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§ 71  

Val av justerare 

Till justerare för mötet valdes Bo Sjölin. 

_____ 
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§ 72  

Godkännande av dagordning 

Till jävsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse godkänns som 

dagordning för sammanträdet. 

_____ 
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§ 73  

Delegationsbeslut 

Inga inkomna. 

_____ 

 

 

 

 

 



 

Jävsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(29) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-11-25   
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 74 Dnr 2014/000034 -235 

Björnhovda 6:41 Ansökan om permanent bygglov för 
fritidsgård och musikskola. Sökanden Mörbylånga 
kommun (Dnr 14-223) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser permanent bygglov för ändrad användning av före detta 

brandstationen i Färjestaden till fritidsgård och musikskola.  

Tidigare har tidsbegränsat bygglov beviljats 2007-02-26 och 2009-11-12. 

Nuvarande bygglov upphör att gälla 2014-12-01.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen 2014-03-11 

Planritning 

Brandskyddsbeskrivning 

Yttrande från Räddningstjänsten – Ingen erinran 

Tjänsteskrivelse 2014-11-18 

Jävsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas, med stöd av PBL 9 kap 30 §, för ändrad användning, 

400 kvm, på fastigheten Björnhovda 6:41, Larmgatan 1, sökande 

Mörbylånga Kommun. 

2. Startbesked ges med stöd av 10 kap 3 § PBL 

3. För beslutet kommer Ni att debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. 

Fakturan kommer att tillsändas Er separat. 

 

Information 

Besluten kan överklagas, var för sig. Se bifogad information. 

Byggherren är själv skyldig att skaffa de tillstånd från annat håll som kan 

behövas. 

_____ 

 



 

Jävsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(29) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-11-25   
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Expedieras till: 

Sökanden 

Björnhovda 6:47 

Björnhovda 6:44 

För kännedom: 
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§ 75 Dnr 2014/000035 -235 

Kastlösa 56:1 Bygglov Ansökan om nybyggnad av 
mobiltelefonitorn och teknikbod Sökanden Net4Mobility 
HB (Dnr 14-661) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan gäller nybyggnad av ett 48 meter högt mobiltelefontorn med 

tillhörande mindre teknikbod.  

Tornet med tillhörande mindre teknikbod kommer att placeras ca 75 meter 

nordost om Kastlösa gamla järnvägsstation.  

Platsen ligger utanför planlagt område med riksintresse för kulturmiljövård.  

Beslutsunderlag 

Ansökan daterad 2014-06-02 

Ritningar daterade 2014-05-23  (planer, fasader och situationsplan) 

Länsstyrelsens yttrande daterad 2014-06-26 

Luftfartsverkets yttrande daterad 2014-10-13. 

Försvarsmaktens yttrande daterad 2014-07-09 

Miljöenheten yttrande daterad 2014-11-04 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-11-04 

Grannyttranden numrerade 1 - 27 

Jävsnämndens beslut 

1. Med stöd av PBL 9 kap 31a § bevilja bygglov för nybyggnad av 

mobiltelefonitorn och teknikbod på fastigheten Kastlösa 56:1 

2. Startbesked ges med stöd av PBL 10 kap 3 § 

3. Byggnadsverket får tas i bruk enligt PBL10 kap. 34 § innan slutbesked är 

utfärdat. 

4. För beslutet kommer Ni att debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. 

Fakturan kommer att tillsändas Er separat. 
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Information 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.  

Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd, krävs inte i detta ärende. 

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats 

inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga 

kraft. 

Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov 

upphör att gälla. 

Lagrum 

Enligt plan- och byggförordningen, (PBF 2011:338), 6 kap 1§ 5 krävs 

bygglov för radio- eller telemaster eller torn. 

