att 
detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan.

Ärendebeskrivning
Enligt miljöbalken ska en undersökning utföras för att bestämma om 
planen kan medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanens syfte är att kunna bilda en ny bostadsfastighet. En del av 
planområdet är planlagt för bostadsändamål, medan en annan del är allmän 
platsmark i form av parkmark och gata.

På platsen har det förekommit koltillverkning. Den kolbotten som finns 
kvar kommer att lämnas orörd. Dagvattenhanteringen måste hanteras så att 
dagvattnet ej påverkar MKN i närliggande kanal.

Skickas till
Beställaren
Svenska kyrkan
Kommunstyrelsen

MBN § 117/2020 Dnr MBN 2019-3074
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Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Detaljplan för  med flera, 
Hultsfreds kommun. Samråd
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads-
förvaltningen i uppdrag att påbörja samråd av detaljplan för Stenkulla 1:13 
och 1:67 med flera, Hultsfred kommun.

Lagstöd
PBL 5 kap §§ 6-17 Processen innan en detaljplan antas.

Motivering till beslut
En ny detaljplan behöver upprättas för att kunna förvärva och nyttja 
marken för bostadsändamål.

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att kunna bilda en ny bostadsfastighet.

Ärendebeskrivning
En del av planområdet är idag planlagt för bostadsändamål, medan en 
annan del är allmän platsmark i form av parkmark och gata. Halva 
planområdet är inte planlagt alls i dagsläget. Beställaren äger  

 och avser att förvärva del av Stenkulla 1:1 av Svenska 
kyrkan. Detta är dock inte genomförbart på grund av att marken är planlagd 
allmän platsmark. Avsikten med förvärvet är att genom lantmäteri-
förrättning fastighetsbilda hela området till en bostadsfastighet. Avtal med 
Svenska kyrkan finns om markköp, det är dock avhängigt att marken 
planläggs till kvartersmark.

Genom att ta bort användningen allmän platsmark, gata, kommer framtida 
möjligheter att förbinda Krisdalavägen med Tunavägen att upphöra. 
Bedömningen är att en sådan förbindelse inte behövs eftersom bebyggelse-
trycket i Vena inte förväntas att öka så mycket att ny infrastruktur kommer 
att behövas.

Skickas till
Beställaren
Svenska kyrkan
Kommunstyrelsen

MBN § 118/2020 Dnr MBN 2019-3074
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Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ändring av detaljplan för Lövkojan 8 och 9, 
Vimmerby kommun. Antagande
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta ändring av detaljplan för 
Lövkojan 8 och 9, Vimmerby kommun.

Lagstöd
PBL 5 kap §§ 27–32 Antagandet av en detaljplan.

Sammanfattning
Syftet med ändringen är att möjliggöra att två fastigheter kan delas till fyra 
fastigheter genom en fastighetsreglering.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen har varit på samråd och granskning under vintern 2019/2020 
samt en andra granskning under sommaren.

Sex samrådsyttranden kom in, varav tre utan erinran. Till granskningen 
reviderades plankartan utifrån yttrandena; Bestämmelser för exploaterings-
grad, hårdgjord yta och begränsning till maximalt en lägenhet per fastighet 
har lagts till.

Tre granskningsyttranden kom in men föranledde inte till några ändringar 
av planhandlingarna.

Inga nya yttranden har kommit in efter den andra granskningsrundan.

Ändring av detaljplanen bedöms vara klar för att antas i enlighet med 
granskningsutlåtandet.

Beslutsunderlag
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande

Skickas till
Beställaren
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

MBN § 119/2020 Dnr MBN 2019-1985
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Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ändring av detaljplan för Uven 7, Vimmerby 
kommun. Planuppdrag
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads-
förvaltningen i uppdrag att upprätta ändring av detaljplan för Uven 7, 
Vimmerby kommun.

Lagstöd
PBL 5 kap Att ta fram detaljplaner.

Motivering till beslut
Behovet av bostäder är stort i Vimmerby. Detaljplanen från 1979 innebär 
begränsningar i platsens utnyttjande. Förutsättningarna har sedan dess 
förändrats och därför behöver en ändring av detaljplanen göras, enligt 
nuvarande behov. 

Sammanfattning
Syftet med planändringen utöka byggnadshöjden samt ta bort prickmark för 
att möjliggöra för förtätning med bostäder på kvarteret Uven i centrala 
Vimmerby.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige tog 2020-06-30 beslut om att ge planbesked till 
sökande Vimarhem AB för ändring av befintlig detaljplan.

