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§ ‘3

Pågående ärenden

Miljö—och bvgnadsnämndcn blir informerade om pågående ärenden vid varje
sammanträde.

Fönaliningsehefen ger nämnden inforumlion om pågående ärenden och svarar pä
fråtor.

Bo Öbcrt (m), Angeliqne Nyström (fl,!), Sheila 1. Skog (mp) och Klaus Jesse (s) yltrar
Sig.

Miljöinspellören yttrar sig.

Miljö-neh byggnadsnämnden beslutar

att notera infhrmationen till protokollet

Juserandes sign. IJ(dragsbestyrkande
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§ 14 MBN2OII:095l-200

Yttrande gällande rivningsföreläggande Vätterskoga 4:322

Miljö-och byggnadsnämnden förelggs att yttra sig över handlingarna tillhörande mål
nr P51 55-13 vid Mark-och miljödomstolen. Arendet gäller rivningsföreläggande på för
fastigheten Vätterskoga 4:322.
En tjisnsteskrivelse finns upprättad med förslag till beslut.

Tidigare behandling av ärendet

Miljö-och byggnadsnämnden beslutade 2011-11-16, § 116
att mcd stöd av Plan- och hvgglaucn 11 kap. 21 §, för&ggu leif Sjölund, i egenskap av
ägare till Vätterskoga 4:322, att senast 2012-05-31 riva byggnaden på fastigheten.
Underlåter Ni delta f&fliktas Ni alt ulge vite på 100 000 kronor Ni förpliktas vidare att
utixe ett löpande vite motsvarande cit halvt prisbasbelopp, 22 000 kronor för varje
mänad räknat från 1juni2012 (lag 1985:206 om viten)

Miljö-och byggnadsnämnden beslutade 2012-08-15, § 52
överklagan inte föranleder non ändring av tid jEare beslut. Miljö-och

byggnadsnämnden anser alt rivningsförelggandei ska riklas mot lagfaren iigare av
fast ighclcn.
att Urendet överlämnas till länssivrelsen för prövning

Miljö-och byggnadsnämnden beslniade 2013-03-21, § IS
besluta enligt Bo Obergs (m) förslag, att länsstyrelsen informeras om att ommMning

har skett, men att rivningsröreläggandet kvarstår

Miljö-och byggnadsnämnden beslutade 20 13-05-16, § 28
att rivningsfi3reläggandet kvarstår

Tjänsteskrivelsen föreslår att miljö-och byggnadsnämnden beslutar lämna yttrande
enligt följande:
Miljö-och byggnadsnämnden instämmer i Länsstyrelsens bedömning av h\ggnadcns
skick. Inlämnade handlingar föranleder ingen annan bedömning

Miljöinspektörcn föredrar ärendet.

Bo Öberg (m), Sheila 1. Skog (nip) och Angclique Nyström (fpl) flrar sig.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

4*-



Skinnskttki
Sammantradesprotokoll

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-12 Sid 16

Bo Öberg (m) yrkar, enligt tjänstcskrivclsens rdrslag, att miljö-och byggnadsnämnden
instämmer i Länsstyrelsens bedömning av byggnadens skick. Inlämnade handlingar
räranleder ingen annan bedömning.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att miljö-och byggnadsnämnden instämmer i Länsstyrelsens bedåruning av byggnadens
skick. Inlämnade handlingar rdranledcr ingen annan bedömning.

Angclique Nyström (fpl) reserverar si mot beslutet.

Justerandes sign. Uldragsbestyrkandea-
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§ 15 MI3N 2009:0508-427

Överklagat beslut av miljö-och byggnadsnämnd

Länsstyrelsen bifaller överklagandet av miljö-och byggnadsnimndens beslut 2012-12-
12, § 73 från Skinnskattebergs Motocrossklubb. 1 och med della upphävs miljö-och
byggnadsnämndens beslut, som innebar förbud av verksamheten då tidigare beslut inte
följts.
En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet

Miljö-och byggnadsnämnden beslulade AU 2009-1 1-12, § 80
föreslå nämnden att besluta enligt Bo Obergs yrkande

Miljö-och byggnadsnämnden beslutade 2009-12-16, 45
att verksamheten ska ske enligt följande punkler:
Motocrosstriiningen kan fortsätta området i nuvarande omfattning
Urinprov ska tas enligt Arbets- och miljömedicinska klinikens rekommendationer
Bevattning av banorna ska ske för att minska damningen
Barnbanan ska inte vara placerad på gruvavfallssand

