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§ 109 MRN2OIJ:1236400

Redovisning av planerad och genomförd miljö-och
livsmedelstillsyn

Miljö—och bygutiadsnaiiiiidcn hesluudc 2(114—06—18, § 63 tt icdovisning av den
planerade och gnoinmidi uilji—ocli livsnictlels(illsncn, sk:i inkomina till naimidens
sal ni n al’ ( rad c i dccc mbcr,

TitUgnre ieliandling iv

Miljö-och lneci1:ids:fln::dLp1 beslulade 0l1—O(’-lX. 63
ni’ en rcdnvisnir.g av prIuFIJ och gnoiird iml1ö—oh li sicdclstijlsvn ii:komincr dl
::in:iiJcns sai:lmLIi:IFaLl. i ii:gus:i 21)14

ihlen rippli 0:11 :,lincrud och ue:ioin:rd ,iii—och lisncdIsilIsvii inko:nmcr

i1ii::cfl- sz:iini:i;iriJcii 1 j:ini och i 1lccinl,r xi:iiicr

Miljö—och bvggnaJsn1innJm bestiiatk 2D.l—DX—2’). 70
ilitLodkal im rcdo 1 sii nu fl iv milj il il 1 s ren

all notera iii pro:okollc att Ilgcii mppor av duil pbi:cr1dc Och genomird:i

Ii vsrnede Ist il s’ I:c fl l;ar tippräl la; s och rescol cr;i s id dagens an n; ii:I räde

Mihio—ocli hggn:idsnämndcn hesli:t:,dc 21)l1-(19—2& 43
ffliscdk an tia redov isni Ilge ii a livs iucd cl still s neil

ii förordnad konnrmnclief fflrcdrar äre ndc ii oc Il nfi, nilerar ian, ii den om ar för i:gc fl

rcdovisnng av den planerade och gcromliirda i:i ljd-ocli Ii s:ncdclstillsvnen inkoimnit
till dagens szminar.trade.

Klaus Jesse (s) och AnueHque Nyström (iii) yttrar sig i 5rcndet.

Miljö—och LwggnadsuUnindvn buluLur

MDlolcra informmioncn till protoLol Ci

jgt redo’ iningen av planerad och genom fld miljö-och 1 ivsinedcls:illsyn inkonn:cr till
nhunde::s saminantrade i januari 2015

Justerandes sign. Utdragsbestyrkandc
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110 MBN 2014:1159.402

Förlängning av avtal för tjänsten byggnadsinspektör

mi arande bvt IsiiIsltSIörcn giilcr perioden 2014—02—0 —201 1—1 2—3 -

\‘id dagcn, :t:iiin:iirdc Sai rtsa[t cliskttsiu:i 1 rc:td-n ske.

Iidiare behandling av iii-emlct

Miljo—och hyuutiidsiiininkn bcIuiadc 201 4—1 1—115, § 89
1 p r;o tal cl icc nkonrni er c. 1 sk r t 1 1 g n;i hti ::s et

In ggnadsins1,ckhir ska u:iorjias. Bkci ska ii:ncI,Ha tjiinslc:is s’. ssclsaiiIIingsgrxtI.
iiincliiIi. ticIsliiud t,cli kostiud ör iinuulcn

:1(1 k[ivchscii itikt’i:uitcr till citUjö—oclt byiumcisttiittrdc:ts 1
2014

lilIRrordiiad Loinniunchef Rrcdrar ircndct.

Iii] öj uspektö rcti vti rar sig.

:\ ige iqta Ny st rönt fpl Kl ss 1 ;sc ( ). 13 Oh crg (iii) t’cli Ki rEn 1 ‘ersso n (5) vii rr siu
och stiller fricor.

NI ilj ö—oc h Iivggii ‘(Is film ud en b estLit af

nol era ti 1 protokollet alt avtal et IZir tj iinst cii byggnadsinsp eki 6 r iZirl ing! s fr ii och
med 201 5-01 -Dl till och ‘ned 201 6-12-31

not era till pro (Ikol l et alt ni i Ij 6 -och byggnads iä,nnilcn uppi eve r sig hsidosa tta i och
mcd iii nib niidcn i lite bli vii in hnncrade om at tj ii ‘si en byggnads inspektör ‘ni ns kat

50 till 40 o iittlan Ilalc: uiideflckflatlcs

flfl_I1o[cra till protokollet att miljö-och bvggnadsliii!nndcll inte ‘-iII att handläggarc-ns
arhes:id för h’ ggiov ska nit,sk;i enligt det avtal son’, nu 2lillcr

Utdragsbestyrkde
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§ III MBN 2013:0924-4(11)

Rekrytering av förvaltningschof

Dcci b itsana rekry te ri ngsproc essen ska di skuter:is vid (lage iis sa ciii tia’ triid e. Ett mrsl og
till sk ricI se till led in igsutskottet mr up prät 1 :lls och ska gud k in nas av tu i Ij 0 -och
by ggn adsniiii nd en

Tidigare Iwh:intlling av jirentlel

Miljö-och byggnadsiilhixindeii beslutade 2014-03-26, 32
Illre k ryteri ilgsprocesseil av tj Linsten byggnads inspektör ‘eli energi rådgivare, tillika
förvaltiiingschief Rk miljö—och bvggmindskontoret, pribörjas omxigendc

iii ,rdIZirande i niljö—c,chi hvuunadsnatnndemi ko,iliItir ko,i,,iiumichelcn ichi
pcrsonalcliekn lUr stöd i rekryteringsprucessen

wtcru till protokollet att nuvarande tillftrordmid löraltninuscIief blivit tillfrågad av
näciimidemi uni en Rrllingnin av tj[insftmi, ,imn avböjt Ibrisan Frordiu,mide under

,)i, orumicle ton,,

Miljö-och hvggnadsniiinndcn hesluiade 2014-06-IX. § 50
au cii konsul ln ts in p n:radshasis fra!l1 till dci: 3 dc:nhcr 20:4 p uppdra.
tiikUhig iir’ aHnirtsch:ef frun; till dess au en lrvaiiii:gschicf rekryteras

peroiialchiefrn fr deleizatoi: zu: z::cs tcra semester, sjuk (rn’ ars och, liknande
urbetstippgilier till dess att, en förvaHningschieF nr tillsatt

nit pcrsonahci:fen kontaktar ordförande i nijö-ochi h ggm;aJsi,ärnnden i auusti 204
För att inleda i nhy mi ngen av en konsu It som till fUl Ii ii IZi r’ al iTu ‘schc

Miljö-och bvimnadsnilmnden heslu:ade 2014-08-29. 73
alt innehIhct för tjänslen tilhrallig förvahtningsLlucF. r all leda och fördela arbe:et för
miljö-och hvgunadsförvzh:ningen

i.l kompeler.skravet För tjänsle,: tiHfälIig IUrvohningscl:L’F. är alt ha ka:inedon oni
niiljiS.oclu b’ggnadsomrädct

