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§46

Ändring av föredragsilsta

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

alt ärende 7 stryks från dagordningen

[ Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§47

Pågående ärenden

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

Förvalrningschefen för miljö- och byggnadskontoret informerar nämnden om
pågående ärenden.

1 ärendet yttrar sig Christine Bagger (OB), Rolf Andersson (Cl, Kent Abrahamsson
(OB) och Angelique Nyström (OB).

Byggnadsinspektören yttrar sig.

Miljö-och byggnadsnämnden tackar för informationen

Justerandes sign.
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§48

Förvaltningschefen informerar

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

Förvahningschefen informerar om handläggningen av ansökan om uppehåll /befrielse av
sophämtning kommer fortsatt finnas hos avdelning miljö- och bygg och gäller tillsvidare.
När Vafab arbetat fram en ny renhållningsordning är planen att handläggningen ska
skötas av dem.

Förvaltningen planerar bjuda in markägare i ett visst område för samtal kring hur man
agerar kring den invasiva Jättelokan.

Byggnadsinspektören yttrar sig.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (OB), Rolf Andersson (C), Pernilla Danielsson
(M), Christine Bagger (OB), Klaus Jesse (5)

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 49

Uppföljning av kontrollskuld från 2017

Miljö- och byggnadsnämnden följer upp kontrollskuld från år 2017.

Tidigare behandling i ärendet

Miljö och byggnadsnämnden beslutade 2016-12-07 § 82
att godkänna tillsyns/kontrollplan med vissa ändringar
att tillsyn av hissar och OVK prioriteras
att tidsätgången gällande fyra områden ändras till följande: hygglov 145 dagar, OVK 30
dagar varav 10 prioriteras bort, sammanhållen bebyggelse 5 dagar och samordning 55
dagar
att på nästa möte fastställa utvärderingsmetod för miljötillsynen

Miljö och byggnadsnämnden beslutade 2017-01 -25 § 6
att tillägga i tHlsynsplanen för 2017 följande text:

Projekt redovisas separat. De finns med i uppföljningen med en enklare sammanfattning
men ska även redovisas för nämnden. Redovisningen görs som en information på
nämndmötet, inte nödvändigtvis i anslutning till ordinarie uppföljning ulan när det är
lämpligt för projektet.

Utvärdering av effekten av genomförd tillsyn görs genom att sammanställa vissa
uppnådda resultat t.ex. redovisa de avvikelser som upptäckts och som lett till
förbättringar. Utvärderingen av utebliven tillsyn görs i uppföljningen med beskrivning av
de effekter som kan förmodas av den uteblivna tillsynen.

Miljö och byggnadsnämnden beslutade 2017-08-30 § 78
g godkänna uppföljningen av tillsyns/kontrollplan 2017 per 2017-06-30

Miljö och byggnadsnämnden beslutade 2018-01-25 § 1
att godkänna uppföljningen av tillsyns? kontrollplan 2017
att kontrollskuld gällande livsmedelstillsynen föreligger på 4 st objekt
att 5 st OU objekt inte fått sin planerade tillsyn
att en uppföljning görs vid nämndens ordinarie sammanträde i maj 2018

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pemilla Danielsson (M), Rolf Andersson (C), och Angelique Nyström
(OB).

1 Justerandes sign.
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§ 49 forts.

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

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

att kontrollskuld gällande livsmedelstillsynen föreligger på 1 st objekt

att 1 st C/U objekt inte fått sin planerade tillsyn

att godkänna uppföljningen av kontrollskuld frän 2017

uppföljningen av kvarstående kontrollskuld 2017 gällande livsmedel och C/U objekt
inkluderas 1 uppföljningen av tillsyns/kontroliplan 2018 per 2018-06-30

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§50

Delgivningar

2018-05-04
Länsstyrelsen Västmanland
Beslut angående anmälan om vattenverksamhet samt ansökan om strandskyddsdispens
vid bro 19-858-1 över Erlandsbohäeken. Skinnskattebergs kommun

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 lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§51

Övriga frågor

Vid dagens sammanträde ställs inga övriga frågor.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§52 201$.MBNI56.231

Ansökan om bygglov avseende tillbyggnad på 16 m2 på
Färna 2:62, Färna Herrgård

Färna Herrgård AB ansöker om bygglov för en mindre tillbyggnad på 16 in. Det gäller
tillbyggnad av befintlig lastkaj vid bakre (sydöstra) hörnet av herrgårdsbyggnaden.
Tillbyggnaden gäller utökning av befintlig lastkaj ca 7 m2 samt tak över lastkaj ca 16

Tidigare ärende 2017.1304.231 för utökning och inbyggnad av lastkaj avslogs av
nämnden 2017-12-06 enligt $ kap 13 § PBL förbud mot förvanskning. 1 detta tidigare
ärende ingick även väggar med träfasad och spaljé på tillbyggnaden. Länsmuseet ansåg
att tidigare förslag sktille innebära förvanskning.

