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§ 69 

Godkännande av dagordning 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Godkänner dagordningen efter ovanstående ändringar. 

Ärende  

 68. Upprop  

 69. Val av justerare, tid för justering och 
godkännande av dagordning 

 

Administrativa ärenden 

 70. Delegeringsbeslut  

 71. 2021.36 
Månadsrapportering Ekonomi jan-april 2021 

 

Miljö- och livsmedelsärenden 

 72. 2021.199 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Uranäs  

 

 73. 2020.429 
Klagomål mot störande verksamhet 
Brandstorp  
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Ärende  

 74. 2021.212 
Föreläggande med vite 
Marhult 7:1 

 

Planärenden 

 75. 2021.168 
Planbesked 
Lenhovda 5:27 

 

Informationsärenden 

 76. 2020.241 
Klagomål angående störande grannar 
Brandstorp  

 

77. Meddelanden 
 

 

   

 

 

Marie Hammarström Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 
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§ 70 

Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning ska beslut som 
fattas på delegation återrapporteras till miljö- och byggnadsnämnden. 
Förteckning över delegationsbesluten redovisas på sammanträdet. 
Anmälda delegationsbeslut förvaras i kommunhuset i Åseda. 

 

Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2021-04-30 
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§ 71  2021.36 

Månadsrapport jan-april 2021  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

________________________________________________________________ 

Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna informationen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Konsultkostnader bygglovshandläggning gör att vi kan få ett underskott i 
slutet av året. 

 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur redovisningssystemet 
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Ekonomiska konsekvenser 
Underskott på cirka 100tkr 

 

Beslutet skickas till 
Camilla Gustavsson 
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§ 72  Dnr 2021.199 

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten 
Uranäs , Uppvidinge 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Strandskyddsdispens ges för befintligt garage på fastigheten Uranäs  

nära Urasjö. 

2. Hela fastigheten får tas i anspråk som tomt. 

3. Avgiften för denna ansökan är 6 664 kronor1. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Övriga upplysningar  
1. Överprövning och överklagande 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Du bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare 
handläggning innan några åtgärder påbörjas. 

2. Faktura 

Faktura för avgiften kommer att skickas separat. 

 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa. Taxan fastställdes 
av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades den 28 augusti 2012, § 73. 
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3. Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 

 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Strandskyddsdispens ges för befintligt garage på fastigheten Uranäs  

nära Urasjö. 

2. Hela fastigheten får tas i anspråk som tomt. 

3. Avgiften för denna ansökan är 6 664 kronor1. 

 
Giltighetstid 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga 
kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

 

Sammanfattning av ärendet 
, 579 94 Fagerhult, söker strandskyddsdispens 

för befintligt garage på fastigheten Uranäs nära östra stranden av 
Urasjö. När sökanden köpte fastigheten 2013 var garaget redan byggt. 

Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett: 

• Området har redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 

 

 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa. Taxan fastställdes 
av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades den 28 augusti 2012, § 73. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan   2021-04-26 

Fotografier  2021-04-15 

Tjänsteskrivelse  2021-04-30  

 

Beslutsmotivering 
Förhållandena på platsen 

Garaget och bostadshuset på fastigheten Uranäs  ligger inom 
strandskyddat område, d.v.s. inom 100 meter från strandlinjen vid Urasjö. 
Området är inte detaljplanerat och platsen berörs heller inte av andra 
områdesskydd. Bostadshuset byggdes 1996 och det finns en strandskydds-
dispens för huset från den 20 mars 1996.  

Vid inspektion den 15 april 2021 konstaterades att hela fastigheten (1544 
kvadratmeter) är en etablerad tomtplats inhägnad med staket. Hela garaget 
ligger inom 15 meter från bostadshuset. Avståndet från tomtgränsen till 
sjöstranden är cirka 65 meter. 

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdipens för att uppföra en 
byggnad.  

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c § p.1 
miljöbalken beaktas om den plats dispensen avser redan har tagits i anspråk 
på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Byggnaden placeras inom en etablerad tomtplats och det finns därför ett 
särskilt skäl för strandskyddsdispens. 

Dispensen bedöms också förenlig med strandskyddets syften eftersom 
garaget är uppfört i nära anslutning till bostadshuset. Det finns utrymme 
för fri passage mellan tomten och sjöstranden. 
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Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). 

Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (7 kap. 14 § miljöbalken). 