Justerandes sign. Utdragsbcstyrkande
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forts. § III

ordförande i ni Ij tS—och byggnads nilm ‘id en kontaktar personal die Ccii mr att niedde la
nncliål 1 och kompete nsk ray för tj Liiislen till All Ii g förvalt ni ngsclief

attbj mia iii 1 cdiii ngsutskottet till cliii, me för att diskutera re kr ten igen av
rörvalt ii ingse be C till ‘ni Ij —ccli byggnads Rirvallni ngc

Milj 0—oc Ii byggnadsnw ii nden besl ut ade 2014—1 1 —05, § 88
iucn ny skrivelse skickas till lednings utskottet angående rekrytering av
IörvaltningsclieCdiir det franigir alt ett möte bör hållas mellan ledningstitskotlet tillika
erso ml ulskottel och ni 1] ö—oc Ii byggnads ntimnd en

andel fliungår i skrivelsen att rckryteringsproccsscn av llsrvaltningsclief inte ska
påverkas av riittspi-occ.ssen i förvaltningsrätten

‘ni 1] ö —och byggnadsniini ‘id cii anser att det jr kom ni u ist> relse ii som lbrh Il it och

stoppat rekryteringen av förvaltningschefocli tillifullig förvaltningselief vilket går att
ut lisa av de beslut som ni Ij fl—cc Ii by ggnadsntiin nd en fattat i are ndet

1111 fZirordn ad kom ni une heC redrar ilrendet

A ngel i que Ny ström (fpl) all för att vid L Unsstyrel sens revisi Oh 2010 rikta (les kritik mot
kom ni wien gul ande i ntressekon fl ikt oc Ii risken för] Liv nlir in i Ij fl-och byggnadsnumn den
inte liafl en fisrvaltningselicr separerad från övriga ko,iiniunala flSrvaltningen.

Bo Öberg (ni) anlZir alt det linns risk Air jLiv ein scklorcliefen mr teknik och service ar
Cörval tni ngsc lie f för ni Ij ö—ocli hyggnadskonteret.

Klaus Jesse (s) anför att miljö-och hyggnadsniiunden inte kan tillsatta scktorclicfen för
teknik och sen cc som IrvaItningselieC vid miljö-och hyggnadsnlhnnden då det i
tidigare revision gjord av Lansstyrclsen framhållits riskerna för jav vid en sådan
organisering, Dessutom har tidigare förordnad förvaltningselief avböjt fortsatt
rrord nande.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att odktlnna skrivelsen och ta den som sin egen

att notera till protokollet att ingen tjansteman inom nuvarande kommunal organisation
kan vara fi5rvaltningschefvid mUjö-och hyggnadsnamnden då Lansstyrelsen tidigare
påpekat jflvsprohlernatiken om miljö-och hyggnadsnflmnden inte har en
förvaltningscheCseparcrad från den övriga kommunala förvaltningen

Justerandes sign. Utdragshestyrkande
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1 prokkollc: lt dcl flrzs cli stort hchv :iv }rvaIii)ingsclicf miljö—ecli
iv u Lii ds (Ii ‘dcii
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112 MBN 2012:0751.421

Avloppsinventering Heds-Västansjö 1:10

Fasiighcicii 1 leds— \istailsjö 1:10 har 2011—10—31 hclagts med förI,iid nol tilshi1ip i

iv op psvitIe ii soni 1 ilie gcnoiiigitt 1 ingre gåen de en i Im än sI a,imvski fl are.
MHj—ucli hvucnmIsnhiu:deii ska hes!uta om eeztullt ortsti Rirhud eIi run fldnde:
IZire:i:is 1 ncd ‘te ein 6(1 0(X) kroaur_
En tjrnsteskricIs fliins ipprttatI i Iirendt.

Iiljii;srcktirc: hrcdrjr irnde:.

Bo Öberg in). K;lFn I’crson (s) och Klaus Jessc (s) liFar sig.

l1iljö—neIi hjznniIsniiiniitleii lcsliitar

att förbi tida iii si ipp iv av 1 oppsvatte fl frän lEeds —V aslansj ö 1: ID som jul
ge fl omgI t relu iig 1 in le reil 1 fl! LLii s lain avski Ij n ing. förbudet gLil ler frän oc Ii
med 201 6-01 -01.

att rbudet lUren as ii ied vite om 6(1 0(M) kronor

att flirbudet antecknas if stiglictsrcgistrets inskrivningsdel

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap.’) §, 14 §, 15 § nilijöbalken (1998:808) ned
hänvisning till 9 kap. 7 § miljöbalken, 2 kap. 3 § iniljöbalken samt 12 § Förorcining

(1998:899) om milj ölhrI i g verksamhet och hjilsos ky tid.
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§ 113 MBN 2012:0758.424

Avloppsinventering Kärrbo 1:60

Fastigheten Klirrbo :60 har 20 1 4—10—3 1 be lagts in ed Förbud ii ot uts lUpp av
avloppsvatten som inte enomgtt Illngrc gicnde rening Lm slamavskiljare,
Milj 0—och by ggl 1 idsnamnde n ska besluta om eventuellt {brt satt iZirhtid uc Ii om Wrbudet
förenas ned vite ‘iii 60000 krenor.
Ein tj Unst eskr ve Ise finns tipprLitt ad i Lirendet

M Ij öl ns pektören llredrar irendet -

13o Öberg (in). Kan ii Persson (s) och Kl alls i ess (s) yttrar sig.

Milj i—n cli hyggna dsnä ni 11dm beslil tar

att Frhj uda utsi upp av avloppsvatten frtii i K Lirrbo 1:60 som inte geimmg(ilt
rening ILingre rening in slamavskiIning. Förbudet galler friii och ned
2016-01-01

att Rinhudet l!irenas med vite om 60 000 kronor

att Zrhudet antecknas i fastighetsregistrcts inskrivningsdel

Beslutet jr fattat med stöd av 26 kap. 9 §. 14 §, 15 § miljöhalken (998:808) med
hanvisning till 9 kap. 7 § niljöhalken, 2 kap. 3 § miljöhalken saint 12 § förordnin
(1998:899) om niljöfarlig verksamhet och liiIsoskydd,

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

fl—
(‘t LI.J



Skinnskatteb
&ffiun Sammanträdosprotokoll

Miljö- och bygunadsnärnndcn 2014-12-10 Sid 137

§ 114 MBN 2012:0724,424

Avloppsinventering Sillbo 4:8

Fastigheten Si lII, 4:8 Bo val len 1 har 2014—10—3 1 hel agis med förbud not utsi äpp av
avloppsvatten soni i nie ge nain gatt längre gående ren in än si amavsk 1] tre
NI 1 Ij ö—oc h byggnads näin nden ska besi illa om eve niuc It fbrtsatt fil rbud “eli om fbrbudei
förenas ned vite om 60 000 kronor.
Fn ij änstesk ri vd se fl nils upp riiiizid i ärendet.

Milj öl ii spektö ‘en föredrar lrend et.

Bo Öberg (m). Karin Persson (s) ccli Klaus Jesse (s) yttrar sig.