Behovet av bostäder i centrala Vimmerby är stort. Fastigheten Uven 7 har 
ett centralt läge med närhet till stadskärnan. Möjlighet finns att förtäta på 
fastigheten, men gällande detaljplan från 1979 medger maximalt två 
våningar vilket begränsar exploatering. För att fastigheterna Uven 7 och 
Uven 2 ska kunna exploateras på ett mer effektivt sätt behöver byggrätten 
samt byggnadshöjden utökas.

Planändringen innebär att ytterligare en våning medges, samt borttagande 
av prickmark så att byggnader kan placeras närmare gatan och sluta stads-
rummet på ett naturligt sätt. Innergården kan också användas på ett bättre 
sätt med huskroppen närmare gatan. Nuvarande bebyggelse på fastigheten 
Uven 2 kommer ersättas med bebyggelse längs med Kampgatan.

Planen hanteras med ett standardförfarande.

MBN § 120/2020 Dnr MBN 2020-2385
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Plankostnadsavtal kommer att tecknas med Vimarhem AB

Skickas till
Vimarhem AB
Samhällsbyggnadsavdelningen
Kommunstyrelsen
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Ändring av detaljplan för Uven 7, Vimmerby 
kommun. Undersökning om betydande 
miljöpåverkan
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplanen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan.

Lagstöd
MB 6 kap § 3 Strategiska miljöbedömningar för planer och program.

Motivering till beslut
Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning
En undersökning har utförts och den sammanlagda bedömningen är att 
detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan.

Ärendebeskrivning
Enligt miljöbalken ska en undersökning utföras för att bestämma om 
planen kan medföra betydande miljöpåverkan.

Syftet med planändringen är att utöka byggnadshöjden samt ta bort 
prickmark för att möjliggöra för förtätning med bostäder på fastigheten 
Uven 7 i centrala Vimmerby. 

En undersökning av miljöpåverkan har utförts och bedömningen är att 
planen inte medför en betydande miljöpåverkan.

Skickas till
Vimarhem AB
Samhällsbyggnadsavdelningen
Kommunstyrelsen

MBN § 121/2020 Dnr MBN 2020-2385
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Ändring av detaljplan för Uven 7, Vimmerby 
kommun. Samråd
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads-
förvaltningen i uppdrag att påbörja samråd av ändring av detaljplan för 
Uven 7, Vimmerby kommun.

Lagstöd
PBL 5 kap §§ 6-17 Processen innan en detaljplan antas.

Motivering till beslut
Behovet av bostäder är stort i Vimmerby. Detaljplanen från 1979 innebär 
begränsningar i platsens utnyttjande. Förutsättningarna har sedan dess 
förändrats och därför behöver en ändring av detaljplanen göras, enligt 
nuvarande behov. 

Sammanfattning
Syftet med planändringen är att utöka byggnadshöjden samt ta bort 
prickmark för att möjliggöra för förtätning med bostäder på kvarteret Uven 
i centrala Vimmerby.

Ärendebeskrivning
Behovet av bostäder i centrala Vimmerby är stort. Fastigheten Uven 7 har 
ett centralt läge med närhet till stadskärnan. Möjlighet finns att förtäta på 
fastigheten, men gällande detaljplan från 1979 medger maximalt två 
våningar vilket begränsar exploatering. För att fastigheterna Uven 7 och 
Uven 2 ska kunna exploateras på ett mer effektivt sätt behöver byggrätten 
samt byggnadshöjden utökas. Planändringen innebär att ytterligare en 
våning medges, samt borttagande av prickmark så att byggnader kan 
placeras närmare gatan och sluta stads-rummet på ett naturligt sätt. 
Innergården kan också användas på ett bättre sätt med huskroppen närmare 
gatan. Nuvarande bebyggelse på fastigheten Uven 2 kommer ersättas med 
bebyggelse längs med Kampgatan.

Skickas till
Vimarhem AB
Samhällsbyggnadsavdelningen
Kommunstyrelsen

MBN § 122/2020 Dnr MBN 2020-2385
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 Vimmerby kommun. Ansökan om 
bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad 
av enbostadshus på fastigheten  Vimmerby kommun.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar även att meddela startbesked vilket 
innebär att åtgärden får påbörjas. Kontrollansvarig och tekniskt samråd 
behövs inte.

Avgift: 6 547 kronor

Lagstöd
9:2, p 2 (PBL, tillbyggnad), 9:31 b (PBL, bevilja liten avvikelse), 10:23 
(bevilja startbesked).

Motivering till beslut
Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser angående byggrätten. 
Eftersom liknande avvikelser har beviljats inom planområdet tidigare och 
åtgärden är av mindre omfattning kan även denna åtgärd godkännas.