Enligt plan-och bygglagen (PBL 2010:900), 9 kap 31a § ska bygglov ges för 

en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden uppfyller de krav 

som följer av 2 kap. samt 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Fastighetsägare 

Beslutet delges berörda grannar 

För kännedom: 
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§ 76 Dnr 2014/000036 -442 

Glömminge 1:11 Anmälan av drift av skola (anmälan av 
ny skolbyggnad) 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöverksamheten vid Mörbylånga kommun har granskat anmälan enligt 

miljöbalken och har utfört en besiktning av verksamheten och lokalerna 

2014-10-24. Anmälan gäller nybyggda lokaler innehållande mottagningskök 

med tillhörande utrymmen och matsal samt ett par klassrum med tillhörande 

grupprum, kapprum och toaletter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-17 

Anmälan inkommen 2014-09-26 med bilagor 

Jävsnämndens beslut 

Anser att lokalen är anmäld enligt 38 § förordning om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) för Mörbylånga kommun, 386 

80 Mörbylånga (212000-0704) som driver verksamheten Glömminge skola 

på fastighet Glömminge 1:11 i Mörbylånga kommun.  

Beslutet förses med följande villkor: 

1. Radonmätning ska göras i skolans alla byggnader där elever vistas 

stadigvarande. Protokoll från den anmälda byggnaden saknas. 

Radonmätning ska genomföras under vinterhalvåret 2014/2015. 

2. Om radonhalten överstiger 200 Bq ska åtgärder vidtas omgående. 

Beslutet fattas med stöd av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon 

inomhus. Om årsmedelvärdet överstiger 200 Bq per kubikmeter luft bör 

radonhalten i lokalen anses utgöra olägenhet för människors hälsa. 

Riktvärdet gäller för bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna lokaler. 

3. Kontrollera att ventilationen är anpassad för den verksamhet som 

bedrivs genom att göra luftflödesmätningar. Alla skollokaler ska ha 

en god luftkvalitet. OVK- och luftflödesprotokoll ska finnas som en 

del av verksamhetens egenkontroll. Flödesmätningar görs normalt 

vid injustering av ventilation och vid den obligatoriska 

ventilationskontrollen, OVK, vart tredje år. Protokoll skickas till 

tillsynsmyndigheten. 
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Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 3 § och 26 kap. 22§ miljöbalken 

(1998:808) vad gäller ventilation och luftkvalitet i bostäder och lokaler för 

allmänna ändamål samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 

2014:18 om ventilation.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Mörbylånga Bostads AB, Sofia Petersson 

För kännedom: 
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§ 77 Dnr 2014/000037 -427 

Glömminge 1:11 Beslut om avgift för anmälan 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har inkommit med en anmälan enligt förordningen (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kostnaden för handläggning av 

anmälan är reglerat i miljöverksamhetens taxa. Enligt anmälan är 

verksamheten en lokal för undervisning som ska debiteras en 

handläggningskostnad på 3 timmar som multipliceras med timavgiften för att 

få ut handläggningsavgiften. I detta fall 2199 kr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-17 

Jävsnämndens beslut 

1. Mörbylånga kommun, org. nr 212000-0704, 386 80 Mörbylånga, ska 

betala avgift för handläggning av anmälan enligt miljöbalken. 

Handläggningstiden är 3 timmar á 733 kronor, vilket medför en 

handläggningsavgift om 2199 kronor. Avgiften debiteras separat.  

Beslutet fattas med stöd av 27 kap 1, 2 §§ Miljöbalken samt förordning 

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Mörbylånga Bostads AB, Sofia Petersson 

För kännedom: 
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§ 78 Dnr 2014/000040 -442 

Torslunda 14:1 Anmälan av drift av skola (anmälan av 
ny skolbyggnad) 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöverksamheten vid Mörbylånga kommun har granskat anmälan enligt 

miljöbalken och har utfört en besiktning av verksamheten och lokalerna 

2014-11-04. Anmälan gäller nybyggnad av lokaler innehållande lokaler för 

undervisning, kapprum och toaletter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-17 

Anmälan inkommen 2014-09-26 med bilagor 

Jävsnämndens beslut 

Anser att lokalen är anmäld enligt 38 § förordning om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) för Mörbylånga Kommun, 386 

80 MÖRBYLÅNGA, (212000-0704) som driver verksamheten Torslunda 

skola på fastighet Torslunda 14:1 på i Mörbylånga kommun.  

Beslutet förses med följande villkor: 

1. Radonmätning ska göras i skolans alla byggnader där elever vistas 

stadigvarande. Protokoll från den anmälda byggnaden saknas. 