Milj —oeI, bygg nadan ä ni “ile n beslutar

HL! flsrhjuda utsliipp av avloppsvatten frfi,i Sillhu 4:8 l3ovallen 1 soul ute

gen o,ngitt 1 Lingre rening än si aniavski ni ng. Förbudet gäl le” från ccli ned
2016-01-01

att Rh-budet Rh-enas med vite om 60 000 kronor

alt förbudet nuilecknas i Ihstighetsrcgistrets inskrivningsdel

Beslutet är fattat ned stöd av 26 kap. 9 §. 14 §. IS miljöbalken(1998:808) med
hänvisning till 9 kap. 7 § miljöbalken. 2 kap. 3 § miljöhalken samt 12 § förorduiing

(1998:899) om niljöftirlig verksamhet och liälsoskydd.

Justerandes sign. Utdragshestyrkande

L.ij



Skinnskabi
6mun Sammanträdcsprotokoll

NI Ijfl— och hyggnadsniiinnden 2014—12—10 Sid 138

115 MBN2OI2:0727.424

Avloppsinventedng Simonsbo 1:5

Fastiglicwn Sinonsl,: 1:5 ha, 2014—10—31 bclagts red lirbt’d mot itskijip i’

avIoppsatteii son’ ‘lic gci,o’i1gllt läruire gicnde rening än slainavskiljarc_
NliIjö—ocl; in cnJnfhnnJe: ska besluta cm c’eniucllt Forisat: fZir[wd och o:n RirI,t:dt:
fire nas u;cJ he on’ 6(1 OUt) kro:ior.
En ins:es kr1’ cl se ii i unp ätiad j ärendet.

iljGinrcn Föredrar ärnder.

13o Öberg lm). Kan ii I\rsnn (s) och Klaus Jesse (s) vttr;ir sIg

MiIji$—orli 1)1 ggn:iilsnfiinnrleii I,tsltilar

alt mrhj tids iI slapp av av 1 up psvatteH frän Si monsbo 1:5 som i tito gen ni ngJ

rening längre renilm Sn slamavskiljniiig. Förbudet gäller från och med
2016-01-01

Ht förbudet fiirc,,as med vite om 60 000 kronor

R3rbudt antecknas i Ihstighctsregistrets inskrivningsdel

Besitilet är fattat ned stöd av 26 kap. 9 §, 14 §, IS § miljöbalken (1998:X08) ned
Iiiinvisii ing t i 1 9 kap 7 § in ilj öbal Len, 2 kap. 3 § ni Ij öhal ke ii saint 1 2 § nord ‘ii ng
(1998:899) ont iiiljöfarlig verksamhet och Iiälseskydd.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

*-
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§ 116 MBN 2014:0091231

Ansökan om strandskyddsdispens för samvarolokal
Uttersberg 1:14

En nsi kan om strand sk’ d dsd i spcus ‘jr on’ bygg, ud te iio ed n g samt ihi il rad aiiVäfi dni ng

a en Lotnplenicnflivgunad inom fl:stiglictci, Uilcrsl’erg 1:14 har inko,miiil, Tt pititsen
Ii n is scdati tid arc cii ko ni p ciii it bygg’ id st’IIl ska rivas oc Ii ersitt as ni cl ciii]>

Ln ijinstckri’cIse liiiiis upprLithid UrcitIct

Titlipiru hebantiliiig ;n ircoilet

Nijilö—och bvt!ci iis:;ä:iindtn bs!uI:tIc 2014—1 1—DS 101
!::::,1-c;l—,ilicr:, irc,:dcI 1i1 Ir;ilt;]iiiLe:i hir ‘ wrlig:irc iiircd!iing
ii n;i[ö—ocli IygpiLIsnI:l::tIcn epu niUr cii :iIst2sM p f:isflgl: ii Unersber, 1:14

dci 21 ntivc,nbcr kl. 09,00
ritt ärcndct las t:pp p:I nirn,iJc,,s sa:iiii;:,iitrfije 1 d cnil,r 2014

Avgift
AvgiFt för ansjkan är 1 (MO kronor c,iligl la’a Ihsis:aIld a
Korn’’i ni:ful 1 inäkt i ge. A ‘gifte:: hkt tIrrasc1iariI -

Upplysninmr
Beslutet om dispens tippli ör it gäl 1:i om itgärden sniti d spc isen avser i lite har
pihSrjats inom tv r cHer avs!utas inom ten: Xr Fr,i den dag beslutet vunnit
Inga krah.

l !nsstvreIsen ska pröva beslutet oni dipcn och inom tre veckor från den dag hsIutci
korn in till Länsst relsen ta stall nirc till cm en mrnprövmng ska ske efler inte. Skandn
bör avakla utzirgen av denna tid mmm åtgärder pbirjr.

Miljöinspcktören tZrcdrar ärcndct.

13o Öbcr (ni). Klaus Jtsse (sj och AngcIiqt, N ström ( fpl) yntrar sig och stiller frågor.

Juslerandes sign. ‘ Uldragshcstvrk-andc

‘—L@
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firts. § 116

Nilijö—orli I.yggnadsiiiiiiindvii l,cslular

ni bevilja dispcns 5ii slrzuidskyddet iued stid a 7 kap IS c § MiIjibaIkc’i ir
n by gnad av kon’ pleti cuthyggi i ad en 1 gi all sökan. Sirs k Ida sk al ar i d fl a Fall
att hyggnationcn sker pa iaiispi tkIagil (Tiark

toiutplatsen agriiiIs3s enligt dcii i ,csIti(e( hifklg:Ide kiraii
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§ 117 KU3N 2014:0940231

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
uthyrningsrum och bastu Uttersberg 1:14

En ansökan om kirhandsbcsked Rir ny bvgLii:LtI :LV t,thvrniiuisruni och bastu pL

FustiIickn Uucrsbcrg 1:14 hur inLoinntiu Fi, IiaitcIsbskedct gflhlcr nvbginad av
sattivzirok,kal iiiicLtfillu,ide uU rningsrtiiu och bastu ont totalt ca 1 IN ni.
Ln tjUiistcskricIsc Finns tipprittid i iirciidcL

Tid i a re l,rli, ii dlii, gnvi rt’ fl dcl

N{iIt’—iIi hyggn:itlsn1inn:Iti, hsIt::j:Ic 3Dl4—I 1—05. S DI)

iii Iicrrc,fli:icr:t irc,Ici iii ör :Ilninicn För crligme uIrinng 1 irci:dci
n!LiIIiIJö—oI1 K L!gmIdsflj:ilndc,i uc,io,,,hr cli pl:iI ,si< ‘ Iis:igIIlc:1 liI[SbLiL 1:14
den 2 1 ii ove:nhcr kl. (19 OU
iiniircndct tas :pp niiu ::dcns snu una:’ tid e 1 dt cntbe, 20 4

Upplysni igar
Förhiandsbcs ked clii pplö r att gil Ii ou, in tIo- ni sk s no’ in a lr frin dagen d dc tIa
bes ut vunnit Inga kra fl.

Avgift
A gift för ansökan ir 420 kro nu r ciii ig: [asts il 1 J taxa för 1» gzio tv Ii
anmUninspIiktiea åtgärder

Byggnadsins,Dktörcn Uircdrar ircnJet.