Sammanfattning
Sökande vill göra en tillbyggnad på sitt enbostadshus med 28 m2 för att få 
till ett större vardagsrum.

Ärendebeskrivning
Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus kom in den 10 juni 2020.

Tillbyggnaden planeras på den norra fasadsidan inom fastighetens bygg-
bara mark. Ett upptag i bostadshusets bärande yttervägg kommer att 
behövas för att möjliggöra tillgång till den nya delen. Tillbyggnaden 
planeras att uppföras likt befintlig byggnad, med grå träpanel och svarta 
betongpannor på tillbyggnadens sadeltak. Fönsterpartierna kommer bli vita. 
Ritningarna som lämnats in visar på god tillgänglighet i rumsutformningen 
och kommer inte påverka det befintliga husets tillgänglighet.

Tillbyggnaden planeras på en gjuten betongplatta med en träregelstomme 
med stående panel. För att få ett bra inomhusklimat behöver isolering 
läggas in i konstruktionen för att värmeisoleringen i stommen ska fungera. I 
den västra fasaden kommer skjut- eller vikbara glaspartier sättas in vilket 

MBN § 123/2020 Dnr MBN 2020-2156
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gör att en avväxlning i konstruktionen kommer ske med hjälp av en 
limträbalk.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom område med stadsplan från den 10 december 1981, 
08-VYS-379. Enligt detaljplanen ska fastigheten nyttjas för bostads-
ändamål där byggnaderna ska uppföras fristående med högst en våning och 
en högsta höjd på 3,6 meter.

Tomter som omfattas av bestämmelsen ”fristående byggnadssätt” (F) har 
en maximal byggrätt på 180 m². Det innebär att den sammanlagda 
byggnadsytan av huvudbyggnaden och andra komplementbyggnader inom 
fastigheten får vara maximalt 180 m².

Avvikelser
Enligt detaljplanen får den totala byggrätten för fastigheten vara 180 m². 
Den bebyggda ytan inom fastigheten kan, via kommunens kartdatabas, 
mätas till cirka 177 m², vilket innebär att byggnadsverkets utgångsläge är 
planenligt. Den planerade tillbyggnaden med sina 28 m² kommer leda till 
en avvikelse på cirka 14 %.

Tidigare medgivanden
Vid en granskning av omkringliggande fastigheter inom samma plan-
område går det att konstatera att flertalet av fastigheterna har bebyggts med 
liknande ytor. Vid tidigare granskningar har det även konstaterats att det 
finns bygglov för dessa avvikelser.

Remiss
Eftersom åtgärden strider mot detaljplanen har en remiss skickats till 
omkringliggande fastigheter. Inga yttranden med synpunkter har kommit 
in.

Bedömning
Flera fastigheter inom planområdet har beviljats bygglov med samma typ 
av avvikelse. Därför blir den samlade bedömningen av den nu sökta 
åtgärdens avvikelse av ringa betydelse och den bedöms som liten. 

Underlag till slutbesked
Följande handlingar ska lämnas in som underlag för slutbesked:
- Ifylld och signerad kontrollplan
- Bilder på den slutförda åtgärden
- Eventuella relationshandlingar vid mindre ändringar

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.
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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.

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Skickas till
Sökande
Kungörelse till rågrannar
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 Hultsfreds kommun. Ansökan om 
förhandsbesked för tillbyggnad av garage
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge negativt förhandsbesked för 
tillbyggnad av garage på fastigheten  Hultsfreds kommun.

Avgift: 3 748 kronor

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning.

Lagstöd
9:17 (PBL, förhandsbesked).

Motivering till beslut
Befintligt garage överskrider byggrätten för garage/uthus med 5 m²=17% 
Med planerad tillbyggnad på 35 m² överskrids byggrätten med 133%.

I en sammanslagen bedömning av byggrätten för både garage och 
bostadshus (150+30 m²) överskrider nuvarande byggnation byggrätten med 
17% Utbyggnad av garaget med 35 m² innebär ytterligare avvikelse på 
19%.

Detaljplanen är gjord innan 1 juli 1987 vilket innebär att byggnader ska 
placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.

Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av garage med 35 m2 kom in 
den 22 juni 2020.

Förutsättningar
För fastigheten finns en detaljplan från 1968, med bestämmelserna BF1, 
vilket innebär att området ska användas för bostadsändamål. Hus ska 
uppföras fristående. Endast en huvudbyggnad och ett garage eller 
uthusbyggnad får uppföras. Huvudbyggnad får uppföras till maximalt 150 
m² samt garage eller uthusbyggnad till 30 m². Byggnad får uppföras med 
högst en våning och ej till större höjd än 5,6 meter.