Miljö-och byggnadsnämnden beslutade 2012-12-12, § 73
att med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) förbjuda verksamheten pga att det
tidigare beslutet ej följts gällande urinprovtagningen, samt pga de risker med körningen
som kan förekomma med hänsyn till exponeringen via hudkontakt och intag av jord och
inandning av damm och till de höga halterna av arsenik

Enligt tjänsteskrivelsen innebär Länsstyrelsens beslut att Skinnskattehergs
Motocrosskluhb Ir bedriva träningsverksamhet med motocross med följande
skyddsåtgärder:
att verksamhelen ITir bedrivas 25 dagar per år
att körning tillåts endast på det sk. övre sandmagasinet
aurinprover ska genomföras i enlighet med Arbets- och medicinska klinikens
rekommendationer
att bevattning av banorna ska ske i den uträckning det behövs för att minimera
damning

Tjänsleskrivelsen föreslår miljö-och byggnadsnämnden besluta
ifitmiljö och byggnadsnämnden tagit del av Länsstyrelsens beslut
fl beslutet inte överklagas

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Miljöinspcklören röredrar lirendet.

13 Öberg (ni) yrkar med instämmande av Sheila 1. Skog (mp) att beslutet INn
Länsstyrelsen överkIaas.

Förvaliningscliefen yttrar sig.

Klaus .lesse (s) och Angclique Nyström fpl) yllrar sig.

En inW,ende diskussion sker.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att överklasza Länsstyrelsens beslut

att 2014-03-]2, tillika sammanträdesdagen, ge Lflnsstyrelsen information att beslutet
överklagas av miljö-och byggnadsnämnden

Justerandes sign. Utdragsbestyrkaide

fl-
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§ 16 MBN2OI1:0134-224

Ansökan om strandskyddsdispens för nätstation och
ledningsdragning

En ansökan om strandskvddsdispens rör nybggnad av nätstation vid
vattenverket inom fasiiahcten Riddarhvttan 1:119, har inkommit från Vattenfall
Eldistribution AB. Vattenihli Eldistribution AB ska bygga om befintlit
stolptransformator som slår i vattcnskyddsområdet till en markstation mcd
oljeuppsamlingsmöjligheter, Även viss schaktning rdr ledningsdragnine
kommer att ske. En ansökan om bvgelov för nätstationen har lämnats in
Inom området gäller 00 meter strandsk3dd fran strandlinjen. Vallensk3dds
område för Riddarl.vttans vactcntäkt.

En tjänsteskrivelse i irciidet finns upprättad.

1 tjinsIeskrivelsen framgår det att en avgift för ansökan är 1600 kronor enlitt
taxa fasiställd av Kommunfullmilktige. Avgiften faktureras separat.

Vidare upplyser ijänsieskrivelsen att beslutet om dispens upphör alt gälla om
ålgärden som dispcnsen avser inte har påbörjats inom två år eller avshiias nom
km år från den dag beslulet vunnit laga kraft.

Länsstyrelsen ska pröva beslutet om dispens och inom tre veckor från den dag beslutet
kom in till Länsst3relsen ta ställning till om en omprövning ska ske eller nie. Sökanden
bör avvakta utgången av denna tid innan åtgärder påbörjas.

Tjänsteskrivelsen rörslag till beslut Ur följande:

att bevilja dispens från strandskyddet med stöd av 7 kap 18 c § Miljöbalken fur
den sökta åtgärden. Särskilda skäl är i detta fall att åtgärden tillgodoser ett
angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.

att dispensen enbart gälller den sökta åtgärden. lngcn tomtplatsbestämning görs
eQersom ansökan avser en allmän anläggning, transformator vid vattenverk och
inte en privatfastighet.

Angeliquc Nyström (fp1), Bo Öberg(rnl, Klaus Jesse (s) och Sheila 1. Skog
(mp) yttrar sig.

Miljöinspeklören yttrar sig.

