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§ 85

Pågående ärenden

Miljö- och byggnadsnämnden får vid sammanträdet muntlig information om pågående
ärenden.

Förva!tningschefen för miljö- och byggnadskontoret informerar nämnden om
pågående ärenden.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (L) och Christine Bagger (V).

Miljö-och byggnadsnämnden tackar rör informationen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 86

Förvaltningschefen informerar

Förvaltningschefen för miljö-och byggnadsförvaltningen ger aktuell information vid
sammanträdet med miljö-och byggnadsnämnden.

Förvaltningschefen informerar om olika miljöärenden.

Skogsavverkningsanmälningar från Skogsstyrelsen har inkommit gällande att
Skinnskattebergs kommun planerar att avverka tätonnära skog. Dialogmöte
sammankallas gällande skogsavverkningen.

Strandskyddsprojekt är påbörjat tillsammans med Länsstyrelsen.

Tidigare har sektor teknik och service rapporterat fastighetsförändringar till Metria som
har kommit ut och inmätt dessa. Denna rutin ska nu tas över av Avdelning miljö och
bygg. Förvaltningen måste se över vilka kostnader och intäkter detta kan medföra och
om! hur detta ska regleras.

Under hösten kommer en konsult och är förvaltningen behjälplig med att uppdatera taxor.

Nämnden blir informerade om det pågående arbetet med rapportering av radon.

Hemsidan kommer att uppdateras med information nedgrävning av djur.

Diskussioner pågår med sektor teknik och service gällande fettavskiljure vid
livsmedelsanläggningar.

Presidiet har fått en inbjudan till workshop om avfallspian.

LONA-projekt gällande stigar och leder. Arbetet fortsätter med att utveckla projektet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (L) och Pernilla Danielsson (M).

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

notera informationen till protokollet.

Sammanträdet ajourneras

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammanträdet återupptas

§ 87 MBN 20J7.0547.041

Delårsbokslut per 20170831 - information

Miljö och byggnadsnämnden får information om delårsbokslutet per 2017-08-31.

Förvaltningschefen föredrar IIrendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (L), Pernilla Danielsson (M), och Christine
Bagger(V).

Miljöinspektören yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att lägga delårsbolslutet per 20170831 till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§88 MBN2OI4.046l.214

Ansvar för detaljplaner

Förvaltningen har upprättat ett förslag till skrivelse i rubricerat ärende. 1 skrivelsen
framgår det bland annat att miljö-och byggnadsnämnden anser att nuvarande detaljplan
för tätorten Skinnskatteberg och Riddarhyttan är föråldrad och att det borde vara miljö-
och byggnadsnämndens ansvarsområde då det är vid bygglovsprövning problem med
föråldrade detaljplaner framkommer.

Tidigare behandling i ärendet

Miljö-och byggnadsnämnden beslutade 2014-05-07, § 33
att förvaltningen får i uppdrag att formulerar ett förslag till skrivelse där det framgår att
nuvarande detaljplan för tätorten Skinnskatteberg och Riddarhyttan är föråldrad samt att
miljö-och byggnadsnämnden anser att detaljplansfrågor borde vara miljö-och
byggnadsnämndens ansvarsområde eftersom det är vid detta organ som problemen med
den föråldrade detaljplanen identifieras att förslaget till skrivelse inkommer till
nämndens sammanträde ijuni 2014

Miljö-och byggnadsnämnden beslutade 2014-06-18, § 52
godkänna förslaget till skrivelse och ta den som sin egen

Miljö-och byggnadsnämnden beslutade 2014-12-lO, § 127
anta skrivelse och ta den som sin egen

Ordföranden föredrar ärendet.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att föreslagna skrivelse skickas tilL kommunfullmäktige

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§89 MBN2OI7.1187.430

Bekämpning av invasiva främmande arter, speciellt
jätteloka

Miljö- och byggnadsnämnden presenteras en skrivelse gällande bekämpning av
invasiva främmande arter, specieiitjätteioka. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Ordföranden föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Christine Bagger (V), Pemilla Danielsson (M) och Angelique Nyström
(L).