Bo Öberg (in). Klaus Jesse (s) och AnzcIicuc N’strörn (fp) v:trar sju i ärcndc:.

Miljö—och hvggiuadsuimnIvu I,csiutir

att under irutsättning alt strandskdds±spcns gS. i:edJIa posi:vt FörlandsbeskcJ lUr
sökt tc5rd

att hvggnadc:t ska placcras minst 4.5 reta frän Ioinigrilns
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forts. § 117

att avIoppsfrigaii ska Isas i saiiiband ned hygglovet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

fr Li



Skinn skattebWs
flun

Mi och byggnadsniimnden

Sammanträdes protokoll

2014-[2-l0 Sid 143

§ 118 MEIN 2014:0S27.400

Ansökan om strandskyddsdispens för höjning av
marknivå!utfyllnad Uttersberg 1:14 och Uttersberg 1:5

[: zinsökaii NTI strtnlskydcbdipcil5 För Iiijiiiiig ny itiarl<niv[,/utR IfaLl p1 ftstiglietcri,a
Uttcrsbcrg 1:14 och Ucccrshcr 1:5 har inkoi’’i’iil Miljö—och h ggnadskonkjrct hesökte
den 13 ‘ugusti 2014 kistiglictcma Uttershcrg 1 14 och 1:5 d det konstaterades att en
större ttl lhiiad skett ‘id strandhiiijen. Platsen onifatias av strandskydd.
En tjänteski ivelse finns uprällad ‘nI lrsIag tre olika bcslutsalterziaiiv.

Tidigare lwIuhiI[IIin av irrotici

NTiIjö—ocli bwgnnJspiLipi:pidci; bcslulade 21)1—1—1 1—1)5. 11)2
,i[ncrrenihicri ircpidcl iii llSraInirLen l’r IIc,Iitui-c Iilrctlni::g i ircndi

xii miljö—och lngcnadsn:I:nndc:i ucnomliir :11 pIaIsbs(ik pa fasiitl:icn Li:crbcrg 1 11
den 21 novcinhcr kl - 09 OU
iII irciidct tas tinp pa i1:iIflfldLi1 sjin,ii:,::ritlc i dciiil’cr 2U1 4

\H:’önspektörcn föwdrar irendel,

:\ :ge lic lic Nvst röin (Fpli. Karin Pcrs ni (si ut’ Ii ho Obcrg (Iii) v:irar sig i L!rcndet.

Miljil—neli hvggiiacIsiiiiunclcii beslutar

iii heija dispens från stran-Jsk’cl:lci red s:öd av 7 kap IX c NIiljöba!ken för
markhLUniIigcr.utfvIIi1adn. Särskil: skäl i detta faE fir att atL’1rdcn skett pfi

iansprktagen mark, dvs inom :onitpls

att iointplatseii a grä:isas enigt dcr. i [sluct bl Fogade kartan

att iiiotvera tiejucet nied ti fastigheten befl filer sig 1 ett övcrväniniiigsriskoi:rde

vilket gör det bli’ ert alt [astigIieisuarcn förstärkt kanten ‘not det ungrtinsade
va:Icndraget

Justcrandes skm. Utdragsbestvrkande
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brts, § 18

:vgiFI
AgifI fO ::;söka:, r SOhin krn:inr enligt taa faststIld av
1< OlnlnLll1Jil;:k, A vi Cien fak:urc-ras separat.

UppIsnin:ir
B csl 11:e’ 01:1 d s rcns nph (jr at: Iii ein ,lg,dcn som cl is pen ss ii avser i lite Ii
phörj ats 1 ini: Ir « er av uns 1 ‘io:n Cc in r fr1ii den dag beslutet ti’i 1 1

laga krafr

1 Lnsst rel sen ska r r’ a hcs 1 litet om di sp Iis och nom te ‘cc kor h-n dci, (1 :i besi ti id

ko:,i ii till L:,stvrcken ta sailni:g ii olU e’: omprLivaii:g ska ske eller inte- Sik:iidcn
hr a akt:’ u ic cii tv dciii’ ‘tid 1 n’lzn äiiird r pht rj as.

Justerandes sign Utdrmzsbestyrkande

.
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§ 119 MI3N 2014:0900.231

Ansökan om ändrad användning Hultebo 1:16

Lii ansökan on ändrad användning ii-ån bostad till gård shuti k!c afé gällande fastighet en
1 lulteho 1:6 har inkommit, Fastigheten ligger utanfZ5r deL ljplan och sammanhållen
hchggelse. Ett yttrande från räddningstjänsten daterat 2014—09-05 föreligger.
En tjänsteskrivelse finns npprLittad i ärendet.

I1pplystiingar
Byggl ny upphör gälla om åtgärde mi inte påhörj its i nom två år och avslutats inom finn år
från dagen dii bes Intet vimani t laga km Ft. ( T’B L 9 kap. 43 §) Lovet sin lhtt ar granskning
enligt PB L 8 ccli 9 kapitel. (Ut hr mn tig, yttre fiSrliål 1 anden oc Ii an vänd ing)

[3yggnadsarhetena får inte startas innan starthesked ,iieddelats. Detta startlesked ska
föregås av ett tekniskt sani råd, vid vilket bvggcts tekniska st ams, kontroller miii.
behandlas.

Vid det tekniska sam rådet närvarar byggherre n samt am lai] personal soiti byggherren
anser sig vara hjälpt av. tex, entreprenör. Ärendet ska senast vid det tekniska samrådet
kom pI ette as med fi5rsl ag till kontrol lp’ an.

11111 ilhinga r som s lui in Iiirn nils eller Iii rdigstä 1 la fl det.
1. Anmälan om flirdigställande
2. IfdId och undertecknad kontrollplan
3. Ev. relationshandlingar

När ovanstående handlingar inkommit kommer sluthesked utftirdas. l3yggnaden tUr lite
tas i bruk innan sluthesked har utfflrdats.

Ni som byggherre ansvarar nr att konstruktionen uppiSlier gällande normer. Miljö-och
byggnadsnämnden gör enligt PBL inL’en detaljgranskning av konstruktionen.

Avgift
Avgift För ansökan är 5500 kronor enligt fastställd taxa fir bygglov och
anmälningspliktiga åtgärder. Miljö-och byggnadsnämnden kan i efterhand komma att
debitera byggherren för kungörelse och eventuell annonsering av bygglovet.

Byggnadsinspektören fflredrar ärendet.

Justerandes sign. Utdragsbcstyrkandc
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lorts. § 119

Bo Öberg (ni) yrkar ciii igi tjwistenninnaförslauct LIII Iic IJa ändrad användning för
Hullebo 1:16.

Klaus Jesse (s) yttrar sig.