Radonmätning ska genomföras under vinterhalvåret 2014/2015. 

2. Om radonhalten överstiger 200 Bq ska åtgärder vidtas omgående. 

Beslutet fattas med stöd av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon 

inomhus. Om årsmedelvärdet överstiger 200 Bq per kubikmeter luft bör 

radonhalten i lokalen anses utgöra olägenhet för människors hälsa. 

Riktvärdet gäller för bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna lokaler. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Mörbylånga Bostads AB, Sofia Petersson 
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§ 79 Dnr 2014/000041 -427 

Torslunda 14:1 Beslut om avgift för anmälan 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har inkommit med en anmälan enligt förordningen (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kostnaden för handläggning av 

anmälan är reglerat i miljöverksamhetens taxa. Enligt anmälan är 

verksamheten en lokal för undervisning som ska debiteras en 

handläggningskostnad på 3 timmar som multipliceras med timavgiften för att 

få ut handläggningsavgiften. I detta fall 2199 kr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-17 

Jävsnämndens beslut 

1. Mörbylånga kommun, org. nr 212000-0704, 386 80 Mörbylånga, ska 

betala avgift för handläggning av anmälan enligt miljöbalken. 

Handläggningstiden är 3 timmar á 733 kronor, vilket medför en 

handläggningsavgift om 2199 kronor. Avgiften debiteras separat.  

Beslutet fattas med stöd av 27 kap 1, 2 §§ Miljöbalken samt förordning 

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Mörbylånga Bostads AB, Sofia Petersson 

För kännedom: 
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§ 80 Dnr 2014/000038 -442 

Gårdby skola, Åby 9.13 Anmälan av drift av skola 
(anmälan av ny skolbyggnad) 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöverksamheten vid Mörbylånga kommun har granskat anmälan enligt 

miljöbalken och har utfört en besiktning av verksamheten och lokalerna 

2014-10-28. Anmälan gäller nybyggnad av lokaler innehållande påbyggnad 

skollokaler samt ny modul med förskoleverksamhet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-17 

Ansökan inkommen 2014-11-2 

Jävsnämndens beslut 

Anse att lokalen är anmäld enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd (SFS 1998:899) Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, 

(212000-0704) som driver verksamheten Gårdby skola på fastighet Åby 9:13 

i Mörbylånga kommun.  

Beslutet förses med följande villkor: 

1. Radonmätning ska göras i skolans alla byggnader där barn/elever vistas 

stadigvarande. Större ombyggnader kan påverka radonhalterna i tidigare 

mätta byggnader därför behöver ny mätning göras. Protokoll från de 

anmälda byggnaderna saknas. Radonmätning ska genomföras under 

vinterhalvåret 2014/2015. 

2. Om radonhalten överstiger 200 Bq ska åtgärder vidtas omgående. 

Beslutet fattas med stöd av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon 

inomhus. Om årsmedelvärdet överstiger 200 Bq per kubikmeter luft bör 

radonhalten i lokalen anses utgöra olägenhet för människors hälsa. 

Riktvärdet gäller för bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna lokaler. 

3. Kontrollera att ventilationen är anpassad för den verksamhet som bedrivs 

genom att göra luftflödesmätningar. Alla skollokaler ska ha en god 

luftkvalitet. OVK- och luftflödesprotokoll ska finnas som en del av 

verksamhetens egenkontroll. Flödesmätningar görs normalt vid 

injustering av ventilation och vid den obligatoriska 
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ventilationskontrollen, OVK, vart tredje år. Om luftkvaliteten upplevs 

som bristfällig ska specifik luftflödesmätning göras. Protokoll skickas till 

tillsynsmyndigheten. 

Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 3 § och 26 kap. 22§ miljöbalken 

(1998:808) vad gäller ventilation och luftkvalitet i bostäder och lokaler för 

allmänna ändamål samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 

2014:18 om ventilation.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Mörbylånga Bostads AB, Sofia Petersson 

För kännedom: 
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§ 81 Dnr 2014/000039 -427 

Gårdby skola, Åby 9:13 Beslut om avgift för anmälan 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har inkommit med en anmälan enligt förordningen (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kostnaden för handläggning av 

anmälan är reglerat i miljöverksamhetens taxa. Enligt anmälan är 

verksamheten en lokal för undervisning som ska debiteras en 

handläggningskostnad på 3 timmar som multipliceras med timavgiften för att 

få ut handläggningsavgiften. I detta fall 2199 kr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-17 

Jävsnämndens beslut 

1. Mörbylånga Kommun, org. nr 212000-0704, 386 80 MÖRBYLÅNGA, 

ska betala avgift för handläggning av anmälan enligt miljöbalken. 

Handläggningstiden är 3 timmar á 733 kronor, vilket medför en 

handläggningsavgift om 2199 kronor. Avgiften debiteras separat.  

Beslutet fattas med stöd av 27 kap 1, 2 §§ Miljöbalken samt förordning 

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Mörbylånga Bostads AB, Sofia Petersson 
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§ 82 Dnr 2014/000047 -428 

Mörbylånga 11:27 Anmälan om pelletspanna till 
fjärrvärmeverket 

Sammanfattning av ärendet 

Teknisk verksamhet vid Mörbylånga kommun har anmält att de har 

kompletterat fjärrvärmeverket i Mörbylånga med en pelletspanna. 

Pelletsanläggningen har en installerad effekt på 3 MW och är därför 

anmälningspliktig enligt miljöbalken kod 40.60 C ”anläggning för 

förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt, 

om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas”. 

Pelletspannan kommer att komplettera den flispanna som finns.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-13 med bilaga 

Anmälan inkommen 2014-10-09 med ritningar 

Jävsnämndens beslut 

1. Beslut med försiktighetsmått för anmälan av fjärrvärmeverk daterat 

2006-01-09 ska gälla för hela anläggningen, även för pelletspannan. 

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken. 

 

2. Uppdra till miljöverksamheten att se över askhantering från 

fjärrvärmeverken gällande tungmetaller. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Teknisk Affärsverksamhet 

För kännedom: 

 

 



 

Jävsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(29) 
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§ 83 Dnr 2014/000048 -427 

Mörbylånga 11:27 Beslut om avgift för anmälan om 
mellanlagring av massor 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyn efter en anmälan från teknisk affärsverksamhet vid Mörbylånga 

kommun om mellanlagring av muddermassor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-18 med bilaga 

Jävsnämndens protokoll 2014-10-28 § 68 

Jävsnämndens beslut 

1. Mörbylånga kommun, org. nr 212000-0704, Trollhättevägen 4, 386 80 

Mörbylånga, ska betala avgift för tillsyn enligt miljöbalken. 

Tidsåtgången har varit 4 timmar á 733 kronor, vilket medför en avgift 

om 2932 kronor. Avgiften debiteras separat.  

Beslutet fattas med stöd av 27 kap 1, 2 §§ Miljöbalken samt förordning 

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Teknisk Affärsverksamhet 

För kännedom: 
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§ 84 Dnr 2014/000046 -408 

Mörbylånga 11:27 Föreläggande enligt miljöbalken - 
Genomföra periodisk besiktning enligt uppsatta 
försiktighetsmått för verksamheten 

Sammanfattning av ärendet 

Fjärrvärmeverket i Mörbylånga har ett beslut enligt miljöbalken med 

försiktighetsmått daterat 2006-01-09. I samband med miljöverksamhetens 

inspektion av fjärrvärmeverket framgick att punkt 9 inte uppfylls, se 

inspektionsrapport. Ingen periodisk besiktning av verksamheten har 

genomförts varpå det är oklart om riktvärden för utsläpp till luft uppfylls.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-03  med bilagor 

Jävsnämndens beslut 

1. Jävsnämnden vid Mörbylånga kommun förelägger Teknisk 

Affärsverksamhet följande: 

 Genomföra periodisk besiktning av fjärrvärmeverket på 

fastigheten Mörbylånga 11:27. Besiktningen ska omfatta hela 

anläggningen. Besiktningen ska genomföras under vintern 

2014/2015. 

 Inlämna besiktningsprotokoll/rapport från besiktningen till 

tillsynsmyndigheten senast den 30 april 2015.  