Beslutsunderlag
Ansökan om förhandsbesked, 2020-06-22
Situationsplan, 2020-06-15

MBN § 124/2020 Dnr MBN 2020-2208
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Skickas till
Sökande
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Gissemåla 4:3, Vimmerby kommun. Ansökan 
om bygglov för pendlarparkering
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nyanläggning 
av pendlarparkering på fastigheten Gissemåla 4:3, Vimmerby kommun.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar även att meddela startbesked.

Avgift: 7 000 kronor

Lagstöd
6:1, p 8 (PBF, parkeringsplatser), 9:31c (förenlig med syftet och tillgodoser 
ett allmänt intresse), 10:23 (PBL, meddela startbesked).

Motivering till beslut
Detaljplanens genomförandetid har gått ut och åtgärden bedöms stämma 
med detaljplanens syften och tillgodoser dessutom ett allmänt intresse.

Sammanfattning
Inom platsen vill sökande anlägga tio nya parkeringsplatser för bilar samt 
även möjlighet för cykelparkering. Åtgärden planeras inom planlagt 
område på mark med beteckningen parkmark i stadsplanen.

Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov för anläggning av parkeringsplatser kom in den 4 juni 
2020.

Åtgärden omfattar en yta på cirka 206 m² och avser nyanläggning av tio 
parkeringsplatser som även möjliggör cykelparkering. Parkeringsplatserna 
är ett led i ett större projekt som kräver en parkeringsyta för pendlartrafik.

För att kunna ordna parkeringsytan behöver marken beredas och schaktas. 
Marken består av ett stenigt mindre skogsområde bevuxet med mestadels 
barrträd men även med inslag av björk och sly av andra lövträd. För att få 
till en yta som ska fungera som parkeringsplats behöver marken fyllas upp 
med bättre massor och till sist asfalteras. I söder fasas parkeringsytan sedan 
av mot omkringliggande mark med en sluttning. I norr finns berg vilket gör 
att platsen planas ut mot berget där även en gång- och cykelväg samt ett 
dike anläggs. Parkeringsytan planeras även med lägre staket som markerar 
parkeringsplatsernas slut mot omkringliggande mark.

MBN § 125/2020 Dnr MBN 2020-2100
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Förutsättningar
För området finns en detaljplan, 08-VYJ-863, från 30 juni 1982 som 
benämner området som allmän plats och grönområde. Åtgärden berör 
därför en planstridig åtgärd, men kan medges eftersom det rör ett allmänt 
intresse.

Projektets helhet har diskuterats flertalet gånger vid plandialogen i 
Vimmerby kommun för att inhämta eventuella synpunkter kring ärendet.

Utefter Rampvägen finns flera lyktstolpar som kan hjälpa till att få 
parkeringsplatsen att upplevas trygg och säker. Även utmed riksväg 34 
finns lyktstolpar, som lyser upp området. När området bereds och träd tas 
ner kan området upplevas än mer upplyst, vilket främjar lagstiftningens 
krav om tillgänglighet, BBR 3:1224.

Yttrande
Eftersom åtgärden är i strid med gällande stadsplan har en remiss skickats 
till berörda sakägare. Vid remisstidens utgång hade endast två yttranden 
kommit in. Ett från kommunens stadsarkitekt och ett från 
samhällsbyggnadsavdelningen:

Stadsarkitekten:
Tolkar åtgärden som helt lagenlig i enlighet med PBL 9 kap § 31c som 
innebär att bygglov får ges för åtgärd som avviker från detaljplanen.

Detta eftersom en parkeringsplats för allmänheten är förenlig med planens 
övergripande syfte (att planlägga halva Storebro till fungerande tätorts-
funktion såsom bostäder, industri och därtill hörande allmänna 
kommunikationsytor) samt att åtgärden tillgodoser ett allmänt intresse. 
Åtgärden ses även som ett lämpligt komplement till den användning 
(tätortsområde) som bestämts i detaljplanen. Genomförandetiden för 
detaljplanen har även gått ut.

Samhällsbyggnadsavdelningen framför att de inte har några synpunkter i 
ärendet och att de haft diskussioner med miljö- och byggnadsförvaltningen 
om att göra om detaljplanen.

Bedömning
Åtgärden avviker från stadsplanens bestämmelser kring användningen av 
marken. Stadsplanen medger allmän plats och grönområde, men avvikelser 
kan medges om syftet med stadsplanen inte ändras och bestämmelserna inte 
motverkas.