Justerandes sign. Utdragsbestvrkande

Htfr
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MiljU-och byggnadsnämnden beslutar

abevilja dispens från strandskyddet med slöd av 7 kap IS c § Miljöbalken rör
den sökta åtgärden. Särskilda skäl är i detta fall att ålgurden tillgodoser ett
angelliget allmint intresse som inte kan ske utanför området.

att dispensen enbart galler den sökta åtgärden. Ingen torntplatsbcstämning görs
eftersom ansökan avser en allmän anläggning, transformator vid vatlenverk och
inte en privatfastighet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

tr
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§ 17 MBN2014:0218-231

Ansökan om strandskyddsdispens för bastu och träciäck

En ansökan om strandskyddsdispens mr nybyggnad av bastu och trädick på fastigheten
Tomasbo 1:40 har inkommit. En annan. fallfärdig byggnad som ligger i den sydligaste
delen av fastigheten kommer att rivas samband med upprörandet av bastun. Placeringen
kommer att ske närmare än 4,5 mctcr från Fastiglietsgränsen till samflilligheten Tomasbo
s:2. Godkännande Från samililligheten har hifogats ansökan. Inom onirdct gäller 100
meter strandskydd Från strandlinjen.
En tjänsteskrivelse flnns upprättad med förslag till beslut.

Enligi tjänsleskrhelsen är vgifIen för ansökan 1600 kronor enligt laxa
fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften faktureras separat,
Tiänsteskri clscn upplyser även om ati beslutet om dispens upphör att ghIa om
åtgärden som dispensen avser inte har påbörjals inom två år eller avslulas nom

fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft.

Länsstyrelsen ska pröva beslutet om dispens och inom tre veckor från den dag beslutet
kom in till Länsstyrelsen la ställning lill om en omprövning ska ske eller inte. Sökanden
hör avvakta utgången av denna tid innan åltärder påbörjas.

Tjänsteskrivelsens ifirslag till beslul är Följande:
att bevilja dispens från strandskyddct med stöd av 7 kap 18 c § Miljöbalken fdr
nybyggnad av bastu och trädäck enligt ansökan. Särskilda skäl är i detta fall att
byggnationen sker pä ianspråklagen mark

att tomtplatsen bestäms till den del av fastigheten som markerats pCi karta som
bifozas beslutet

Miljöinspektören föredrar ärendet.

Sheila 1. Skog (mp), Angelique Nyström (Fpl). Eva Turén (fpl) yttrar sig.

Förvaltningschekn yttrar sju.

flo Öberg (m) yrkar, enligt tjänsteskrivelsens rörslag. att miljö- och
byggnadsnämnden beslutar
att bevilja dispens från strandskyddet med stöd av 7 kap IS c Miljöbalken för
nbvggnad av bastu och tridäck enligt ansökan. Särskilda skäl är i detta fall alt
byggnationen sker på anspråktagen mark

Justerandes sign. Utdragsbeslyrkande

*
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att tomtplatsen best5ms till den dcl av fastighelen som markerats pä karta som
bifogas beslutet

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

abevHja dispens frän strandskyddet mcd slöd av 7 kap 18 c § Miljöbalken rör
nybyggnad av bastu och irädlick enligt ansökan. Särskilda skäl ir 1 della fall all
bvggnalionen sker pä ianspitktagcn mark

att tomtplatscn beshhns till den del av {hstiglieten som markerats på karta som

bifogas beslutet

Sammantrlldct ajourneras mr paus.

Justerandes sign. Uldragsbestvrkande

4-
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Sammanträdet tempptas efter paus.

18 MBN2OI3:l004.460

Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i
Skinnskattebergs kommun

Länsstyrelsen genomliirde 2013-12-Il en revision av den offentliga livsmedelskDntrollcn
i Skinnskatlebergs kommun. En åtgärdsplan om vilka åtgiirder son] kommer vidtas med
hänsyn till avvikelserna, önskas inkomma till Länsstyrelsen den 1 april 2014.
Förvaltningschefen saint lismedelsinspektören har upprättat tbnaltningens fflrslau till
yttrande, tillika åwärdsplan, över Länsstyrelsens revision.

Fönaltninascheftn fliredrar ärendet.

Bo Öberg (m), Sheila 1. Skog (mp). Angeliqne Nyström (fpl), Klaus Jesse (s) och Eva
Turen (fp!) vtlrar sig.

En ingäende diskussion sker.