I 7 kap. 15 § miljöbalken finns de åtgärder uppräknade som är förbjudna 
inom strandskyddat område. 

För att dispens ska kunna beviljas måste något av de särskilda skäl som 
anges i miljöbalken (7 kap. 18 c-d § §) vara uppfyllt och vara förenligt med 
strandskyddets syften (7 kap 26 § miljöbalken). 

I 7 kap. 18 f och 18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, tomtplats-
avgränsning och tidsbegränsning av dispensen. 

Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas 
med villkor. 

 

Bilaga 
Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till: 
Sökanden 

Länsstyrelsen i Kronobergs län  
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§ 73  Dnr 2020.429 

Klagomålsärende mot störande verksamhet på 
fastigheten Brandstorp  
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att olägenhet för människors hälsa 
inte går att styrka i ärende 2021.429 och därför avslutas ärendet. Detta 
innebär att fortsatt klagomål och handlingar gällande ärendet inte längre 
kommer att behandlas av nämnden. Inkomna handlingar registreras dock 
fortsättningsvis. För eventuella framtida klagomål krävs att helt nya 
uppgifter och bevis inkommer som kan styrka olägenhet enligt miljöbalkens 
definition. 

 

Sammanfattning av ärendet 
 (den klagande) är enligt uppgifter i fastighetsregistret 

bosatt på Brandstorp sedan år 2013, och ensam lagfaren ägare till 
fastigheten sedan 2020-11-12. 
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Den klagande har alltså bott i samma hus i över 11 år. Enligt förvaltningens 
inkomna dokument har olägenheterna börjat förra sommaren (2020), alltså 
efter att den klagande redan bott på platsen i flera år. Den klagandes 
klagomål riktar sig bland annat till grannen, familjen  (verksamheten), 
fastighet Brandstorp  På denna fastighet har  
(fastighetsägare/verksamheten) vuxit upp, och har alltså bott här i ca 40 år. 

Undertecknad upprättade det aktuella ärendet 2020-09-24 efter ett ökat 
antal klagomål börjat inkomma via e-post från den klagande till Miljö- och 
byggnadsnämnden från och med 2020-07-13. Undertecknad meddelade den 
klagande i ett mejl samma dag att ärendet var upprättat och rådde även den 
klagande att inkomma med belägg som kan verifiera olägenheterna han 
upplevde. 

Under tiden från 2020-07-13 till och med 2021-01-26 (drygt 6 mån) har det 
inkommit ett stort antal mejl från den klagande med klagomål på upplevda 
olägenheter. Dessa mejl har nu gåtts igenom och en lista på de rapporterade 
störningskällor följer: 

1. Högljudda fordon - opreciserat 

2. Åkgräsklippare – tillhör verksamheten 

3. Timmerbil - oidentifierad 

4. Traktor - opreciserad 

5. Gul traktor - tillhör verksamheten 

6. Blå traktor – tillhör verksamheten 

7. Tankbil – opreciserad men hos verksamheten 

8. Buller - opreciserat 

9. Vibrationer - opreciserat 

10. Tomgångskörning – opreciserat om det gäller traktorer 

11. Vedeldning i fastighetsägarens hus (rök ur skorsten) – röken når den 
klagandes hus 

12. Ofredas – oklart på vilket sätt 
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13. Ofredas av verksamhet – oklart på vilket sätt 

14. Anonyma uppgifter om något dieselaggregat som bullrar. Detta kan 
möjligen tillhöra verksamheten. 

Sammanställningen av misstänkta störningskällor till grund för olägenhet 
har följts av samtal på telefon med den klagande, fastighetsägaren för den 
störande verksamheten samt anonyma grannar. Två tillsynsbesök har gjorts 
av undertecknad. I första besöket gjorde undertecknad även en enkel 
ljudmätning med Arbetsmiljöverkets applikation i mobiltelefonen, detta för 
att få en referens till ljudnivån vid den klagandes fastighet den aktuella 
tidpunkten (vid utkanten av dennes tomt närmast verksamhetens fastighet). 
Applikationen mätte 61,8 dB och då var inga fordon i området igång. 
Ljudkällan var naturens egna genom vind i träden, fåglar och porlande 
bäck. 