Stadsplanen för området är från 1982 och är genomförd enligt de 
bestämmelser som fanns för det området, vilket innebär att det är ett 
planenligt utgångsläge. Åtgärden i sig är planstridig, men efter att 
genomförandetiden gått ut kan avvikelser som är förenliga med 
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detaljplanens syften och av allmänt intresse medges.

Upplysningar
Med hänsyn till EU-direktivet om laddinfrastruktur rekommenderas 
sökande att undersöka möjligheten till laddstolpar vid den planerade 
parkeringsytan.

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, före-
skrifter eller annat beslut.

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning.

Observera att anläggningen inte får tas i bruk i de delar som omfattas av 
startbeskedet förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Skickas till
Sökande
Kungörelse till rågrannar
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Träförädlingen 6, Hultsfred kommun. Ansökan 
om bygglov för förlängning av tidsbegränsat 
bygglov för ändring av industrilokaler till 
affärslokaler
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja förlängning av tids-
begränsat bygglov till och med den 19 augusti 2022 under förutsättning att 
en ny plats hittas för verksamheten.

Avgift: 7 151 kronor

Lagstöd
9:33 (PBL, tidsbegränsat bygglov), 9:41a-b (PBL, expediering och 
kungörelse).

Motivering till beslut
Tidsbegränsat lov beviljas i två år under förutsättning att en ny plats hittas 
för verksamheten.

Sammanfattning
Sökande vill förlänga det tidigare beviljade tidsbegränsade bygglovet för 
verksamheten Stegen.

Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov för förlängning av tidigare beviljat lov för en 
tidsbegränsad ändring av lokaler har lämnats in.

Lokalerna som tidigare nyttjats som industrilokaler och lekland har gjorts 
om till affärslokaler för verksamheten Stegen, som arbetar med försäljning 
av varor, återbruk samt förskolans kreativa återbruk. Lokalerna nyttjas även 
för lagring av material som sedan hämtas av personal från skolor och 
förskolor. Stegens verksamhet omfattar även caféverksamhet. Den totala 
ytan av verksamhetens olika områden omfattar 877 m2.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område med en detaljplan, 08-
HFD-482, från den 29 december 1971. Detaljplanen medger industri-
ändamål med inriktning på storindustri.

Strax öster om lokalerna finns järnvägen som medför begränsningar i hur 

MBN § 126/2020 Dnr MBN 2020-2019
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nära byggnader får uppföras och vilken typ av nyttjande som byggnaderna 
kan ha. Detta för att minska riskerna i händelse av olycka och trygga 
säkerheten invid spårområdet.

Strax väster om lokalerna ligger fjärrvärmeverket som med sin 
verksamhetskaraktär innebär ett visst skyddsavstånd till omkringliggande 
byggnader och dess verksamheter. Det minsta skyddsavståndet från verket 
till andra byggnader är 400 meter.

Åtgärden fick tidsbegränsat bygglov 2015 och har ett giltigt lov fram till 
den 19 augusti 2020.

Planenligt utgångsläge
I det tidigare beslutet finns en skrivning om möjligheten att bevilja lov med 
stöd av PBL 9:30, p 1b. Den paragrafen syftar till byggnadsverkets och 
fastighetens utgångsläge från detaljplanens bestämmelser. Grundtanken är 
att både fastigheten och byggnadsverket ska ha ett planenligt utgångsläge. 
Det finns dock åtgärder som är undantagna från kravet på planenligt 
utgångsläge, men den aktuella åtgärden omfattas inte av en sådan åtgärd.

Den aktuella åtgärden strider mot gällande detaljplans bestämmelser, efter-
som den inte omfattas av en storindustri. Med hänsyn till att varken 
fastigheten är styckad eller byggnadsverket är uppfört i strid med planen, så 
kan man inte använda undantaget som avses i PBL 9:30, p 1b. Detta beror 
helt enkelt på att utgångsläget är planenligt.

Det som strider mot planen är åtgärden, som inte avser industriändamål 
som planen medger, utan mer omfattas av vad som kan anses som 
handelsändamål.

Tidsbegränsat lov
När en ansökan om tidsbegränsat bygglov kommer in får miljö- och 
byggnadsnämnden ge lov om en åtgärd uppfyller något eller några 
förutsättningar, men inte alla, i PBL 9:30-32a §§. Det innebär att åtgärden 
inte behöver stämma med detaljplanens bestämmelser, utan kan ändå få 
tidsbegränsat lov. Däremot ska miljö- och byggnadsnämnden ge 
tidsbegränsat bygglov om åtgärden har stöd i planbestämmelserna.