Sheila 1. Skog (rnp) önskar till protokollet att förvaltningen omgående Iwntuklar
Länsstyrelsen för en närmare precision av vilka rutiner som saknas rörde bristflilliga
områdena. Dessutom bör andra miljö-och byggnadskontor konlaktas för ra tilluång till
mallar för rutiner. Rulinerna för utförande av kontroll samt rutiner för provtagning och
analys, som ansetts som bristfdlliga i revisonen, ska vara åtgärdade senast den 30juni
2014. Miljö-och byggnadsnämnden anser även att denna fråga ska prioriteras
förvaltningens arbete.

Miljö-och byggnadsnämnden ser mycket allvarligt på att upprältad åtgärdsplan inle följts
trots att nämnden uppfattat rapporterna från förvaltningen som det motsatta.

Angelique Nyström (Il) önskar till protokollet att hon påpekat att åtgllrdsplaricn inte
följts vid flertalet tillilillen men inte fått gehör.

Bo Öberg (m) föreslår att en ny åtgärdsplan tas fram från IZ)rvaltningcn och att
ordrörande i miljö-och byggnadsnämnden får delegation av nämnden att godkänna den
nya tillsynsplanen.

M11j6-och byggnadsnämnden besluiln

att ålenemitlcra ålgärdsplanen till förvaltningen

Justerandes sign. Utdragsbestvrkande
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§ 19 M8N2014:0124.222

Sammanhållen bebyggelse

Miljö-och byggnadsnämnden beslöt 2012-04-Il, § 19, att i samband med revidering av
översiktsplanen göra en översyn av de områden som utpekaLs som sammanhållen
bebyggelse och att eventuelli nya områden utpekas. Kartunderlaget bör också rdaydligas.

En genomgång av tolkning av sammanhållen bebyggelse bör göras. För att ha något att
utgå från bör vissa förutsättningar vara uppfyllda. Fönitsittningarna l& denna
genomgång bör vara att det finns 8-lo huvudbyggnader med maximalt 100 meter emellan
dessa.
En tjinsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet

Miljö-och byggnadsnimnden beslutade 20 12-04-] 1, § 19
att områden som i översiktsplanen utpekats som samlad bebyggelse ska gälla som
sammanhållen bebyggelse enligt nya PBL
att miljö- och byggnadsnämnden i samband med revideringen av översiktsplanen gör en
översyn av dessa områden, och att eventuellt nya områden utpekas. Kartunderlaget bör
också r&tydligas

Tjänsteskrivelsen föreslår att miljö-och byggnadsnämnden beslutar
att ge miljö-och byggnadskontoret i uppdrag att komma med rörslag till områden på
sammanhållen bebyggelse
att kriterierna ska vara att det finns 8-lo huvudbyggnader med maximalt 100 meter
emellan dessa.

Förvaltningschekn i&edrar ärendet.

flo Öberg (m), Klaus Jesse (s) och Angelique Nyström (fpl) yttrar sig.

Miljö-och byggnadsnämnden beslular

att återremittera ärendet till rö-alLningen för att inkomma med exempel på områden som
skulle kunna ingå i benämningen sammanhållen bebyggelse

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

4U
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§ 20 MBN 2014.0120.237

Bygglovsbefrielse för valstugor

En rörfrågan från Polismyndigheten har inkommit om hur kommunen resonerar kring
eventuella valstugor inför valen. 1 detta sammanhang kan det klargöras ifall valstugonrn
ska vara bygglovspliktiga eller inte. Då det är val till Europaparlamcntet 22-25 maj 2014
samt val till Sveriges riksdag, landstinget och kommunen den 14 september 2014 kan det
innebära att valstugorna är uppsatta under en längre period.
En tjänsleskrivelse flnns upprättad med rårslag till beslut.

Tjänsteskrivelsen föreslår att miljö-och byggnadsnämnden beslutar
att valstugorna är bygglovsbefriade under röljande givna förutsättningar
att storleken på stugorna är max l 0 m1
att de placeras så att framkomligheten rör räddningsfordon och dylikt inte hindras
att stugorna inte uppförs innan 1 april 2014 och tas bort senast 30september2014

Bo Öberg (m), Sheila 1. Skog (mp) och Klaus Jesse (s) yttrar sig i ärendel.