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Teknisk Affärsverksamhet 

För kännedom: 

 



 

Jävsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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2014-11-25   
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr 2014/000044 -423 

Gårdby skola, Åby 9:13 Anmälan om 
bergvärmeinstallation 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om försiktighetsmått för anmälan av värmespumpsanläggning. 

Miljöverksamheten vid Mörbylånga kommun har granskat inkommen 

anmälan om att installera en värmepump ansluten till grundvatten 

(bergvärme) enligt 17 § förordning om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (SFS 1998:899). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-13 

Ansökan inkommen 2014-10-02 med bilaga 

Teknisk Affärsverksamhets yttrande 2014-10-29 

Jävsnämndens beslut 

Jävsnämnden beslutat att Mörbylånga Bostads AB, Esplanaden 22, 386 50 

Mörbylånga, (556528-7629) på fastighet Åby 9:13 i Mörbylånga kommun 

kan anlägga bergvärme enligt ansökan om nedanstående försiktighetsmått 

följs: 

1. Tillämpliga delar av F-gas förordningen och Förordning om fluorerade 

växthusgaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet ska följas.  

2. Anläggningen ska utföras enligt SGU:s kriterier för utförande av 

energibrunn i berg. Normbrunn –07. 

3. Innan anläggning sker ska information om ansvarig installatör samt 

borrentreprenör lämnas till tillsynsmyndigheten. Observera att man i 

Mörbylånga kommun endast får anlita Sitac-certifierade brunnsborrare.  

4. Sökande har ansvar för om något skulle inträffa i samband med 

anläggandet och driften av anläggningen. Ni måste kontrollera hur de 

interna ledningarna går på fastigheten innan borrning och nedläggning 

sker. 

5. Ny karta/situationsplan ska lämnas in där det tydligt framgår borrhålens 

placeringar, ledningar där köldbärarvätska finns samt värmepumpens 



 

Jävsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(29) 

Sammanträdesdatum 
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placering. Situationsplanen ska lämnas in senast 1 månad efter det att 

anläggningen är installerad. 

6. Borrvatten ska avslammas innan det släpps ut till recipient. Ta kontakt 

med Mörbylånga kommun, Miljöverksamheten, om du har för avsikt att 

släppa borrvattnet i dagvattennätet. 

Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 2 kap 3 § försiktighetsprincipen 

samt 26 kap 9 §. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Mörbylånga Bostads AB 

För kännedom: 

 

 

 



 

Jävsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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§ 86 Dnr 2014/000045 -427 

Gårdby skola, Åby 9:13 Beslut om avgift för anmälan 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om avgift för anmälan enligt miljöbalken. 

Verksamheten har kommit in med en anmälan enligt förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kostnaden för 

handläggning av anmälan är reglerat i miljöverksamhetens taxa.  

I egenskap av den som bedriver verksamheten är Mörbylånga Bostad AB 

betalningsansvarig enligt taxan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-18 

Jävsnämndens beslut 

1. Jävsnämnden vid Mörbylånga kommun beslutar att Mörbylånga Bostad 

AB, Pers/org. nr 556186-5667, Esplanaden 22, 386 50 Mörbylånga, ska 

betala en avgift på 733 kr för handläggning av anmälan av 

bergvärmepump enligt miljöbalken. Avgiften debiteras separat.  

Beslutet fattas med stöd av 27 kap 1, 2 §§ Miljöbalken samt förordning 

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Mörbylånga Bostads AB 

För kännedom: 

 

 

 



 

Jävsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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§ 87 Dnr 2014/000042 -423 

Glömminge 1:11 Anmälan om bergvärmeinstallation 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om försiktighetsmått för anmälan av värmepumpsanläggning. 

Miljöverksamheten vid Mörbylånga kommun har granskat inkommen 

anmälan om att installera en värmepump ansluten till grundvatten 

(bergvärme) enligt 17 § förordning om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (SFS 1998:899). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-14 med bilaga 

Ansökan inkommen 2014-10-21  

Teknisk Affärsverksamhets yttrande 2014-11-13 

Ritningar 2014-11-13 

Jävsnämndens beslut 

Jävsnämnden beslutar att Mörbylånga Bostads AB, Esplanaden 22, 386 50 

Mörbylånga, (556528-7629) på fastighet Glömminge 1:11 i Mörbylånga 

kommun kan anlägga bergvärme enligt anmälan om nedanstående 

försiktighetsmått följs: 

1. Tillämpliga delar av F-gas förordningen och Förordning om fluorerade 

växthusgaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet ska följas.  