Miljöinspektören yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

gg föreslagna skrivelsen skickas till kommunstyrelsen under förutsättning att
redaktionella ändringar görs

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§90 MBN 2017.

Utbildning

Miljö och byggnadsnämnden fastställer utbildningsahemativ och datum.

Ordföranden föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (L). Pernilla Danielsson (M), Christine Bagger
(V) och Klaus Jesse (S).

Angelique Nyström (L) yrkar att anmäla nämndens intresserade ledamöter och ersättare, i
mån av plats, till utbildningen Inspektör och handläggare träff 2017 den 22november i
N ora.

1 ärendet yttrar sig byggnadsinspektören.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att anmäla nämndens intresserade ledamöter och ersättare i mån av plats till utbildningen
Inspektör och handläggare träff 2017 den 22 november i Nora.

Miljö- och byggnadsnämnden enas om att ersättare får stå över om det finns
begränsat antal platser.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§91 MBN 2017.

Information! skrivelse ang. diariesystem

Förvaltningen har upprättat ett förslag till skrivelse i wbricerat ärende. 1 skrivelse
framgår att ärendehanteringssystemet som förvaltningen använder är på utgående och
att det förnänarande pågår en utredning av Sektor information och näringsliv om hur
kommunen ska gå vidare med frågan om ärendehanteringssystem.

Ordföranden föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pemilla Danielsson (M), Klaus Jesse (5), Christine Bagger (V) och
Angelique Nyström (L).

Förvaltningschefen och miljöinspektören yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner fnigan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

g föreslagna skrivelsen skickas till kommunstyrelsen under förutsättning att
ändringar görs så att det framgår att miljö- och byggnadsnämnden önskar svar på
hur processen kommer att fortskrida samt tidsplan för den samma

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§92 MBN2OI7.l212A00

Sammanträdesschema för 2018

Miljö och byggnadsnämnden fastställer sammanträdesschema för året 2018. Ett förslag
finns upprättat.

Ordföranden föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pernilla Danielsson (M), Klaus Jesse (S), Christine Bagger (V) och
Angelique Nyström (L).

Biträdande kommunsekreteraren, förvaltningschefen och miljöinspektören yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

godkänna upprättat förslag till sammanträdesschema för 2018

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 93

Delgivningar

Alkoholhandläggaren, Avesta kommun
170825 Dnr2017.1051.700
Redovisning av kontrollköp i Skinnskattebergs kommun 20 17-08-17

Länsstyrelsen, Västmanlands län
170829 Dnr2017.1063.106
Minnesanteckningar frän Llinsstyrelsens kommunbesök den 14 juni 2017

1 lirendet yttrar sig Angelique Nysiröm (L).

Miljöinspektören och förvaltningschefen yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

lUgga delgivningarna till handlingarna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 94

Övriga frågor

Inga övriga frfigor ställdes vid dagen sammanträde.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 95 MBN 20 17.0499.420

Ansökan om uppskov av åtgärder angående förfallet och
mögligt hus, Kärrbo 1:58

En ansökan har inkommit från ägaren av Kärbo 1:58 där han begär uppskov med att
åtgärda huset enligt tidigare föreläggande. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-06-21, § 70
senast den 31 december 2017 åtgärda byggnaderna på fastigheten Kärrbo 1:58

att senast den 31 december 2017 se till att tomten på Kärrbo 1:58 är i vårdat skick

Villkor
Enligt Plan- och byggförordningen (2011:338) kap. 6 § 5 krävs anmälan vid rivning av
byggnaden ifråga. Rivningsanmälan lämnas till miljö- och byggnadsförvakningen

Ordföranden föredrar ärendet.

Miljöinspektören yttrar sig

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (L), Christine Bagger (V), Klaus Jesse (S) och
Pernilla Danielsson (M).

Christine Bagger (V) yrkar att avslå begäran om uppskov eller uppskjutning av
föreläggandet om åtgärder beslutat den 21juni 2017.