FörvaltningscheUen yttrar sig.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

storleken på stugorna är max ISm2

att de placeras så att framkomligheten för räddningsfordon och dylikt inb hindras

att stugorna inte upprörs innan 1 april 2014 och tas bort senast 30september2014

att valstugorna är bygglovsbefriade om ovan nämnda förutsättningar är uppfyllda

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

4
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§ 21 MBN2OI4.0231.234

Ansökan om förhandsbesked Hålsbo 1:27

En ansökan har inkommit gällande rörl,andsbesked fdr nyhvggc av fritidshus på
fastigheten Hålsbo 1:27. För fastigheten gäller detaljplan.
En tjänsteskrivelse Finns upprättad i ärendet.

Tjänsteskrivelsen beskriver gällande detaljplan ifk fastigheten. Enligt denna detaljplan får
huvudbyggnaden vara högst 100 ni2 byggnadsarea och komplementbyggnader max 30
ni2, vilket reviderades år 2004 (tidigare SO repcktive lO ni’). Takvinkeln på
hinudbyggnadcn ska vara max 27 grader. Ansökan gäller en huvudbyggnad p 107 m2
byggnadsarea med 23 graders tuklulning.
Med bugnadsurea avses den area som en bvtrgnad upptar på marken. BvgL’nadsarcan
kan beskrhas som en horisonlalprojektion av byggnadens fasadliv omedelbart ovan
sockeln eller andm överbvggnader soni pävcrkar användbarheten av underliggande mark.
Sockeln räknas ned om den ligger utanFör fasadlivet. Mindre utslickande fasaddelar som
listverk eller portomfatiningar räknas nie. Inte heller rliknas laksprång, ytlerirappa eller
ljusschakt.

Den sökta byggnaden är ca 7% slörre än vad detaljplanen medger.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

Klaus Jesse (s), Sheila 1. Skog (mp). Bo Öberg (in) och Angclique Nyström (fpl) yttrar
sig i ärendet.

Bo Öberg (m) yrkar positivt förhandsbeskcd då dci enbari gäller mindre avvikelser.

Miljö-och byggnadsnämnden bcslutar

att ge positivt fdrhandsbeskcd För nybygge av fritidshus på fastigleIcn Hålsbo 1:27

Jusierandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 22 MBN 2013:0004-400

Uppföljning av tillsynspian 2013

Förvaltningschefen har upprättat en skrivelse i rubricerat ärende, rör alt rölja upp
uppfZ5ljningen av lillsynspian 2013.

Tidigare behandling av ärendet

Miljö-och byggnadsnämnden beslutade 2014-01-29, § 7
ilhtfölja upp uppfdljningen av tillsynsplanen på sammanLrädet mars 2014

Tjänsleskrivelsen röreslår att miljö-och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna upplZ)ljningen mr 2013

Förvallningschefen röredrar ärendet.

Angelique Nyström (fpl), Sheila 1. Skog (mp), Klaus Jesse (s) och Bo Öberg (m) yttrar
Sig.

En ingående diskussion sker.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

ilhjjterremittera ärendet Rir tydligare rörklaringar av siffervärdena

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 23 1BN2OI4;Ol8O-4OO

Bokslut 2013

En årsberactclsc Rir& 2013 flnns upprätcad.

Fönaltningsclicftn Riredrar ärendet.

Bo Öberg (m), Sheila 1. Skog (inp). Klaus Jesse (s) och Angelique Nyström (fpl) yttrar
sig.

En ingående diskussion sker.

Miljö-och bgnadsnämnden önskar att betydande avvikelser kommenteras i bokslutet.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

abeslutet om gällande riktlinjer För bryggor skrivs in i bokslut 2013

iii mlen som finns budget 2013 skrivs in i bokslutet 20)3

Mli övrigi zodklinna bokslut 2013

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§24 MBN2OII:018]-400

Budget 2015

Förvaltningscl.efen har upprättat en verksamhetsplan för 2015.

Bo Öberg (m). Sheila 1. Skog (mp), Angelique Nyström (fpl) och Klaus Jesse (s) yttrar
Si L’.

FörvaltninuschcFen yttrar slit

En ingående diskussion sker.

Bo Öberg (ni) yrkar att godkänna den ekonomiska delen av budget 2015 och att
ålerremitlera verksamheisplanen.

Miljö-och byggnadsnämnden önskar att betydande föränddngar och avvikelser i budget
2015 kommenterus.