Utredningen i ärendet kan verka ha tagit lång tid, men då det är en komplex 
situation med olika störningskällor som den klagande har redovisat väldig 
få och subjektiva belägg för, trots ett stort antal mejl, har det varit svårt att 
styrka hans upplevda olägenhet utifrån begreppet i Miljöbalken. 
Undertecknad har tampats med att genomföra en rimlig utredning utifrån 
ärendets beskaffenhet, dvs ur ekonomiskt hänseende men samtidigt skaffa 
sakliga och grundade belägg för ett beslut i ärendet som också bygger på 
syftet med miljöbalken – att försäkra en hälsosam och god miljö (kap 1. 1 § 
Miljöbalk (1998:808); 23 § Förvaltningslag (2017:900)). 

En sammantagen bedömning efter tillsynsbesök, samtal, genomläsning av 
klagomålshandlingar, samt refererande till lagrummet och praxis visar att 
det finns och/eller kan finnas sådan ljud-, rök och vibrationskällor som den 
klagande beskriver i hans närområde. Men om dessa kan anses som 
olägenheter för människors hälsa enligt lagrummet kan undertecknad inte 
se belägg för efter utredningen.  

Det underlag/bevis för olägenhet som den klagande själv redovisat till 
Miljö- och byggnadsnämnden bedöms inte som tillräckligt konkreta för att 
kunna bevisa något som kan ses som en olägenhet enligt Miljöbalken.  
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Den klagandes möjligheter att presentera belägg som styrker hans klagan 
bör ses som god då allt tyder på att den klagande har tillgång till teknik som 
skulle kunna dokumentera upplevda olägenheter i form utav inspelade 
ljud, film och foto med exempelvis en mobiltelefon; belägg för detta ses i att 
den klagande har e-postat ett digitalt foto till Miljö- och byggnadsnämnden, 
samt haft samtal med undertecknad via sitt mobiltelefonnummer. Den 
klagande har inte heller redovisat något läkarintyg som kan styrka att de 
upplevda störningarna påverkar hans hälsa. 

Den klagandes argument för olägenhet har bestått av följande: 

1. Vid några tillfällen rök från vedeldning ur fastighetsägarens skorsten 
som finns över 80 meter från den klagandes bostad. Den klagande har 
skickat in ett foto på hur skorstensrök syns ur fastighetsägarens skorsten 
(normal mängd vid vedeldning). Fastighetsägarens hus är i sig en 
barriär framför skorstenen, samt att det finns skog som också bildar en 
viss barriär mellan de bägge respektives hus. Vid tillsynsbesöket eldade 
den klagande själv kort i sin skorsten och den rök som då producerades 
skapade ingen irritation i luftvägar hos undertecknad eller de andra 
personerna på platsen, och då stod vi ca 60 från den klagandes skorsten. 

2. Den klagande beskriver olägenhet genom att fordon används på  
fastighet under dagtid. Fastighetsägaren bekräftar själv att de äger 
fordonen som den klagande tagit upp i sin anmälan men att dessa 
används för husbehov, dock inte varje dag eller några onormalt långa 
stunder. Fastighetsägaren klipper gräset när det behövs, på dagtid, och 
använder traktorerna då och då; dessa är gamla maskiner, över 40 år 
och ses inte som maskiner för kommersiell verksamhet. Området är 
skogs- och lantbruksmark och man kan normalt förvänta sig viss 
aktivitet med maskiner vid olika perioder under året kring denna typ av 
landskap. 

3. Den klagande tar även upp oidentifierade fordon som störningskällor. 
Dessa har undertecknad inte kunnat bekräfta; möjligen en traktor som 
passerade på den allmänna vägen mellan fastigheterna under några 
sekunder då tillsynen ägde rum hos verksamheten. Den verka tillhöra 
någon granne längre bort. 
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4. Den klagande lyfter att tankning av skogsfordon skett vid något tillfälle, 
troligtvis vid verksamhetens dieseltank som står på parkeringen utanför 
deras hus. Fastighetsägaren berättar att man då och då tankar sina 
fordon men att det inte sker varje dag eller några längre stunder. Man 
vågar inte ha tanken för långt bort då man ser en risk för bränslestöld. 
Tankstationen är av modern teknik med godkända skyddsanordningar. 

5. Övriga buller och vibrationer är inte identifierade eller inspelade och 
kan därför inte användas för att bekräfta olägenhet. 

6. Den klagande lyfter ofta ofredande i sina klagomål till kommunen, men 
detta är i så fall ärenden för Polisen; detta har undertecknad informerat 
den klagande om. 