IliIj6iirIi Iggc.atIsi.iin.iitieii I,viut:ir

Ht heiija byugiov för äiidrid aini,,dning Iultcho 1:16

Justeraades sign. Utdragsbestyrk-ancle
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§ 120 Mf3N 2014:1049231

Ansökan om tidsbegränsat bygglov Klockargården 1:11 —

rapport

Miljö—och Ii guadsnmndcn flir en muntli rzippnd sju hur ircndc br(gr.

ii high re be), in dling Iv fl ren ii cl

Miljö—och I’gndsn.,nndcn hcs!ulzie 2014—! —05, 95
aFdre1irc:i söImdc mcd n b tms:lnLin:ls’ !if p: 3 hasIopp 4 ODD kr iIci
nolsvflrar 32 000 kro:] or

cl 11b1 zI:c en 1< 1 0J. fl rcård ii 1: 1 1 tu cd iv Ij an de Iflrlt il liv fl Fl ntte
erksaiitJ t mcd opned har ert :‘i Ii Is kraven Ir ln; cli I, wind r upp I Idn

a’abe’ilja l:ds ur3nsu h’cLlt,v ändrad ai’nJii;iig frin ‘i,s:i’J li liocH flir

as! ighelen K oc kareård en 1 1
iuir aragrafen jr 0: ‘ic dcl iti Fl j u; crd

[3 gLnadsi isfltk ÖFCZ LZC r liilTi tt d ii Cli 1 ki tic II fl fl roi liF’iXI L’

130 Öberg (m) vtÉrar sig i flrendet.

Milj ö—o cli l)vggn ds näni oden hws litar

hit Iihzua rapporten till liandlillg:lnia

Justcrandcs sign. 1 CtdragsbestyTkandc
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§ 121 MRN2DI4:1t)49.231

Överklagan av beslut gällande tidsbegränsat bygglov
Klockargården 1:11

öve rk 1 aza’ av ‘ni 1] -oc Ii in ggn:,dsni mndc ris beslut 2014—Il —1)5. § 95 gi! 1 uidc
tids begrinsat h’ ggl ov Iir Kl ozkarzIrden 1: 11 - har inkommit. Be, lutc 1 i nncilar iii

föreigi,a sö1a:ide itied livgLsank:ionsavgift p 132 030 Ironor smI all IstigI1clci;

K cc ar&ji dci 1: 1 1 för 1 uus 1 ted ivttj a,idclflrhzd av auvarand erksa:, lic: t Ii kr:i Cli

för hutlihy tjgn:td jr uppR lida.
MiiiO—cii hvmin2:isnLI:nh,deIi ska id d:igens sairn:antr!d kci;sLzÅcra 0111 irideI
inko:n:nit nu:,; crL1cgnirig,:dcn san:l bedöma cxl rii:i:;Jc:; kan 1ndra l,csltiict med
anicdnirtvzr::iiiii(aticmi:ei; 1 ivrklaan.

litligart i,ciiamirliimig iv irci,del

Milj ö—OL Ii ln ugnads mi in nde n beslutade 20 1 4—1 1 —05. § 95
ifitlördhigga söknnde med en hyggsanktionsavgift på 3 hashelopp å 14 000 kr ‘ilI:ei
motsvarar 1 32 000 kron or
att Förehiggo fastigheten Klockargårdea 1:1 1 med nyttjandelZirhud av nuvarande
ve rksain het med mlle de har verkan fil s krave ii lDr hotell byggnad ur uppE) Ii di
att hev i ja t i dsbegrimisal byggi ov för Lind rad anviindni mig från bostad till hel cl lir
fastigheten Klockaruården 1:11
att paragraren ur omedelbart justerad

[3ygunadsiiispcktörcn föredrar uirendet.

Bo Öberg (mii föreslår att nimnden beslutar att konstatera att Overklagan nkocnmiiit i rätt
tid, att beslulel om nyttjandeförhud ska upphtivas saint att det Zirtydrgus i beslutet att
du tidsbegruirisade h gglovet gLillcr 1 fem år.

:
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

1
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tons. 121

% liii U.—uvli bvggn:, clsii fin, iitlcn heslo tar

at :iII prol :olti att Livcrklagai icikon:iih inom öcrk:agniiutstidcn

tibcsIuc: ciii; in ggsa::tio:avifi p 3 hashlopp -1-4 000 kr ilLc nio:s’ anar
1 32 OO kronor SI r fast

ni tippliin bcslulct 0111 iyttjanddllrbipd (Ur Klockargånlcn 1:11

iiid 21 hut i Ij n dc t i cl shegransad byggi ov cl Wr ii drad anvUndni Hg frftn bostad till 1101 cli
gLlIII1Lic flistigliecn Klockargården 1:11 ga!lcr 1 fern Lir

.$usterandes sign. Utdragsbcstyrkande

fr



Skinnskqeb
&kimun Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-0 Sid 150

S allt i nantrLidet aj otirneras Or paus.

S,inni,,,ntridet i(cru pp(us.

§ 122 MBN 2014:1042.204

Ansökan om ändrad användning från industrilokal/kontor
till hotell Riddarhyttan 1:75

Fri ansökan uni Liridrad aiivLindninu ftin iitltisirilok:il!kontor till ‘hed and l,re:ikflisi’
giiIundc ljslighcicn Riidarh :an :75 nr inkonnuit. \erksainlic:cn b2d and hreatast,
har pic ca 5 jr och iii r [r alls fl. S o:i: Lind ni J an nd ii nz i e l erhand. Red a:l 1
hrc:k Ilisi’ erksaiji hel en har ‘it’ tippl:öi o 1 en ny Ii ‘1 l erksainIu, pi a clas att slaruis -

I3yutrnaden [L::pf) 11cr ‘ile kru’ eli för hoL1l. blu uppfIIs i:iie de krav som s:LUIs ir
hrands5kc:lel. Miljö—och h> ug ds,;ii,;intkn lur bcsiu:ut Dm en h sankUonswzift samt
at: l:o:cl’crkumI:c inte hr ,Iför:,s jim:,,, bnslerna i cli hnnd:ckniski tntande Lir
:Lird ide.

Tidigare Icliandling iv irvntIt’i

MiLi—_icIi b’ggnadsi:iiiiirJeii hcsiul:,dc 21}i3—I —05.
tlDrciga sökande in cd ci: in easa:l Id t,l;sa ui it p 5 pri sltshelopp i 41 ()ll) kro,,or

i lkct motsvarar 22(1 000 kr d L rk aI l:hL 1 hcI n ist’. iii gi lii trt bvgglov

aunion hotell’. erksamict i nie r tilföras b ugnadcit mmii bristerna i det
braridlekniska utitande:. datera: 2014-10-27. 5r iigriIade

att hev ilj a indrad im änd iii nu rio mi ust ri 1 ok:, 1/Lontor till ute liv crksamhet för
fastkdietcn Riddarhyttnn :75

Byggnadsinspektörc föredrar ärendet och inft,rnirar mlliö-oji hvggnadsnainndcn om
att rastiglietsagaren nkommit mcd en skrivelse i iremidet dir det framgår att
fltstiglietsiigarna varit i kontakt mcd ku;n:nunen andra iirei:den gL•flande sin
verksamhet utan att titt in k,rma:ion om at: den kriivt bvglo.

Klans Jesse (s). Ar.geHqce N’ s:rörn (fpi). Karin Persson sL flo Öbcrt (ln) yttrar sig

och ställer frågor

\liljdinpeLti5ren ‘ttrar sig.