Pernilla Danielsson (M) yrkar bifall till Christine Baggers (V) förslag.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

gj avslå begäran om uppskov eller uppskjutning av föreläggandet om åtgärder
beslutat den 21juni2017

Skäl för beslut
Miljö- och byggnadsnämnden anser att sökanden fått erforderlig tid för att åtgärda
fastigheten Kärrbo 1:58.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 96 MBN 2017.1105.220

Ansökan om förhandsbesked avseende förråd 35m2,
Skärviken 1:6

En ansökan om förhundsbesked gällande att förråd om 35m2 har inkommit. Sökanden
äger både Skärviken 1:6 och Skärviken 1:5. På Skärviken 1:5 finns ett fritidshus (ca 70
m2) och ett uthus (ca 70 m2). Skärviken 1:6 är obebyggd men infarten till fritidshuset
går genom fastigheten. En tjänsieskrivelse i ärendet finns upprättad

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (L) och Christine Bagger (S).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att förhandsbesked beviljas enligt 9 kap. 2 PBL för nybyggnad av förråd om ca 35m2
på fwstigheten Skärviken 1:6.

Upplysningar
Förhandsbesked upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats
inom fem är frän den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.

Avgift
3520 kronor enligt fastställd bygglovstaxa.
Avgiften skickas på separat faktura.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§97 MBN2OI7.1142.224

Ansökan om bygglov för fiberbyggnation 3m2, Prästgården
1:117

lp Only ansöker om att uppföra en fiberbyggnation om 3m2 på fastigheten Prästgården
1:117. Agaren till fastigheten är Skinnskattebergs kommun, lp Only och
Skinnskattebergs kommun har ingått ett markavtal angående åtgärden. Grannmedgivande
krävs då placering är 2 meter från fastigheten Prästgården 1:124. Medgivande hinner
troligtvis komma in innan nämndens sammanträde, En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (L) och Klaus Jesse (5).

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

anbygglov beviljas enligt 9 kap. 2 § PBL för ftberbyggnation om 3& på fastigheten
Prästgården 1: 117 med stöd av 9 kap. 31 b § PBL eftersom avvikelsen är förenlig med
detaljplanens syfte och avvikelsen är liten,

Skäl för beslut
Området är markerat med A för allmänt ändamål i detaljplanen vilket stämmer överens
med byggnationen. Området är prickat och markerat med u i detaljplanen och därmed
avsett för underjordiska ledningar, tekniska avdelningen godkänner placeringen. Sedan
tidigare finns även en liknande byggnad på platsen.

Upplysningar
Byggherren ansvarar för att ledningsdragning inte negativt får påverka tidigare
ledni ngsdragn ingar.
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem
år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
Byggnadsarbetena får enligt 10 kap. 3 PBL inte startas innan stanbesked meddelats.
Miljö- och byggnadsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd enligt lO kap.
l4 Plan- och bygglagen om inte byggherren så kräver. Byggnaden får enligt lO kap.
4 PBL inte tas i bruk innan slutbesked har utfärdats. Byggherren ansvarar för att
konstruktionen uppfyller gällande normer. Miljö- och byggnadsnämnden gör enligt
PBL ingen detaljgranskning av konstruktionen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 97 forts.

Avgift
2112 kronor enligt fastställd taxa för bygglov och bygganmälan.
Avgiften skickas på separat faktura.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 98 MBN 2017.0828.226

Ansökan om strandskyddsdispens för flyttande och
anläggande av väg, Solmyra 5:2

Ett beslut om att överpröva Skinnskattebergs kommunsbeslut om strandskyddsdispens på
fastigheten Solmyra 5:2 har inkommit från Länsstyrelsen. En tjänsteskrivelse 1 ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-08-30, § 73

att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i7 kap 15 § miljöbalken

(1998:808) med stöd av? kap 18 b och 18 c § Miljöbalken för att anlägga en väg på
fastigheten Solinyra 5:2. Särskilda skäl föreligger för att ge dispens då området går
igenom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen

Dispensen gäller under förutsättning att nedanstående villkor följs:

Diket på gränsen mot Solmyra 2:58 får inte fyllas igen eller användas som
mellanlagring av grävmassor eller material som ska användas till vägen. Trots detta får
vägtrumma installeras för passage över diket.