 

Motivering till förslag till beslutet 
Med olägenhet avses i 9 kap. 3 § Miljöbalken störningar som kan påverka 
människors välbefinnande. En störning bör ha en viss varaktighet för att 
anses vara en olägenhet för människors hälsa. Antingen bör störningen 
pågå under en sammanhängande tid eller så ska den vara återkommande. 
Ringa eller helt tillfälliga störningar omfattas inte.  

Bedömningen av om en störning ska omfattas av begreppet olägenhet ska 
göras utifrån en medicinsk eller hygienisk bedömning, utan att det tas 
hänsyn till ekonomiska eller tekniska avvägningar (9 kap. 9 § Miljöbalken). 

Det   redovisat, och som i övrig framkommit under 
utredningen, kan säkert upplevas störande ur ett subjektivt perspektiv, men 
underlaget nämnden tagit del av bedöms inte leva upp till det som 
definierar olägenhet enligt Miljöbalken då det inte gått att verifiera att den 
klagande upplever störningar som enligt medicinsk eller hygienisk 
bedömning kan påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk 
mening. Undertecknad bedömer inte heller att familjen  bedriver 
någon störande verksamhet som kan sägas vara mer än ringa eller tillfällig. 
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Beslutsunderlag 
Se bilagor: Beslutsunderlag - bilagor - MOB-2020-429 - tjänsteskrivelse till 
nämndsammanträde_2021-05-10 

• Miljöbalk (1998:808) 26 kap. 1, 9, 21, 22 §§ 

• Förvaltningslag (2017:900) 23 §, 25 § 

• Mejl med klagomål från den klagande, ca 37 styck under tiden 2020-07-
04 – 2021-02-05 (några av dessa med samma innehåll) 

• Foto från den klagande på eldning i grannfastighetens skorsten vi 2–3 
tillfällen under februari 2021. Rättspraxis verkar främst ta upp 
tätbebyggt område vilket det aktuella ärendet inte berör. 

• Tillsynsbesök 2021-03-04, 2021-04-28 

• Avståndsmätning i MyCarta 
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§ 74  Dnr.2021.212 

Förslag på beslut om föreläggande med vite om 
redovisning av åtgärder mot skadedjur på fastighet 
Marhult 7:1 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

________________________________________________________________ 

 
Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden, Uppvidinge kommun beslutar att, med stöd 
av stöd av 26 kap. 9, 14 och 21 §§ Miljöbalk (SFS 1998:808), förelägga  

 i egenskap av verkställande direktör och ägare av Marhult 
Industri AB (org. nr: 556894-0539) och därtill fastigheten Marhult 7:1, 
Uppvidinge kommun att vid vite om 150 000 kr inom 2 veckor från att detta 
beslut delgivits redovisa lämplig åtgärd mot skadedjur, i det här fallet råttor 
bland byggnader och avfall, på fastighet Marhult 7:1, Uppvidinge kommun.  

Åtgärden ska vara i enlighet med bästa möjliga teknik (2 kap. 3 § Miljöbalk 
(SFS 1998:808)) och därmed intygas av auktoriserat företag för 
skadedjursbekämpning.  
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Åtgärden ska påbörjas omgående och pågå tills att auktoriserat företag för 
skadedjursbekämpning bedömer problemet med skadedjur avhjälpt. 

Beslutet avser ett ordinärt vite med ett engångsbelopp på 150 000 kr vid 
underlåtelse att vidta åtgärd. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I slutet av augusti 2020 (vecka 35) började nytt avfall fraktas till fastighet 
Marhult 7:1. Avfallet tillkom i stora mängder under resten av hösten och 
vinter fram till början av 2021. 

Vi tidiga inspektioner, i början av september 2020, ser undertecknad själv 
råttor bland det nya avfallet. Undertecknad har inte före vecka 35 (2020), 
noterat råttor i avfallshögarna. Detta tyder på ökad aktivitet av skadedjur 
hösten 2020. 

Grannar i området, bland annat närmast intill Marhult 7:1, kontaktar Miljö- 
och byggnadsförvaltningen och upplever att det börjat komma råttor till 
deras fastigheter (privata bostäder). Detta meddelas till   
(fastighetsägare) i mejl 2020-09-17 tillsammans med bedömningen att 
råttorna verkar komma från det nya avfallet på Marhult 7:1. 

Samtal sker löpande under hösten 2020 och våren 2021 med boende i 
Marhult angående avfallet på Marhult 7:1, och det rapporteras att man 
fångar råttor och att man inte tidigare varit med om liknande angrepp av 
just råttor i området. 