Miljö-och byggnadsnämnden önskar att det i budget 2015 poLingtcras att del Lit ett
tjänstemannaf’örslug och att nämnden inte sett förslaget.

Miljö-och hyggnadsnimncIen beslutar

agodkänna den ekonomiska delen av budget 20J5

att återremittera verksamhetsplanen av budget 2015

SammantrLidct ajourneras rör paus.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 25

Sammanträdet ätcruppcas efter paus.

Risk-och sårbarhetsanalys — rapport

Fönaltningschcfcn avger rapport rubricerat ärende.

Tidigare behandling av ircndet

MBN 2014:00g2—lO0

Miljö-och byggnadsniirnndcn bcslutade 2013-10-24, 71
att milja-ocli hyggnadsnämndcn har tagit dcl av informationen
j ansvarig tjänsleman rör risk-och sårharlietsanalys kallas till nästa
nämndsammanträde rör att redogöra fZr tidsplan, förväntningar samt krav som gäller
rör miljö-och bvugnadsnllmndcn

Miljö-och bvggnadsnirnnden beslutade 2013-12-lO, § 78
rörvaltiingcn ber beredskapssamordnaren inkomma med en skriftlig redogörelse
gällande rönnntningar och krav som rör miljö-och byggnadsn5rnnden till niisla
nämndsani rna nirude

Miljö-och byggnadsnimnden beslutade 20 14-01-29, § 2
att en rapport avges i ärendet på miljö-och byggnadsnämndens sammanIride i mars

Förvaltningsehefen röredrar htndet.

Sheila 1. Skog (mp) yttrar sig i ärendet.

Miljö-och byggnadsfilininden beslutar

att en rapport i risk-och sårbarhctsanalys inkonimer till nästa sammanträde

Utdragsbestyrkan
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§ 26

Information om Baggådammen

Förvaltninaschefen ger nämnden information om flazuädammen.

Fön’altningschefen röredrar Urendet och svarar på nämndens frågor.

Bo Öberg (m), Angeliquc Nyström (fpl) och Klaus Jesse (s) yttrar sig lirendet.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

alt nolera informationen till protokollet

Justerandes sign. UÉdragsbestyrkande
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§ 27

Information om utvidgat strandskydd

Fönaltningschefen informerar nämnden om utvidgat strandskydd.

FönaItnngschcfcn ffiredrar ärendet och svarar på frågor.

Bo Öberg (in), Sheila 1. Skog (n1p) och Klaus Jesse (s) yttrar shz.

Miljö-och byggm,dsnimnden beslutar

att notcra informationen till protokollet

Justerandes sign. Utdragsbestvrkande
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§ 28

Delegationsbeslut

Delegutionsbesluc redovisas enligt bifogad arendelista.

Angelique Nvstrflm (fI), Bo Öberg (m), Eva Turén (l,I) och Klaus Jesse (s) yttrar sg

FönlIningschDfen yttrar sig.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att godkänna redovisniugen av delegalionsbeslut som rö-tecknas i prolokoll 2014-03-12,
§ 28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Ärendelista 2014-01-23 - 2014-03-06 Sida 1
nal ÄtIrdI’r. DELjI. A’Jcinir MEIN

tt Iriven iv: KS

P nrieor Datum l/UTl’ 5 nntr/Åt g Rad Stal u s 1 ustans
Are ode typ ha n dlii gg it B vs liii da tu ni
,amfl

Ärend enici’ tig / Rubri L ArIJ vplat
Siiklegrepp

1 la’idl og
2013-1151-2 2014-01-28 (3
450 MI.
Ra ri ssan aznu
Ansökan o in Crlärgd hc fri eke Från sspIäiitti ng upi i II tv.i r. KLI r!n, 62 S4
E3cs ni om tb’1 ngd befri eic fr5n opliriiui ni ng upp iii) i i Kun mr 6284
E[ landsbo 2:3

ILaiHing
2013-1185-2 2014-01-28 L
450 ME DFIJ3
S ca$.og I-örvalI,iing AH
Förhingd bcfnelse från soplrirntn,ng upp till 2 år.
Iksiut liirhingd befrielse från sopIiimtning upp till 2 år.
IWjzfors 1-1 (Lerkloeka!I 13, Sinias)