1 Justerandts skm. . Utdragsbcstyrk-andc

‘1

tu
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fhrt. § 122

Sammantrildet ajounleras fiSr paus.

Sa Hill, :,nI ni il cl t criipp Iis.

13o Öberg (rn) yrkar att beslutet sin vite upphiivs då IhstigIietsigarna varit i konflikt
med korn ln [‘Hell mi dra jire nd ca glil 1 ande sin verksam het tu an att 18 in fori,, atiO n ein
att verksa mlielen kriivt bygglov.

MiIj—ocIi I,yggnaclsi,iiinntlcii beslutar

nit uppliLiva hes ute! om att ED re 1 figga sflkaiicle ln ed en byggsankt ni isavgi fl på 5
pil sh asbe lopp 44 000 kronor vilket ln si svarar 220 000 kr

Justerandes sign. Uidragsbestyrkande
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Pågående ärenden

Tv!iIjii—ocli hvggnadstiLiiniidcii Fir itiForiiiatioii olti pfigåridc irtiidcn.

Byggnadsitispck(rcn ulininerai uni Lirctidtiia sainniatiItlIcii hcbggtIe saint policy
r uvtrdad c toti er.

Aitgeliquc Nystriin (tjI} ucit [lo (iIlerg(L’i) yttrar sigi Lirendet.

Milj 3—otli bvggui adsuilin ii len besh’ tar

aIi:oIcra itlont nncn Iii! j,ro:ukolc:
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§ 124

Tillsynsutredning 201 5-2017

MBN 2012:0724424

Fö rvalini Ilge ii Ii ir upprättat en till syns ulred iii ng rr tidsperioden 201 5—2017 som
dentiflerar kommunens tillsvnshehov inom verksainlietsonirådct.

Miljöinspektören Föredrur ärendet.

Klaus Jesse (s), Karin Persson (s), Angelique Nyström (fpl) och 13o Öberg (in)> ttrar sig
och ställer frågor.

Miljii—iicli lyggnadsniimndcn beslutar

mrörvaltningen ser Over i CII de planerade 600 timmarna räcker Iflr
bygel ovshan dl äggni ng

att äte lem tt era till syn sntredn ing 2() 1 5—201 7 lUr en översyn av de angivna tiimiiarna
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§ 125 MSN 2014: 116400

Tillsynspian 2015

FirviItnigc tar uppriItiI tn liIIsnspkiii Rr Lit 2015 som prcsdntrar en irioriterig

bland de illsynsohjckt oui SkiniisLzittebergs ko’iiiiiut’ Ilar, grundat Vi dc upps:iIt:i
kom Il unU c rgri rani e nI cii.

Ii Ij n r kl Yren hkc drar Jre: dcl ci qvJrr ii in:zd is fr or.

:\eiI::c >J slr6:,, JpI inlör miljö—och h’L’ui3dsIlnndcn nlc har gell dirckliv
n:inskri lidc,i IianJIägc;ingi Intnrlo’ s3rcndu:t

Bo h.rc (:n). K3d:1 Pcrsson (s) och Klat, s Jcsc (S) ‘lita: sig neli siiI ler fiiiior.

\I ilj (i—o cli bvggo ,dsn in),, il to IvsIu ta

fltiOrziIini:igspi ser fl er IbH dc panr3d 60() li’iu’:a’i,,, ricker för
h5 ggLu sunuIggiiin

alt ute rrc’n ittt ra 1 Iis’ nspl ;n 201 5 Iir n ers’ ii a’ d ahigi vin’ in mann
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§ 126 MBt42014:1214.40()

Förändring av den politiska organisationen och
förvaltningsorganisationen — remiss

Komiuuiistyrclscn beslutade 2014—1 1—04. 152,att -appoiten Föråndrng av dcii
polit{sla uLgainsalioTIci, och Rlrvalttiiigsoruiiiatioici sa rcnuhleras liii miljö—och
1i uundsimflimiiiden och de pohliska particriia Miljö—och lvggmiadsimflmimntIen ska
R,ru,tiIcia ett vttraiide iver 1 upjlorleli sol’’ ska Iis ,ilotniiiit till lednitigsutskoiters
(,rtIlör}:1dchercjnin den 0 pujrs 2015.

Kla as 3 esse ( s) OL11 •\ a c 1 k:uc N’ strö nI ( lp 1)>’ rar si

I3o ÖhcrL in) firsl jr al d 1 jr dc,, in alL’ ‘ti 116 —OL 1 l’ naisn jr, ndc n hr ris

nands:pcrit’d sm s!:, flirn;ulc;a cli rciniss:Ir i!bi:dc Jcn po!iiiska (lrta:,isaIiorcn

och För altni nizsorEafli sa; i o:1.c ii. s:’:iiI ti 1 d n’ id lcrb ni rna och rsittarna in Uj 6—
och l,vggn id s,;:,ii ndc: 1 LI 1 , Iflrc :i ‘mcii snar: siri in öj 1 fler ut dc Miv it
al da.

Miljö—och Ivggnailsnän.z.clcii i,cI,Iir

in ‘-aida Icdai:iöterna oj, crs5:Iar:u i niIjiS—i,h ln NiI1Jsnimntlc,1 svarar ju
rCmisscn

att dc nyvalda ledamöterna OLI1 crsittarna 1 ni Ijö-ocli b3 ggmiadsiiimnden får ta dcl av

utrcdn i ucii sä sr,art som in (i 1 it efter all dc hl ‘it valda

att Lirendct tas upp på iiiinidc,is sDIuI,laT,trUjc januari 2015

Justcrar.dcs sign. Utdragsbcstyrkandc

L:7
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§ 127 MBN 2014:0461214

Skrivelse till kommunfullmäktige om detaljplan

Kommunhillniiktigc presidium har inkommit tid CH svar Vi den skriclse som miljö—
och byggnadsnimndcmi skickat till kui,,mntirituIIniiktigc. [mr sar pi kotnniunIXtIIitiiktigc
presidiunis skrivclse mr k,ni,ulcrmts siitt sku g dLurina IV iämniidcii

Tidig;irr l,cl,ap,tlIii, iv ireniIcI

Iiö—ocl, h’ucn:tJs;:b:i:uLpi h2slilaJc DDl-445—O7, 33
R3r’ uliningn ir u:’rdrac ftritn:crar cli IiSrlag till srivls dtr dc all

fltI’ara,ioc dcI3ipiii Ir firJr,J snii all miljö—och bvggn:Iis hnndcnaa5cr all
dcialipl:,nsfr(uzor I,,rde vit,, i:iiiö—och iv cLn.idsi:Ei:i::iIcn svirso:,iriic elkrso,n dc

vid dc:t on!’’’ so; n roh 1 cnwn fl ud dcl) fört Jr,,d dc: a. pi ,i 1 fl dc: 1 fl ras

alt R’rsagct tLl skriclsc ilio:ii;i,cr liH ,iii:,ndcn s:,’n’ti’,lride j iini 2014