Färna Herrgård anses som en kulturhistorisk värdefull byggnad. 1 Miljö- och
Byggnadsnämndens mål och inHktningar 2017 anger man som prioritedng och
inriktning att stor hänsyn ska tas till bebyggelsens kulturhistoriska värden vid
lovhantering och andra ärenden. Det bidrar till miljömälet god bebyggd miljö.

Länsmuseet Västmanland har getts möjlighet att lämna yttrande. Sista da för
yttrande är 20 18-05-23

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Bvggnadsinspektören föredrar ärendet.

Länsmuseet Västmanland har inkommit med yttrande.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (08), Kent Abraharnsson (08). Pernilla
Danielsson (M), Christine Bagger (OB) och Rolf Andersson (C).

Byggnadsinspektören yttrar sig.

Sammanträdet ajourneras

Sammanträdet återupptas

: Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 52 fons.

Angelique Nyström (OB) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägsyrkande att
takbeläggningen utformas i enlighet med huvudbyggnaden villkoras,

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

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att bygglov beviljas enligt 9 kap. 2 § PBL för tillbyggnad om ca 16 m2på fastigheten
Fäma 2:62. Bygglovet beviljas med stöd av 9 kap. 31 § PBL eftersom åtgärden inte
strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven vad
gäller utformning och tekniska egenskaper.

Villkor
Takbeläggningen utformas i enlighet med huvudbyggnaden.

Skäl för beslut
Tillbyggnaden på 16 m2 krävs för den pågående verksamheten. Det finns en tidigare
tillhyggnad från 2014. 1 och med tidigare tillbyggnad är byggnaden redan förvanskad. 1
och med att planerad tillhyggnad på 16 ni2 inte som tidigare förslag har väggar utan
endast golv och tak, har tillräcklig hänsyn tagits till förvanskningskravet.

Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan
om åtgärden inte strider mot områdeshestämmelser, inte förutsätter planläggning och
uppfyller kraven vad gäller utformning och tekniska egenskaper.

Upplysningar
Konstruktionen ska hålla för i området rådande snölaster.

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.

Bvuanadsarbetena får enli2t 10 kap. 3* PBL inte startas innan stanbesked meddelats.
Miljö- och byggnadsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd enligt 10 kap.
14 Plan- och bygglagen om inte byggherren så kräver.

BvR2naden får enligt 10 kap. 4 PBL inte tas i bruk innan slutbesked har utfärdats.
Det innebär exempelvis att byggnadsverket inte får möbleras, användas som förråd eller
liknande innan slutbesked är utfärdat.

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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§ 52 forts.

Avgift
2112 kronor enligt fastställd taxa för bygglov och byganrnälan.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 53 2018.MBNI 10.234

Ansökan om bygglov för fritidshus på 67 m2 på Västanhed
1:93

Sökanden önskar bygga ett fritidshus på 67 ni2 på fastigheten Västanhed 1:93.
Takvinkeln på den sökta åtgärden är 22° vilket är flackare än vad planen tillåter men
avvikelser på liknande tak har tillåtits tidigare. Skälen till besluten var att avvikelsen
bedömdes vara liten och förenlig med planens syfte. Grannhörande har skett utan
erinran. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Byggnadsinspektö ren föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (OB) och Pernilla Danielsson (lvi).

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

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att bygglov beviljas enligt 9 kap. 2 § PBL För nybyggnad av fritidshus på 67 ni? på
fastigheten Västanhed 1:93 med stöd av 9 kap. 30 § PBL och 9 kap. 31h § PBL eftersom
avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte.

att som kontrollansvarig godkänna Leif Johansson Cert. nr. 2010-12.

Skäl för beslut
Enligt PBL 9 kap. 31b § framgår att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från
detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte.
Enligt PBL 9 kap. 3 Id § framgår att bygglov får ges om avvikelsen tidigare har godtagits.
Skälet till beslut är att avvikelsen bedöms vara liten och förenlig med planens syfte.

Upplysningar
Konstruktionen ska hålla för i området rådande snölaster.

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fern
år Från den dag då beslutet vann laga kraFt enligt 9 kap. 43 § PBL.

Bvg2nadsarbetena får enligt 10 kap. 3* PBL inte startas innan stanbesked meddelats.
Detta startbesked ska föregås av ett tekniskt samråd, vid vilket byggets tekniska status,
kontroller mm. behandlas. Vid det tekniska samrådet ska byggherren och
kontrollansvarig medverka samt dem i övrigt som byggherren anser sig vara hjälpt av,
tex. entreprenör.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 53 forts.