Som grundprincip i tidsbegränsade lov gäller att åtgärden som ärendet 
avser har en tillfällig användning av byggnaden eller marken. Därför är det 
viktigt att åtgärdens provisoriska karaktär tydligt finns redovisat i ett ärende 
om tidsbegränsat bygglov. Det bör även finnas redovisat hur byggnaden 
ska återställas när lovet går ut.

Ett ärende om tidsbegränsat bygglov behöver inte uppfylla samtliga 
kriterier enligt PBL 9:30-32a §§ och här följer de kriterier som inte uppfylls 
i dessa paragrafer:
- Åtgärden strider mot detaljplanens ändamålsbestämmelse
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- Åtgärden kan inte ses som en liten avvikelse, enligt PBL 9:31b
- Åtgärden är inte nödvändig för att området ska kunna användas på ett 

ändamålsenligt sätt
- Åtgärden är inte förenlig med detaljplanens syfte

I övrigt uppfylls resterande kriterier för åtgärder inom planlagda områden.

Yttranden
Eftersom ärendet berör en avvikelse från detaljplanen har ett remiss-
förfarande gjorts till berörda parter och fastigheter i närområdet. Inga 
remissinstanser har framfört några synpunkter mot att verksamheten 
fortsätter att bedrivas i ytterligare fem år.

Synpunkter från sökande
Verksamheten har varit verksam under en längre tid och har funnits på den 
specifika platsen sedan nämnden beviljat tidsbegränsat bygglov år 2015. 
Det fanns ingen anledning för sökande att tro att det inte skulle vara 
godkänt. Däremot tittar sökande på alternativa platser för en framtida 
fortsättning av verksamheten, men när det kan bli aktuellt att flytta är inte 
klart. Verksamheten har räknat med att kunna få vara kvar på platsen under 
ytterligare fem år, vilket medfört att man inte stressat fram ett beslut om en 
flytt.

Startbesked och slutbesked
Miljö- och byggnadsnämnden har redan, vid det ursprungliga 
tidsbegränsade bygglovet, tagit ställning till att:
- åtgärden kunde antas uppfylla kraven i PBL och fick påbörjas med stöd 

av ett startbesked, samt
- det inte funnits skäl till att ingripa, vilket gjorde att slutbesked kunde 

utfärdas

Därav finns ingen anledning till nya sådana beslut. Ärendet kommer 
därmed att avslutas efter detta beslut.

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om tidsbegränsat 
bygglov för åtgärden.

Miljö- och byggnadsförvaltningens motivering till beslut
Byggnadsnämnden får ge tidsbegränsat bygglov om en åtgärd uppfyller 
något eller några förutsättningar, men inte alla, i PBL 9:30-32a §§. Det 
innebär alltså att åtgärden inte behöver stämma med detaljplanens 
bestämmelser, utan ändå kan få tidsbegränsat lov. Däremot så ska 
byggnadsnämnden ge tidsbegränsat bygglov om åtgärden har stöd i 
planbestämmelserna. Som grundprincip i tidsbegränsade lov gäller att 
åtgärden som ärendet avser har en tillfällig användning av byggnaden eller 
marken.
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Den nu ansökta åtgärdens karaktär som affärslokal, stämmer inte överens 
med detaljplanens bestämmelse om industriändamål, med storindustri som 
inriktning. I detaljplanen finns inte någon precisering om vad som kan 
bedömas som tillfällig användning av mark eller byggnad, vilket enligt 
MÖD P 10625-13, 2014-06-03 ger nämnden en viss frihet i att bevilja 
tidsbegränsade lov.

Däremot har sökande, varken 2015 eller i den nu aktuella ansökan, lämnat 
några uppgifter som tyder på åtgärdens provisoriska karaktär. Med hänsyn 
till att detta är en grundförutsättning för tidsbegränsade lov så kan inte lov 
för åtgärden medges.

Yrkande
Konny Bogren, S, yrkar att tidsbegränsat bygglov ska beviljas i två år under 
förutsättning att en ny plats hittas för verksamheten.

Upplysningar
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Överklagandetiden är fyra 
veckor från att beslutet har kungjorts. Om ingen överklagar vinner 
bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan 
överklagas.

Miljö- och byggnadsnämnden ska, enligt plan och bygglagens kapitel 11, § 
51, besluta om byggsanktionsavgift om någon bryter mot bestämmelserna i 
plan- och bygglagen, föreskrifter eller annat beslut.

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar

Skickas till
Sökande
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 Hultsfreds kommun. Läns-
styrelsens överprövning av strandskydds-
dispens
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:

Miljö- och byggnadsnämnden fasthåller att dispens från strandskydd bör 
ges enligt ansökan.