Den 22 oktober 2020 mejlar handläggare till fastighetsägare att ett 
föreläggande kommer riktas mot fastighetsägaren om att denne måste vidta 
åtgärder mot råttorna som nu börjar bli ett problem för grannarna. 
Fastighetsägaren har svarat på detta mejl, och därmed sett undertecknads 
upplysning om råttorna, men inte kommenterat skadedjuren. 

Efter Polisens provtagning av avfallet på Marhult 7:1 2021-03-04, samt i mejl 
ett 2021-05-07, bekräftas att det finns slaktavfall bland avfallet vilket stärker 
beläggen för att platsen tjänar som ett gynnsamt habitat för råttor. 
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Rapporter inkommer till kommunen under mars och april i 2021, via 
telefon, mejl och sms, om att råttor angriper fastigheter och fjäderfän i 
närområdet. Undertecknad gör tillsynsbesök hos en av privatpersonerna 
och kan då bekräfta angrepp av råttor i uthus där man har höns. 

Anticimex hör av sig till undertecknad om att det är flera som kontaktat 
dem angående problem med råttor i Marhult. Anticimex befarar ett 
växande problem som kommunen bör känna till. Anticimex skickar 2021-
04-29 till kommunen en riskrapport på situationen i Marhult. Denna 
riskrapport är synnerligen ett viktigt beslutsdokument för det aktuella 
ärendet då expertis i och med detta ger ett yttrande som bekräfta beläggen 
för råttor i avfallet på Marhult 7:1 och att fastighetsägare i området nu är 
utsatta för skadedjuren. Man bedömer att åtgärder måste vidtas omgående.  

Det är svårt att exakt bedöma omfattningen av problematiken i området och 
exakt vilka kostnader det kan handla om för en bekämpningsåtgärd. 
Anticimex skadedjursexperter bedömer dock att en sanering kan kräva 
insatser på 6-12 månader, och att detta sannolikt, utifrån likande ärenden, 
kan röra sig om 150 000 kr. Därför bör detta vara ett skäligt belopp att 
grunda vitesföreläggandet på. 

 

Motivering till förslag till beslutet 
Fastigheten Marhult 7:1 ägs av Marhult Industri AB och har som 
fastighetsägare en skyldighet att på sin fastighet åtgärda olägenhet och 
risker för hälsa och miljö. Åtgärder skall därför vidtas mot skadedjur som 
kan orsaka olägenhet för människors hälsa. (9 kap. 9 § Miljöbalk; 34 § 
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).  

En fastighetsägare kan även anses vara en verksamhetsutövare beroende på 
vilken ärendetyp som berör denne. Någon legaldefinition av begreppet 
”verksamhetsutövare” finns inte i miljöbalken, utan en bedömning får göras 
utifrån omständigheterna i det enskilda fallet (MÖD 2005:64). En 
grundläggande förutsättning för att någon ska anses vara 
verksamhetsutövare är att denne har faktisk och rättslig möjlighet att vidta 
åtgärder mot påstådda störningar och olägenheter. Marhult Industri AB:s 
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rådighet och ansvar i ärendet tydliggörs därmed, utöver vad som nämnts 
ovan. (Mark- och miljödomstolen, Mål nr M 3663-20, DOM 2021-02-12) 

Miljöbalken skall tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot 
skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller 
annan påverkan (1 kap. 1 § Miljöbalken) 

Genom klagomål från boende intill Marhult 7:1 samt tillsynsbesök är det 
bekräftat att den ökade råttaktiviteten påverkar boendes fastigheter och 
deras djur. Bland annat har fjäderfän hos boende i området ändrat beteende 
genom att inte längre vila på golv i uthusen. Ägg angrips av råttor. Råttor 
har även börjat ge sig på vuxna hönor. Boende rapporterar att de ser råttor 
springa omkring i området och att dessa ger sig på byggnaderna. 

Bedömning av behovet av föreläggande om vite motiveras i att ärendet är 
särskilt brådskande att hantera på ett korrekt sätt då råttor förökar sig snabb 
och kan orsaka kostsamma skador på bland annat byggnader, samt sprida 
smitta. Fastighetsägaren till Marhult 7:1 har i tidigare ärende visat på 
försumlighet i att agera vid problem på sin fastighet; därför anser nämnden 
den akuta situationen kräver ett hot om vite så att fastighetsägaren inser 
angelägenheten och allvaret i problematiken och förhoppningsvis väljer att 
omgående ta sitt ansvar och åtgärda problemet med skadedjuren på sin 
fastighet. 