Miljö-och bvugnudszIzizdcn l,:sluudc 20 I4-U IX. 52
il godkian jrs 1 ust ti 1 skri se och tu dcfl Soi,, S fl gdfl

Klaus Jcssc (s) oJ Bo öbcrg (ii) y:lrr sig

%I ilj ö—ocl, bvggn ds nu,,’ oden heslu tilr

att anta skri’clsci; och tt dcn som sin c,c’;

‘ Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 128 MUN 2013:1077.044

Utvärdering av införandet av läspiattor vid miljö-och
byggnadsnämnden

KoLnLTiunsyrcIsdn hclutudc 2(112—09—04, 122 att sttrtIa(t<,r Lm införas i den
politiska organisationen ‘är ledamöterna i utskcmtr. nitnnd cicli st relse kiiincr sig
‘Imogna att aiivLinda strIpIz.tta SOITI tekniskt lijälpitiedel. Miljö—och h’ggn:idsnaiminden
har beslutat att miföra iLs1iIattor till (mälmmndells Icdaimiöier och ersitlarc rör att ersHtta
pajipcrsitaiitcriitc iv kaltctscr och protokoll.

[fiiigimru brhni,illing ,,v Lirepitiel

Miljö—och b’cn, knän,ndc:: bcsIt,:ade 21:13—10-24. 76
iiuinftirmdcl av llislaHor flir iiiiljö—oclm hggnidsiiinm:dcmis Icd::mi3mr 0:14 crsi::aie

ska hIasta ijö—ocIi Inwarajsnjmnde:ms ht,duet för år 2013

N ii Ij ö—oc ii In ggnais ,g ln Wc;: besi u 1 dc 201 1—0 —29. § 7-1
rttinin o:Ii mcd nämndens s:,innm;i:mIrhle i scplcn:bcr sl:; Lispa;:orna a::vä:das av

ndens 1 ecla:töler och c rsi 1 are

St, Öberg (in) anrör all Iiisplatlorna skulle fi,niicrai 0111 II—vanan ios ledaniötenia och
rsättarna i ni Ij ö—ocli byggnads ‘läln ful en vari häll re För att läs, lattan ska kunna

all’ ändas optirnalt beliO er kai leken vara uppdelad i separata filer ur varje ärende.

Klaus JCSSD (s) anför att kojn:nu,ie:j 1 F-a delning hellö’ er ara ‘ler delaktig vid ett
inrörande av läsplattor vid en nämnd sa:nt att den bristande iniernetuppkopplingea p

en de platser i kornmnui:ei behöver beaktas.

Angelique Nyström (fpl) anför att dcl bcl,ös en ulhfldninu av de ftirlroendalda i
användandc av läspia:tar..

Miljö—och bvggnadsniicnndvn Iwslutir

iförvulrningtn hir uppdra1 att genomflira en utviirdcring av imrdrandt av
läsplaliorna i riihö-och: bvgunadsnarnnden
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forts, § 12S

;iL,:’ iFd ri ncc ii ki ki Ir bLI liii kt ‘is och F&val tn ngc is s k er I;rh-g in Rirande;

sign. Ut[lraushcstyitandc
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§ 129 MON 201 308S2460

Skyddsföreskrifter för Färna grundvattentäkt

Miljö—ud byunadsnininden rek 2OI3—OQ—l, öl inFonnationoin cli lörslag V
skyddsiörcskrirtcr kir Hirnu gi tiiitl;uciiIikL Enligt hcslutc( ur dcl ko,iiiiiuiist’rckc,i
501(1 ska aiisOa ou’ astslällaiidc av skddstrcskriFtcrna hos Luinsstyrclsc,i. V:al miljö—
och bygunadsninndcn crflir. har ncii ansökan skickats in till l_ insslyrclscn titan
ItandIueunng av ärenden kcr ForlIirande id I.oliHiiuiisl rclscns flirvaltriiiig. scktor
Ickni k och service
Eli flrslaiill skricIsc sekior tckni< ud, 5CiCL :11 prIials. Miliu—ncli
b gn3d s:i 1 unde:, si; id dagens am ni xII i:l 6odk in in st,’ Is

Tidigare lielnindling o’ Lirentlel

M:jö—teh bgnidsiipnnden hcslu;adc 2014—1 1—05. IIJX
rA en skrjvehsc tippruitis ,uli skidkas LI! sekwr teknik scr’ te för au itiihiö—och
h ggn idsa im:ide:i ska J.i sv:, r pa ar Lindi iigni 112e ‘1 son [2’ JC be fl r sig

tt det’ skri cisci; Ibirgir ;II riljö—ocli Ln g,:::idsi:ii:int!cn a’:ser att dci jr viktiut at’
und 1 ini mcli i ire:;dei sker skvndsai,i

13o Öberg (in) och Klaus Jesse (s) ‘Itrar sig.

Miljö—och hvggndsnrnndci, l.eslntar

att twdkLinna skrivelsen odi ta den uiu si:’ cccli

Justerandes sign. UtdragsbcstyTk-andc

fr



Skinnskatteb€T

Miljö- och byggnadsnrnnden 2014-12-lo Sid 160

§ 130

Delgivningar

Skinnskallchergs lointuuii
Saii mnnträdcssc lic ‘mi 20 15

L ios st v re Isti’
141112 Dur 2014.0962.465
Tills nsbcsUk inom ilkoliol—ocij (ohakso,iiridct

bin t uVitv dcl
l4l2WDnr 2011.1209 345
UnJcrr;icIsc om nvIuIad Irra;;::ing Iin Lcn 7:1 in fl.

III 03 D;ir 2014 Ii 12245
LndcrraticIs Olfi 1’ slulati flrä:w.ii:u In,:i:ih; Il!. 1:16. 1: 7

141117 Dnr 2014.0Xh5.215
LndcrritwIse oni a’slulad Jrr!ih: T’risIi, fl 1:’) och 1:1

141111 Dnr 20141 163245
Li:tIrrätteIse om nsIuld JöFFau,ii:iu luIi:;g 1:1 ‘il 2:1

r\ i:geI iq [le NvsI riin (fbi). 1< lans Jes se s ) oc Ii K in Ii 1 ‘cr5 on ( ) vit Ir Sig.

Milj ö—ocli byggnads ni in n tito hts lutar

att Iih!t!a delLivningarna till iia,idmgarna

! Justeradcs sign. 1 Utdragsbcstyrkandc

lc;K
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131

Delegationsbeslut

Dcl egn jo pisbes 1 rcdn i sas eli gi h Ibgd ire rdcl sia.