Diket och slänten mot väg 659 får inte användas som mellanlagring av vägmaterial eller
grävmassor.

Avgift
Avgiften för ansökan är 1600 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Avgiften faktureras separat.

Upplysningar
Beslutet om dispens upphör att gälla om åtgärden som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller avslutats inom Sår från den dag beslutet vunnit laga kraft.

Länsstyrelsen ska pröva beslutet om dispens och inom tre veckor från den dag beslutet
kommit till Länsstyrelsen ta ställning till om en omprövning ska ske eller inte.

Sökanden
bör avvakta utgången av denna tid innan åtgärden påbörja
fl paragrafen justeras omedelbart

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 98 forts.

Angelique Nyström (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i
detta ärende.

Ordföranden föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pemilla Danielsson (M), Christine Bagger (V) och Klaus Jesse
(5).

Miljöinspektören yttrar sig.

Pernilla Danielsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö och byggnadsnämnden beslutar

bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken
(1998:808) med stöd av 7 kap 18 b och 18 c § Miljöbalken för att anlägga en väg pä
fastigheten Solmyra 5:2

att den mark som får tas i anspråk är den mark som upptas av vägen i ansökan

att detta beslut ersätter tidigare beslut från miljö- och byggnadsnämnden 2017-08-
30 § 73.

Särskilda skäl föreligger för att ge strandskyddsdispens då omrädet genom en väg.
järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området
närmast strandlinjen.

Dispensen gäller under förutsättning att nedanstående villkor följs:

Diket på gränsen mot Solmyra 2:58 får inte fyllas igen eller användas som
mellanlagring av grävmassor eller material som ska användas till vägen.

Diket och slänten mot väg 659 får inte användas som mellanlagring av vägmaterial
eller grävnassor.

Avgift
Avgiften för ansökan är 1600 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Avgiften faktureras separat.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 98 forts.

Upplysningar
Beslutet om dispens upphör att gälla om åtgärden som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga
kraft.

Länsstyrelsen ska pröva beslutet om dispens och inom tre veckor från den dag
beslutet kommit till Länsstyrelsen ta ställning till om en omprövning ska ske eller
inte. Sökanden bör avvakta utgången av denna tid innan åtgärden påbörjas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 99

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut redovisas enligt bifogad ärendelista.

Ordföranden ställer frågan om miljö- och byggnadsnämnden är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Miljö och byggnadsnämnden beslutar

jgi, godkänna delegationsbesluten enligt biCogad ärendelista

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Arisökan/anmalan a’ lopp sanlagcnin
Tillstind enskil: aslipp
Ciuinnhlhah) 1:6

handling
2017-09’3-4 2017-0S-2h 0
324 DO DELR
5u’dc,twr Rolf
Pros idn; as nritardc a kppsar:’rdnn cnl-ac 13 förnrdn,ni ( ;-;-- 8’,) om miljfarli ‘ci kanihci itU tia fl
TilI;ind för inruiiandc as luppsaaordiuinu cnligi 13 f,,ordninu 1 1993 3)9) om miljuifarlic scrksainhi uich hitso;kdd
Vaslanhcd 5;;

Handling
2017-1050-2 20l7-0-2S L 1’
424 DO DELB
Son an Custos
I’,u s III ny 35 an,uukjn om LIE unrattatdc as at unppanlaccnm cnli 13 krordnin 99 899) om ni IJ utarli s ct k,amJid och tua{,isk dii
Tllstir.J fin iunilundc a’ 3- .app;aniiccn:r.-nliai 1 1 fC,rordn.nz CI 995 399r om muIjd!arIi srLsa,thcI ch hik7sk.dJ.
Spai’;öa 1 1