Bvanaden får enligt lO kap. 4 PBL inte tas i bruk innan slutbesked har utfärdats.
Det innebär exempelvis att bygnadsverket inte får möbleras, användas som förråd eller
liknande innan sluthesked är utfärdat.

Byggherren ansvarar för att konstruktionen uppfyller gällande normer. Miljö- och
byggnadsnämnden gör enligt PBL ingen detaljgranskning av konstruktionen.

Avgift
10572 kronor enligt fastställd taxa för bygglov och bygganmälan. avgiften ingår ett
arbctsplatsbesök och ett sluLsamråd på plats. Eentuella ytterligare platshesök kommer att
dehiteras enligt fastställd taxa.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 54 2018.MBNO9S.234

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av
husvagn på Västanhed 1:93

Ett tidsbegränsat bygglov för två år har sökts för uppställning av en husvagn p ca 18
m2 på fastigheten Västanhed 1:93. Sökanden har även lämnat in bygglovsansökan för
fritidshus på 67 m’ på fastigheten, ärende nr 2018.MBNI 10.234.
Som beskrivning av det tillfälliga behovet anges att: “Under förberedelser för själva och
sedan byggnaden av fritidshus vill vi använda husvagn som tillfällig bostad när vi är på
tomten. Grannhörande har skett utan erinran. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Byggnadsinspektören 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 tidsbegränsat bygglov för två år beviljas fram tUll 2020-05-29 enligt 9 kap. 2 § PBL
för uppställning av husvagn på fastigheten Västanhed 1:93 med stöd av 9 kap. 3 Ib §
PBL eftersom avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte.

Skäl rör beslut
Enligt PBL 9 kap. 31b § framgår att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från
detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte.

Upplysningar
Platsen ska vara återställd 2020-05-29.

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.

Åtgärden får enligt 10 kap. 3 PBL inte startas innan startbesked meddelats.

Byggherren ansvarar för att villkor i lov och stanbesked följs.

Avgift
3474 kronor enligt fastställd taxa för bygglov och bygganmälan.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

fl&2P



Skinnskatthg
Sammantradesprotokoll

Miljö- och byggnadsnämnden 20 18-05-29 Sid 78

§55 20171535.235

Ansökan om bygglov gällande ändrad användning för del
av fastigheten från bostad till hotellverksamhet på
Forsbyn 1:28

Fastighetsägaren till Forsbyn 1:28. Baggå skola, söker lov för ändrad användning för
del av fastigheten från bostad till hotellverksamhet 4 mm / 8 sängplatser. Verksamheten
ska bedrivas på del av nedervåningen. Rummen kommer att hyras ut via
uthyrningssajter och de boende kommer att erbjudas bufféfrukost i en gemensam
matsal. De fyra rummen kommer att dela dusch och toalett. Tillräckliga anpassningar
kommer att go•ras med hänsyn till tillgängligheten. Tilläggsupplevelser kommer att
erbjudas i form av workshops. kurser och naturupplevelser. Tillstånd från
polismyndigheten finns. Avloppet är dimensionerat för 10 personer och det är
tillräckligt enligt miljöinspektör. Grannhörande har skett utan erinran. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Byggnadsinspektören föredrar ärendet.

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

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

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att bygglov beviljas enligt 9 kap. 31 § PBL för ändrad användning för del av fastigheten
Forsbyn 1:28 eftersom åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter
planläggning och uppfyller kraven vad gäller utformning och tekniska egenskaper.

Skäl för beslut
Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan
om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätLer planläggning och
uppfyller kraven vad gäller utformning och tekniska egenskaper.

Upplysningar
För ett slutbesked kommer en komplett hrandskyddsdokumentation alt krävas enligt
BBR 5:12.

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom tv år och avslutats inom fem
år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 55 fans.

Miljö- och byggnadsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd enligt 10 kap.
14 Plan- och bygglagen om inte byggherren så kräver.

Bvganaden får en1it 10 kap. 4 PBL inte tas i bruk innan slutbesked har utfärdats.
Det innebär exempelvis att byggnadsverket inte får möbleras, användas som förråd eller
lihande innan slutbesked är utfärdat.

Byggherren ansvarar för att konstruktionen uppfyller gällande normer. Miljö- och
byggnadsnämnden gör enligt PBL ingen detaljgranskning av konstruktionen.

Avgift
7950 kronor enligt fastställd taxa för bygglov och bygganmälan.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kent Abrahamsson (OR) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i
detta ärende.

Karin Persson (5) tjänstgör som ersättare för Kent Abrahamsson (OR).

§56 20l8.MBNII9.23l

Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus på
fastigheten Spaboda 1:19

Sökanden önskar uppföra ett bostadshus för permanentboende på fastigheten Spaboda
1:19. Det har tidigare på platsen för uppförandet funnits ett bostadshus som nu är
nedbwnnet. Det nya huset har en hyggnadsarea på 125 012 och är i 2 plan.
Grannhärande har skett titan erinran. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Byggnadsinspektören föredra ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (OB), Christine Bagger (OB), Rolf Andersson (C)
och Pernilla Danielsson (M).