MiIjkicli livggii:ids,iiiniitlcn I,rsiular

JIiIi; rcdovisiiiiige a [lcIcgatbIbb-sI;Il som R5rtcckii:is 1 patukul 2014—12—
I(t 131

Justerandes sign. Utdragsbestvrkande
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•Ärendclista 2014-10-31 - 2014-12-04 Sida 1
Urva’: ÅIgärdstp = DELB, Avdelning = MDN

Utskriveii av: KS
Diaricur Datum IJU/T Samtr.IÄigKod Status Instans
Arendelyp han diliggare Beslu Is datum

Namn §
ArdHdemenhIg / Rubrik Arkivplats
SU IJ,egrepp

Handling
2014-1 128-2 2014-II -05 U
407 ME DELS
Fangbal Zhang
Anmälan/ansökan om insla!lation av vänueputup
FÖRELÄGGANDEOM ITÖaSIK[IGIIETSMATT
Finliammar 1:42

IT andl ing
2014-1129-2 2014-11-05 U
407 ME DLI 3
Anna Lisa Äkcrgrcii
Anmälan/ansökan on’ iutalIation av iniicptntip
IÖRLI ÄGGANDE OM FÖI&SKTlUnETSNIAYY
Iji:crsbcr,z 1 :1

Handling
20i.-0702-2 20I4-1-06
446 DO 1)1113

A’ IoptsinvcnInng RidarvzIe!1
FFIia,ukåIgärdaI1:Ie enskilt :vlopp
OTUgIfors 1:3

handling
2014-0711-2 2014-11-06
446 DO DEiB

Avi oppsinventeH ng
Föreläggandc ålgärdande enskilt avlopp
Anilhyttan 4:57

Handling
2014-1083-2 2014-1 1-07 U
424 ME DELB
Eversso Evan
Ändring av a1oppsanordniniz
Tillstånd f& ändring av avloppsanordninu
Mellan Uggelfors 1:7

IlasidLing
20I4-113S-2 2014-11-07 U
424 ME DELS
Jansson Torulf
Ausöka&anmälnn nvloppsnnlliggning med ansluten vaLlenloIeII
Tillstånd för avloppsanläggning mcd ansluten vattentoalett
Bysala 2:10



Ärendelista 2014-10-31’- 2014-12-04 Sida 21
Urval: Åtgrdst>p = DELS, Avddning = MUN

Handling
2014-1141-2 2014-11-10 U
231 ME DELU
Jansson Dick, Wallin Malm
Installation av vältieptimp

FÖRELÄGGANDEOMFÖRSIKIIGIIEFSMÄ1T
\‘iil(erskoga 4:281

handling
2014-1149-2 2014-II-Il U A
407 ME DELI3
lanno Kaslell
Anmälan/ansökan om installation av ‘ännepump
FÖRELÄGGANDE OM FÖRSE KT 101 IEISM Air
Vittcrsknga 4:598

handling

2014-1007-3 2014-1 1-12
446 DO [)[Lli
Monika [lishct Bohlin

BESLUT FÖRBUD
Bvsala 1:11

1IandIin
2014-1159-2 20:41 -DU U
424 NIE Dl 1B
Ahlin TcrhJrn
Anzökar_ auIn in:lrii:g av avloppsa:irdni:g
T il tåiid r,diing av avoppsario r:;i 1tz

Ko.pintian 1:5, 3

hlandlilig
2013-0907-II) 2014-11-21 U
231 I3OA 13118
Thoren Heidi
l3ygglnv-inglasning av pool
SlutbesLed
Tomasho 1:11

Handling
2014-0383-4 2014-1 1-21 U
29-4 BOA DELI3
Anunsson Mattias
Nybyggnad av nätstainn
Sluibesked
Norrtjlinge 1:3. Östanfors 1:4

fl
Id—



Ärendelista 2014-10-31 - 2014-12-04 -‘ Sida 3
Urval: ÅtgärdsLp DELE, Avdelning = MUN

Handling
2014-1164-2 2014-11-24 U P
424 ME DELfi
Seliedvin Dennis
Andring av av!oppsansrdnng
Aiidring av BDT—avlop psai urdu

VfistanhIed 1:2!

llanåling
20I4-036-2 20-1l 1-26 Ii
424 ME DEEB
Eiiksson Lars
Ir.saIIatiottanhigning “ nledass
Besi m ugående nstal 1 i un al izizniitg av ufttlass
SiIbc.4:lt}

II andling
2014-1156-4 2014-11-26 Ii
251 BOA DEIB
Joha:issu n Sjs:iiina
Ny pnna krni n i hrjst:ids i tu, 1 IV ski r,t ii iiat’ tak.
Besked cidstad
Solmvr;

II nd ing
2014-1 157-2 2014-11-26 Ii
231 BOt\ DLI fl
Lilja Gert-Ove
Nybyggnad- redskapsbnd (skjul)
BESLUT OM BYGGLOV
Skilån 3:85

handling
2014-0989-2 2014-12-02 U
446 DO DELS
Simon Landberg
Avloppsi nvcntering
Föreljiggande ålgärdatule enskilt aInpp
Ungviken 7:6

Handling
2014-0031-9 2014-12-03 Ii P
234 BOA DELfi
Jansson Christer
Bygglov för nybyggnad av carport
Slutbesked
Godk&ra 1:103



Ärendelista ‘‘f 2014-10-31 - 2014-12-04 Sida 4
Urval: Åtgärdsbp = DELE Avdelning = MBN

Ilnudling
2014-0987-2 2014-1 2-03
446 DO DELS
Daniel Bergsfräni
Avlopp sinvntvring
FörI5aI;dcIgnI2JuI cn,kia avlopp
TONIASBO 1:45

1 Ian dling

2014-1038-2 2014.12-03 U
446 DO DE[.B

A’lrppinvenIm
Förelärmande rdia& enLiic avlopp
Scwb 1:11

handling
2014-1040-2 2014-12-03 Ii
446 DO DELI3

Avloppsi iventeri ng
Föreläggande fligärdamle enskilt avlopp
Sotebo 1:13

uni dling
2014-1216-2 2014-12-03 U
407 ME DELS
Finia 1 fcnånl All
Instal lation av vänhlcp u II

IÖREI.ÄGGAN[JF OM FOILSIKiLGI IETSMA1T
länia 22

hlailUlilig

2014-1225-2 2014-12-04 U P
124 ME DELU
Iirs & Magnus 0 CSID fs an
Ansökar.anmiilan Cir :iclrirg av avlcppansrdiirm
Tillståjid fr Enddng ava Iopsa,iordning

Skommarbo 1:4

handling
2014-1226-2 2014-12-04 U
424 ME DELB
Lars & Magnus GustaF.ssDn
Ans6kaaanmälan för ändring av vlDppsanordning
Tillstånd för ändring v uvloppsannrdning
Plöjningen2:I

24 Handlingar niskrivna
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132

Övriga frågor

Anuelk1tic Nyström (fpl) tar upp frågan 0’’’ irbcrsnuLjöii id uiljö—ocli
b gull ,dsko flore 1. Mi Ijfl—o cli by ggnad si ätti id en d sk tilerar i ned all 1 cdiii ng av del La hur

Lim nde n ska 1 usa Lii sUnningen av flirval Liii ngsc lie oc liii’ ders 1 r) Le r sa’iit i di gt att
situationen är alvarlig och att det ärheklagligt att tilisattningcn dragit ut påtiden. Miljö—
och bvggnadsnwiindcn poingterar även att de giirii:i sill ,icdvcrka till att lösa
kon fl ktcn,

Miljö-och h’ggnadsnärnnden: karvarardra rör go: sun;urhctc under denna
mandatperiod.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

i]