Handling
201 7-IOr-2 2oI7-g-2’i 12
36’) Bl DELB
Edtiha’ NorU — s,Lurhuul,allcn, hIuussl,n
421)) slcrinc av Iis snucdctsanhaucni,c
H cslut om r1L’i ocni r is lis ,111c4c12ar1)ao::nuu ng
En,kho 4 1

ho odling
2(117-1025-3 2017-08-29 P
4oU Ht [)LLII
Edithos Nrli s;tuuthaIIo, Huu. Iun,
4.49 LI 011) a 2 IIS StEgd1)IS3i1IECO1 ri
Riskkas ouuI.ag as Iis smudulsanhinuou
EnLbu 4.1

handling
207 l).’l) 7 2u)l 7-08—JO A
131 -hJA doll’
Taipaic Timo
ANSÖKAN OM HYGGLOV
Slurhestud
Vactcnkuiaa 3 407

70



2017 1004

Ärendelista 2017-08-24 - 2017-10-04 Sida 2
Unal ÅlLlJrdsLyp DELII. Atdclning= ShIN

Hundling
2017.031.1.8 2017-09.04 A
233 SIlA delS
Ann-Marie neb Johan Kraft
Anmilan ej byge1apIiktt åtgtird
SIuO,csked
Darsbo 3 22

1 Iaitdling
2017-0984-2 2017-09-05
236 MIA dcli,
Urs Eriksso tt NCC
AnrniIan om oj byegIospIikli tL’rd- Rtning a byggnad
Sia nlwsk ed
Takten 138

Hundling
2013-0521-13 2017-09-07 A
231 MiA delS
Lindqist Stefan
Hyelov. komplettering brandutr)mnin
Slulltesked
Skinnak atteIerg-Erikshtt 1:12

handling
2017-1011—1 2017-09-11 U 1’
423 DO DCLII
bana Mauno
Prövning a ansökan Om inrli:indc a aloppsanläggninecnbgt 3 fdrurdning 110138 XY9lnm miljorarlig crksamhcr och kilsosk>dd
TilIstnd för nriiandc a avlcspianlagningenligl 13 fiinirdoing (1998 89O.mi miljdfar!ie orksamhet och häko4kydd
Farna 151

1 handling
2017—1071—2 201 ‘-00-11 U
150 lEM DELH
Dodsbo Karl-son Inar
A n.sök all ( m up 1,311 i hart,tni n
Beslut ont uppeh3II himining
Yitcrnll.i 1 1

Handling
2017 I0’)32 20r00 Il LI ja

350 DO DCLII
Hans Karlstrim
Ansökan om uppthill t sophdmlnLne
Bsala3 16

handling
2017 00 1 20r09 II L P
307 lEM DELhI
S’anur Aron Sansson
A nsökart aninLilan in,tallanon a’ arinepump
FORELAGGANDE Ost FORSIKTIGI-IETSMÅU
GunniIhuh 1 6

Handling
2017 1118? 20V00 IS L P
407 JEM DELhI
Lindktst Stefan
Anmälan/jnsökan om ‘n,la [bLint, a armepump
FORELAGGANDE OM FÖRSIKTIGHETSSIÄ’n
(hrc uggolfor.s 3 16

1 71



20 7—It) OI

Ärendelista 2017-1)8-24 - 2017-10-03 Sida 3
On-al Aiärdsty = DELU. AdIning =SIHN

Ihindling
2017-1 135-2 2017.00-19 0 P
407 i ESI DELI4
O,ie,hatk krn
,\nmab&ansi,Lan installation av )rnlepitrnp -

FOPELAGGANDE OST FORSIKTIGHETSSIAn
VaIIcrtLop 4:510

Iltindling
2017-1 149-2 201 7-09-20 tT fl
450 DO DELS
Kai nulainen I’enlti

AnsoLan om befriLI4c från iophtmwinun. Knr. 6604
Tomasbi, 16-1

Handling
2017-IOSO-4 2017-09-25 0
-C4 DO OSLO
Kinnunen Talivo

Pio vnino a’ -and kan om nrdrtand av a’ loppsanni diii ng eller aiislurnin fl 5 allt nloalil enhp 13 fnrnrduiniz 11 99S S9 om m ljoforfarIi
s crk nihu tkh hilsosk) dJ