2. Anläggningen ska utföras enligt SGU:s kriterier för utförande av 

energibrunn i berg. Normbrunn –07. 

3. Innan anläggning sker ska information om ansvarig installatör samt 

borrentreprenör lämnas till tillsynsmyndigheten. Endast Sitac-certifierade 

brunnsborrare får anlitas i Mörbylånga kommun. 

4. Sökande har ansvar för om något skulle inträffa i samband med 

anläggandet och driften av anläggningen. Ni måste kontrollera hur de 

interna ledningarna går på fastigheten innan borrning och dragning sker. 

5. Ny karta/situationsplan ska lämnas in där det tydligt framgår borrhålens 

placeringar, ledningar där köldbärarvätska finns samt värmepumpens 

placering. Situationsplanen ska lämnas in senast 1 månad efter det att 

anläggningen är installerad. 



 

Jävsnämnden 
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6. Borrvatten ska avslammas innan det släpps ut till recipient. Ta kontakt 

med Mörbylånga kommun, Miljöverksamheten, om du har för avsikt att 

släppa borrvattnet i dagvattennätet. 

Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken 2 kap 3 § försiktighetsprincipen 

samt 26 kap 9 §. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Mörbylånga Bostads AB 

För kännedom: 

 

 

 



 

Jävsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 88 Dnr 2014/000043 -427 

Glömminge 1:11 Beslut om avgift för anmälan 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om avgift för anmälan enligt miljöbalken. 

Verksamheten har kommit in med en anmälan enligt förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kostnaden för 

handläggning av anmälan är reglerat i miljöverksamhetens taxa.  

I egenskap av den som bedriver verksamheten är Mörbylånga Bostad AB 

betalningsansvarig enligt taxan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-18 

Jävsnämndens beslut 

1. Jävsnämnden vid Mörbylånga kommun beslutar att Mörbylånga Bostad 

AB, Pers/org. nr 556186-5667, Esplanaden 22, 386 50 Mörbylånga, ska 

betala en avgift på 733 kr för handläggning av anmälan av 

bergvärmepump enligt miljöbalken. Avgiften debiteras separat.  

Beslutet fattas med stöd av 27 kap 1, 2 §§ Miljöbalken samt förordning 

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Mörbylånga Bostads AB 

För kännedom: 
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§ 89 Dnr 2014/000049 -427 

Björnhovda 25:2 Beslut om avgift för anmälan 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om avgift för anmälan om spolplatta för båttvätt. 

Tillsyn efter anmälan gällande installation av spolplatta för båttvätt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med bilaga 

Jävsnämndens protokoll 2014-10-28 § 67 

Jävsnämndens beslut 

1. Mörbylånga kommun, org. nr 212000-0704, Trollhättevägen 4, 386 80 

Mörbylånga, ska betala avgift för tillsyn enligt miljöbalken. 

Tidsåtgången har varit 4 timmar á 733 kronor, vilket medför en avgift 

om 2932 kronor, se tidkort. Avgiften debiteras separat.  

Beslutet fattas med stöd av 27 kap 1, 2 §§ Miljöbalken samt förordning 

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Teknisk Affärsverksamhet 

För kännedom: 
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§ 90 Dnr 2014/000050 -420 

Hantering av gamla brännoljetank vid kommunhuset i 
Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Diskussion fördes angående brännoljetank som finns nergrävd på baksidan 

av kommunhuset, hur den har hanterats, varför den ej har omhändertagits när 

andra uppvärmningssystem har anslutits till fastigheten. 

Curt Ekvall (-) yrkar att miljöverksamheten gör en utredning över 

hanteringen av gamla oljetanken vid kommunhuset. 

Jävsnämndens beslut 

Uppdra till miljöverksamheten att utreda hanteringen av den gamla 

brännoljetanken. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

För kännedom: 
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