Platsen bör betraktas som ianspråktagen eftersom den ligger inom en redan 
ianspråktagen gårdsmiljö. Gården är ett mycket aktivt lantbruk där bland 
annat mjölk och biogas produceras. Den aktuella platsen är i direkt 
anslutning till gårdscentrat. En byggnation här kommer heller inte att vara 
av betydelse för strandskyddets syften. Såsom tomtplatsavgränsningen 
visar finns det goda möjligheter för allmänheten att nyttja strandmiljön om 
så önskas. Strandskyddsdispensen gäller även nybyggnad av garage.

Vidare visar tomtplatsavgränsningen även att byggnationen inte kommer att 
påverka strandområdet varvid strandens växt- och djurliv inte heller 
kommer att påverkas.

Sammanfattning
Sökande vill uppföra ett bostadshus med tillhörande garage för permanent-
boende på platsen intill Silverån. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 
att bevilja dispens för de planerade åtgärderna. Därefter har Länsstyrelsen i 
Kalmar län valt att överpröva beslutet om strandskyddsdispens.

Ärendet har remitterats till miljö- och byggnadsnämnden för möjlighet till 
yttrande. Yttrandet ska lämnas till länsstyrelsen senast 31 augusti 2020.

Ärendebeskrivning
Under maj 2020 kom en ansökan in till miljö- och byggnadsförvaltningen 
angående strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus med garage 
vid fastigheten  som sträcker sig utmed Silverån.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 juni, MBN § 95/2020, att 
bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Länsstyrelsen valde att överpröva ärendet och beslutade den 17 juni att 
miljö- och byggnadsnämnden särskilt bör förtydliga på vilket sätt som 

MBN § 127/2020 Dnr MBN 2020-1999
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området anses ianspråktaget. Vilken tomtplatsavgränsning som ärendet 
omfattas av och visa på om annat skäl för dispens anses tillämpligt. De 
menar även att det behöver klarläggas om dispensen även avser uppförande 
av garage.

Bilaga
Tomtplatsavgränsning

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län 526-5867-20 (526-5790-20)
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Budget 2021
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förvaltningens 
budgetförslag. 

Sammanfattning
Anpassningskrav på 65,5 tkr görs genom att kostnaderna för kansliet 
minskas.

Miljö- och byggnadsnämnden äskar inga nya medel 2021 utöver de 
ekonomiska ramarna.

Insiktmätningarna 2019 visade för första gången att förvaltningen efter en 
mycket stark arbetsinsats klarar målet ”god service till företag och 
invånare”. Målnivåerna höjs något för fyra av nyckeltalen (bemötande, 
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet) och lämnas oförändrade för 
information och tillgänglighet. Viktningen för nyckeltalen har justerats så 
att den är lika för alla förutom för bemötande och effektivitet som bedöms 
ha en något högre betydelse.

Inom kategorin Invånare och brukare har det också tillkommit två nya mål 
ur folkhälsosynpunkt. Dessa är att ”Invånare konsumerar säkra livsmedel” 
och att ”Invånarna har ett lågt bruk av tobak”. 

När det gäller Verksamhet och medarbetare så kommer bedömningen av 
”Gott samarbete” att göras på samma sätt som på övriga förvaltningar det 
vill säga att bedömningen görs utifrån en sammanvägning av samtliga 
frågor om samarbete i medarbetarenkäten.

I styrkortet för verksamheten finns målet att detaljplaner som tas fram ska 
vara hållbara. Att mäta hållbarhet har inte varit helt enkelt och objektivt. 
För att få bedömningarna mer transparanta och enhetligare så kommer det 
av Boverket framtagna verktyget ESTER att användas.

För målet ett ständigt förbättrat hållbarhetsarbete sätts målnivån till 
gemensam snittplacering 100 i Aktuell Hållbarhets årliga ranking.

Inför 2020 redovisades en hel del utmaningar som nämnden och 
förvaltningen stod inför i och med övergången till 2020. Coronavirusets 
framfart över klotet har påverkat såväl tidsramar som prioriteringsbehov 
varför några har skjutits på framtiden.

MBN § 128/2020 Dnr MBN 2020-1605
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Ärendebeskrivning
Nämnden har fått ett ekonomiskt anpassningskrav på 65.5 tkr som löses 
genom att kostnaden för kansliet minskas med motsvarande belopp.

Miljö- och byggnadsnämnden äskar inga nya medel 2021 utöver de 
ekonomiska ramarna.