 

Beslutsunderlag 
• Tillsynsbesök från vecka 15, 2020 till och med 2021-04-22 
• Klagomål från grannar från vecka 15, 2020 - pågår 
• Samtal med Anticimex som även lämnat in en skaderiskrapport till 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 2021-04-29 
• Polisens undersökning av platsen – avfallstypen slaktavfall – tyder på 

habitat för råttor 
• Lag (1985:206) om viten 
• 26 kap. 14 § Miljöbalk - beslut om förelägganden eller förbud får förenas 

med vite 
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§ 75   Dnr 2021.168 

Planbesked för Lenhovda 5:27 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Meddela sökande positivt planbesked. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsserviceförvaltningen har, via beslut i KSAU 2021-04-06 § 46, 
inkommit med en ansökan om planbesked för fastigheten Lenhovda 5:27. 

Sökande vill öka fastighetens byggrätt genom att ta bort prickmark som 
omfattar hela fastigheten, inklusive delar av nuvarande byggnad. Vidare 
vill sökande utöka användningen till att även omfatta kontor och 
centrumverksamhet. Syftet med den nya detaljplanen är att underlätta en 
försäljning av fastigheten.  

Ansökan om planbesked har genomgått en prövning med hänsyn till 
eventuell påverkan på frågor som rör miljö, kulturmiljö, vatten, 
infrastruktur med mera. 
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Av prövningen framgår att den planerade åtgärden bedöms som positiv 
och påverkar endast ett fåtal/inga av de listade hänsynsaspekterna. De 
aspekter som eventuellt påverkas bedöms kunna hanteras i kommande 
planarbete med hjälp av erforderliga planbestämmelser eller andra 
åtgärder.  

 

Beslutsunderlag 
Beslut av KSAU § 46   2021-04-06 

Beslut av Kommunstyrelsen § 109  2021-04-20 

Ansökan    2021-04-12 

Prövning av planbesked   2021-04-15 

Tjänsteskrivelse av planarkitekt  2021-04-23 

 

Ekonomiska konsekvenser 
En överenskommelse om ersättning kommer att upprättas mellan sökande 
och miljö- och byggnadsförvaltningen. De kostnader som planen medför 
kommer att ersättas av sökande. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Chef för samhällsserviceförvaltningen 

Skogssamordnare 

Planarkitekt 
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§ 76 

Information om klagomålsärende 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Notera informationen till protokollet 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren av Brandstorp har sedan sensommaren 2020 inkommit med 
klagomål mot ägaren av Brandstorp . Det handlar i huvudsak om 
störningar i form utav buller från fordon och vedeldning på fastighet 
Brandstorp . 

Undertecknad har gjort tillsynsbesök på platsen och sammanställ en 
utredning som pekar på att olägenhet orsakad av ägaren av Brandstorp  
inte går att styrka. 

Vid tillsynsbesöket på Brandstorp  noterades dock att man har en större 
tankstation av modernt slag, vilket är bra. En tank med AdBlue står i 
nuläget intill utan droppskydd. Detta kan troligen kräva åtgärd. 

På fastigheten Brandstorp  står flera fordon av äldre modell uppställda, 
lite utspridda på gräsplanen. Uppställningen ger ett ovårdat intryck, och 
det löper en mindre bäck intill vilket kan innebära en miljörisk i 
kombination med fordonen så nära. Detta måste undersökas vidare. 

Det kommer även rapporter om att ägaren av Brandstorp  kör sin 
åkgräsklippare utan ljuddämpare på nätterna, men även flera gånger under 
veckan i flera timmar åt gången. Detta måste undersökas. 

Rapporter, med bland annat filmbevis, visar att ägaren av Brandstorp  
sågar i en (förmodad) tvättmaskin. Detta sker utomhus och ibland under 
flera timmar. Ljudet är påtagande. Detta måste undersökas vidare. 

Fortsättning följer kring situationen på platsen. 
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§ 77 

Meddelanden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Notera informationen till protokollet 

 

Sammanfattning av ärendet 
• Åklagarmyndigheten lägger ned förundersökningar på ett flertal 

åtalsanmälningar gällande fastigheten Marhult 1:7. 
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