\‘asianiwd 1:104. \jstanhd 1 105. Vjslanhe 1 1 Il). \‘j &tud 1:1131,
VivI.anhn! 1:

handling
2017.1159-2 W17-OQ-26 0 fl
107 iSM OSLO
.Siide,hnlm Djirit
.-\ioililan!aiEdkan om intal lalon av s arnirflunlp
rÖxEt.ÅGCANDFOU FÖRSIKTICflrrsS,Ån
VIICCnKOLIJ 41511

handling
21)17-115 (-4 1tH’-i)0-27 0 1’
24 DO DEU
Larsson Jonas
A.isbLan/jnmilan a.
TillsOnd Dir inrdoande av a. loppsanlaerningen ut 13 F,rordninz l9)X99 ciii miljofarhu verksajnhei och hakok, di,
Unev,Len 5 1

1 handling
2017-1100-3 20:7-09-2 0 fl
427 JE’.l DELLI
Ad I0 otiji’ Res,) hitz All
Aim.iDn niilj3farliu ert ar.:iir
FORELCGASDE Osi mRSIKTIGIIElsSIÅrr
Övre Uuei,Ifor, 1,2

hIulLdIing
2OI7-Il 1-4 2(11 ‘-oo-1o 0 fl
323 DL) DELO
L’rb:n Brig
Pris nina as ars,SL an im ‘nrjican,Ie av as lupI: ,a;d i!:lI:1o rIiItC 1 :OrCrdnInr 1 1 J’; S’J.I 1 om m0jtfarlig crksamhei och mi 0., t’dd
TillviSni for ir.r)IIande as avIpp niarening rnIili (3 fcrcrdnin1 1 Q9 09I 3m mi3ciiarIIg vcrtsaiiiliei och mnj-3,L’dd
1 jöGroks 1’

Hund ung
2017-1 (72-2 2017.09-2’) 0
323 DO OSLO
Al&edvven Gote
Prov nina ars.,kan im nraica,de a • as lepp sanrrdniiig e0er afl.,IuIni fl1 av sa1!eflICaIc mli et 3 fowrditi nu 9° .S9 nni mi ljohirlirlig
verk amhet ith IiSskJd

TiII,ijnd (sr ,strallciidu a av oppsaniirnin 2ller an,TiInialg a vallrnhtalrII cnliai 13 I’oi,rdnsr,a L34)S ,99i Om nsslj’l5vrfarli: erk’,amIttI h
Ii.iIsos. di 72



Sjuk 3:1

Ilauduiog
2017-117i.2 2017-09-2’) tY P
350 IE\I DELR
Carlsson Slcn
AniL’kZfl om upcIcåII hlmmin;
Huitut om uppchII iimtning
Kai Iidnt’u 1 53

lI.,iidlint
20I7-ltl-2 2017.00-29 U P
450 lEM DELS
KarInn Scufaic
Anokan om u2pchiII hincn,:
Hcsui om upoY’0 hrnioin
SoIn,’ra 1 32

IIjnduinz
10i5-I46-i 20I-I0-02 1:
346 DO DELS

.-\ t lipptitit enud ng
Ou cl (ort,,. ci
K:crrnr ;tlu IS

tia odling
2017-1205-2 2017-10-03 0
liii) LII DELS
: kar urc4a.rLn. hum och 1 nntum:nckur.skapsokal
i(ciisllering at btsn;cdci,anLciznint
Prjsiulrdi, 1 ‘Il

tia odling
101 7.1205-3 2017.10.07
-160 Bl DELH
I!nckachcrs l,citan. hem och k:-c,um.nikuntI.a0!okaI
Rcclrcnnu at litsn-cdgIsantagncng

RikkIjs,nin at Ii%,mdcts:nl.iizur.in.z

rcsi;rden 1 61

2 Ha:,dcru.a, uc.,kntna

00 73