Insiktmätningarna 2019 visade för första gången att förvaltningen efter en 
mycket stark arbetsinsats klarar målet ”god service till företag och 
invånare”. Målnivåerna höjs något för fyra av nyckeltalen (bemötande 75-
79, kompetens 72-73, rättssäkerhet 72-73 och effektivitet70-73) och lämnas 
oförändrade för information och tillgänglighet. Viktningen för nyckeltalen 
har justerats så att den lika för alla förutom för bemötande och effektivitet 
som bedöms ha en något högre betydelse. Viktningen för bemötande är 
dock sänkt från 30 till 20 för att jämka betydelsen i förhållande till övriga 
nyckeltal. Det största förändring om man ser både till målnivå och viktning 
är för effektivitet. En anledning till att området värderas högre än tidigare 
är att undersökningen visar att området har större betydelse vid 
betygsättningen av vår verksamhet än vad vi bedömt.

Inom kategorin Invånare och brukare har det också tillkommit två nya mål 
ur folkhälsosynpunkt. Dessa är att ”Invånare konsumerar säkra livsmedel” 
och att ”Invånarna har ett lågt bruk av tobak”. Alla mål inom kategorin 
Invånare och brukare ska viktas. Målen som berör säkra livsmedel och lågt 
bruk av tobak viktas vardera till 5% medan god service till företag och 
invånare viktas till 90%.

När det gäller Verksamhet och medarbetare så kommer bedömningen av 
”Gott samarbete” att göras på samma sätt som på övriga förvaltningar det 
vill säga att bedömningen görs utifrån en sammanvägning av samtliga 
frågor om samarbete i medarbetarenkäten. Tidigare har vi bedömt 
samarbetet mellan arbetskamraterna, mellan enheterna på förvaltningen och 
mellan förvaltningarna var för sig. Nu summeras bedömningarna och vi får 
en totalbedömning. Förvaltningen har dessutom haft högre krav på 
”godkänt” för samarbete genom att bara räkna betyget fyra och fem i 
sammanställning. Nu läggs målnivån för gott samarbete på 93% samtidigt 
som resultatbedömning görs på samma sätt som på övriga förvaltningar 
(det vill säga betyget 3, 4 och 5 räknas som positivt).

Under utveckling och hållbarhet finns målet att detaljplaner som tas fram 
ska vara hållbara och inte ha någon negativ påverkan på vår livsmiljö. Att 
mäta hållbarhet har inte varit helt enkelt och objektivt. För att få 
bedömningarna mer transparanta och enhetligare så kommer det av 
Boverket framtagna verktyget ESTER att användas. Användningen av 
ESTER innebär att vi får ett mått på hur förändringar av markanvändningen 
påverkar vår livsmiljö och vi får också ett verktyg som våra 
samrådspartners på regional nivå är bekanta med.
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För hållbarhet finns ytterligare ett mål och det är ett ständigt förbättrat 
hållbarhetsarbete där vi i målsättningen utgått ifrån Aktuell hållbarhets 
årliga ranking. Då kommunerna åkt ”berg- och dalbana” i rankingen och vi 
årligen anpassat målnivån efter detta föreslår vi att vi sätter målnivån till 
gemensam snittplacering 100. Ett bra resultat som visar att det finns ett 
hållbarhetsarbete på bred front i kommunerna.

Inför 2020 redovisades en hel del utmaningar som nämnden och 
förvaltningen stod inför i och med övergången till 2020. Coronavirusets 
framfart över klotet har påverkat såväl tidsramar som prioriteringsbehov 
varför några har skjutits på framtiden. Vi har haft en snabb utveckling av 
vår digitala plattform och omfattande träning i att mötas digitalt såväl i små 
grupper som på förvaltningsnivå.

Förändringar av debiteringsförfarande samt förankring och studiebesök för 
att hitta goda exempel på införandet av nya taxor inom miljöbalkens 
respektive plan- och bygglagens områden har försenats på grund av 
rådande pandemiläge. Avsikten är dock fortfarande att presentera 
taxeförslagen 2021 så att de kan träda ikraft 2022.

Under året har nya arbetsuppgifter tillkommit på förvaltningen i och med 
tilldelning av tillsynsuppgifter enligt lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
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Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
anmälda delegationsbeslut under perioden 2020-06-01 – 2020-07-31.

Ärendebeskrivning
Enligt delegationsordningen ska beslut fattade på delegation anmälas till 
miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Delegationslista från EDP Vision

MBN § 129/2020 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.

Rapporten från länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av miljöbalks-
tillsynen i Hultsfreds och Vimmerby kommuner redovisades av avdelnings-
chefen på miljöavdelningen.

MBN § 130/2020

48