Ilaiidliiig
2013-11S7-2 2011Oi-28 fl P
450 ME DrtLB
Sveaskog Förvaltnings AB
Förlängd bc[nclse från sophärntnir’g upp till 2 år
BcsuI 15,I{r:d bcfriese frfm sopWiintning upp ni 2 är
Skinnska:tebtrrgs-Bjursjän 3:2

handling
2013-1322-2 2014-01-28 U
450 ME DELL3
Ncllbc it Anna
Firlängs befrielse från p!imtning upp till 2 r - Kurulnr 6680
BcsIuI firlängs bcliicc flån s1plimining upp till 2 är - Rundar 6680
Gunnilho-Enkho 2.4

hI:uidling
2013-1323-2 204-Il (-2S Ii
150 ME DELB
Nelibrg Iars
Föriängt bcfneise frän snpliärni,,ing upp till 2 ir.
Beslut rdrlängd befrielse från sophämtning upp till 2 år.
Gunnilbo-Eriksbo 2:5

handling
2013-132S-2 2014-01-28 L P
450 ME DELD
Blomberg hr
Ansökan om rsrlångd befrielse från sophämtning upp till två år
Beslut om förlängd befelse från sopliåmtning upp till Rå är
RÖLÖ 321
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handling
2013-1330-2 2014-01-28 U P150 ME DEEB1 iljcqvis( ar
Ansika,, uni FörUiiigl hefriel>e jrn soplifimtning upp till två år. Kuridnr6977Besi ut ansi kan vin IbrI int1d hefij cl se fråTi sopliizIi( fliTig Upp (il 1’ år. Kundnr 6977Björkviken 1:19

hlaiitlling
2014-0012-2 2013-0i-26 U 1’450 NIE DUBMuririé Max
Ansökan om fUrlängd befrielse från sopliimtnine upp (iii vå ärBeslut om UirIimuI befrielse frän sopliinitnfiig upp till två år13cLlmininrir 1: 7

1 l:indlin
2014-0014-2 2014tfl -2% Ii
430 ME DEL [3Girke Dirk
Ansökan nin förhiiigd hefi1elc Från sopIiirntning upp till två år. KuuInr 6557Besiul mis6k;,n Dm förlängd befrielse frän sophiiniining upp till vä ftr Kundiir 6557Bubbarsbo 1:25

II nudling
2014-0015-2 20t$-0I-28 U
450 ML OURLogen 895 Malma Spira av IOGT
Ansö)<an om flrhi’igd beFrielse Från snplirntiiing upp till två årBeslut om förliintd hclhcise från wp)iärnlning upp till nå ärNihbarsho 1:7

IlatdIing
2013-1018-6 2014-02-05 U P294 BOA DELH 2014-02-05Selra Trä Irnr A13

13D1U 771 ilhvggnad n ätknkydd ulinatiling jusierverk
SIw be, kcd
Skinnskattcbergs-Edksbn 3:1

hlaiidliiig

2014-0096-2 2014-02-18 U P450 NIE DEIBHindräcs (hdter
Befrielse från sophftintiiing upp till två år.
BeIut befrielse från sophWntning upp till Rå år
Frårns hyllan 1 : 0
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I.Irva!. ÄIgdrIsIp = DEIJI. A’dtJ’,ing = MBN

Il u”tlliiig

2013-0300.5 2014-02-1’) Ir
236 ROA Dliii 20l4M2d9
SkI,ii1skatteIreg% koriiii:un ROEl 179

Beslut smrthesked
Bärcstacl 1 :2

1I:i idling
2U 13-030 1-6 2014-02-19 U
236 ROA DELH 2014-02-19
SkiinskatCcIcrgs ku”’mun BOB 1 8€)
Ri’ ni o’ ffi r cihnIatshus
Beslut starhked
‘röstgirden 1:19

Ilutidling
2U1 4-0056-4 2014-02-20 U
124 NIE DFLB
T,uI,crnian Stig
1 nriittandc av avloppsanordning
T 1 Istånd fi r inrättande av a loppsa no rdning
BUBBARSBO 1.114

II mdi ing

201 4-0160-2 20 14-02.24 LJ
231 LIOA DIZI.8 2014-02-24
Bcrger Ei:Irepmnad Dvlta AB BDI3I8I
RivringsIov rör nedhn,nncn Fstighct
BESLUT OM RIVNINGSIflV
L3LRNSI-IANIMAR 1:2

1 la ndling
20 4-0160-4 201 iu224
231 ROA DELO 2014-02-24
Bergers Entreprenad i Dylta A13 BDL3 182
Rivningslov för nedhrunncn fastighet
Be,iui starhesked
I3LRNSIIANIMAR 12

handling

2014-0161-2 2014-02-24 U 1’
231 ROA DE LO 2014-02-24
f3ergzrs Entreprenad i DIat AB BDBI 83
RivningsIo Hur ncdbrunncn fastighet
BESLUT OM RIVNINGSLOV
Bagghyn 1:23
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Ärcacielista 2014-01-23 - 2014-03-06 Sida 41rr Äl Ägurdyp = flUtiT. A’dvitg

Tia zic ilizig
2{) 14-016 1-4 2014-02-24 123! ROA DEI.B 2014-02-24flergcrs Littcprcnad Dsta Afl

BDEUS4Rivrur,gslov fir ncdbrunnun fasdiIiel
Des 1 ut starbcs ked
I3aggbyn :23

handling
2(111 -0374-6 20:4-02-26 U

II23 MZ DELB 20144)2-261 hunbeig Tommy
BDt3 186Ans( kan hyglnv t llwggIl3tI av [nu tihu 43,2 ni?

SLU [BEVIS
Godkärni :78

Ilamiling
201 3-0023-ID 2014-02-26 U
234 BOA DELS 2014-02-26Vallersson LiiFS

BI 185ANSÖKAN OM BYGGl..OV, pllhyggnad av alIm’,i
Slulhesked
1 Jolmho a!Icii 1:55

1jan dling
2014-0220-2 2014-03-04 U 1407 ML DEL8Dennis Andersson & IctFa Nygren
Anniiilan om instaflation a’ vännepunup
FÖRLLSGGANDEOM FÖRShKIIGIIFISMÄTT
Vittersko”, 4:56%

IU”.dli’.g
2014-0157-2 20] 4-03-05 U P420 ML DLLHVattcnrall E-lunIäggni;gtw AB
Anmälan uni c entuell sanering av uljeskadad jord i samband ned byte av tflflsroflflalorfLlflda,flCrlt 1 stälk erkBcsluI om evenluell sanering av oljeskatlad jord i samband med byte a’ transfonnatorfundan,cnt i stälk eSÄnilyttan 4:52

1indIing
2014-0222-2 20 4-03-05 U
231 BOA DI;LB 2014-03(15TF Bvg AB

BDBI%7Ri’ nkigsluv flit ncdhrunncn fastizhet
Beslut siarihesked
Sanarbo 1:14

24 han dl ingar uis kr1 vna
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§29

Delgivningar

Underrällelse om avslannl ffirrättning, Dnr 2014.0159.245
En underrättelse oni avslulad rörrättning gällande Prästbvn 1:9, 1:21 och PIöjnnen 2:1
har inkommit frän Lanirnäteriel.

Bo Öberg (m) och Sheila 1. Skog (mp) yttrar sig.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

alt lägga dc(givninuarna till handlingarna

Justerandes siun. Utdrasbestvrkande

t*
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§ 30

Ovrigt

Sheila 1. Skog (mp) tar upp frågan om att inWra ett extra flifl1fldsarnmantridc rör bcslut
i ärendena budget 2015 och tjUnslen tillrdrordnad rd,-vallningsclier
Miljö-och byggnadsnumndcn Ur av den meningen att rönaltningschef rär miljö-och
byggnadskonlorec ska anstullus av miljö-och byggnadsnUrnndcn samråd mcd
kommuncheren. Beslutandcrdllcn ska finnas ios miljö-och byggnadsnilnindcn medan
kommunclicfcn kan ha cU pcrsonalansvar, ccmpelvis form av utvecklingssamntal och
planering av semester.
1 rekryteringsproccssen av rönaltningscliefen ska miljö- och byggnadsnilmndcns
ordrörande och en representant från oppositionen delta.

Angeliquc Nyström (t,l) tur upp fnhian om arki situationen rör miljö-och
byggnadskoniorci, Fönaliningschefen svarar på frågan.

Angelique Nslröni (fp)) sflillercn frm om [ert-och oljeavskiljare och firden
besvarad.

Justerandes sign. UdragsbesIyrkunde

%*