Byggnadsinspektören 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 bygglov beviljas enligt 9 kap. 2 § PBL för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Spaboda 1:19 med stöd av 9 kap. 31 § PBL eftersom åtgärden inte strider
mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning och uppfyller allmänna eller
enskilda intressen samt uppfyller de utformnings- och egenskapskrav som anges i 8
kap. PBL.

som kontrollansvarig godkänna Emil Sahlberg. Cert. nr. SC0496-l6

Skäl för beslut
Byggnaden och placeringen anses uppfylla de krav som anges som förutsättning för att
bevilja lov enligt 8 kap. PBL.

Upplysningar
Konstruktionen ska hålla för i området rådande snölaster.

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.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 56 fort.

Bvcnadsarbetena får enligt 10 kap. 3 PBL inte startas innan stanbesked meddelats.
Detta startbesked ska föregås av ett tekniskt samråd, vid vilket byggets tekniska status,
kontroller ram. behandlas. Vid det tekniska samrådet ska byggherren och
kontrollansvarig medverka samt dem i övrigt som byggherren anser sig vara hjälpt av,
t.ex. entreprenör.

Bvanaden får enligt 10 kap. 4 PBL inte tas i bruk innan slutbesked har utfärdats.
Det innebär exempelvis att byggnadsverket inte får möbleras, användas som förråd eller
liknande innan slutbesked är utfärdat.

Byggherren ansvarar för att konstruktionen uppfyller gällande normer. Miljö- och
byggnadsnämnden gör enligt PBL ingen detaljgranskning av konstruktionen.

Avgift
15 362 kronor enligt fastställd taxa för bygglov och bygganmälan.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§57 2014.0801.446

Utkrävande av vite Lerkulan 1:4, adress Lerkulan 2

Miljö- och byggnadsnämnden har utfärdat ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten som
inte genomgått längre gående rening än slamavskiljare på fastigheten Lerkulan 1:4
(delegationsbeslut 2014-09-15).

Då avloppet inte hade åtgärdats trädde förbudet i kraft 2016-09-12. Miljö- och
Byggnadsnämnden beslutade att förbudet skulle förenas med ett vite om 60 000 kr från
2017-10-31 (nämndbeslut 2016-10-12 § 70).

Beslutet kommunicerades med rekommenderat brev och mottagningsbevis inkom 2016-
10-28.

Då inget gjorts åt avloppet kommunicerades ett förslag om beslut att begära utdömande
av vitet hos domstol 2017-1 1-29.

Fastighetsägaren begärde 2017-12-06 längre tid för att åtgärda avloppet vilket nämnde
avslog (nämndbeslut 2018-01-25 § 18).

Enligt lantmäteriet (LINA) är fastigheten Lerkulan 1:4, adress Lerkulan 2 bebodd och
kontroll med VAFAB-miljö 2018-05-04 visade att Lerkulan 1:4, adress Lerkulan 2 har
sophämtning (varannan vecka) och slamtömning två ggr/år (senast 2018-04-20).

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

Pernilla Danielsson (M) yrkar gfl hos Nacka tingsrätt begära utdömande av 60 000 kr i
vite. Vitesföreläggande skall ställas mot fastighetsägaren till Lerkulan 1:4, adress
Lerkulan 2,

Skäl för beslut
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 §, 14 §, 15 § miljöbalken (1998:808) med
hänvisning till 9 kap. 7 § miljöbalken, 2 kap. 3 § miljöbalken samt 12 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 57 forts.

Miljö- och byggnadsnömnden beslutar

att hos Nacka tingsrätt begära utdömande av 60 000 kr i vite. Vitesföreläggande skall
ställas mot fastighetsägaren Lerkulan 1:4, adress Lerkulan 2,

Skilt för beslut
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 §, 14 §, 15 § miljöbalken (1998:808) med
hänvisning till 9 kap. 7 § miljöbalken, 2 kap. 3 § miljöbalken samt 12 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Justerandes sign. Uldragsbestyrkande
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§ 58

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut redovisas enligt bifogad ärendelista.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (OB), Kent Abrahamsson (OB) och Pernilla
Danielsson (M).

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

godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2018-05-29,
§58.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



2018-0516

Ärendelista 2018-04-19 - 2018-05-16 Sida 1
Urval: Åigärdstvp= DELS. Avdelnng= NIBN

Utskriven av: CL
Diarienr Datum 1/12ff SamlriAtgkod Status Instans
Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum
Namn §
Ärendemening / Rubrik Arkivplats
Sökbegrepp

Handling
2o18.-MBNIIS-2 2018-01-20 ‘2
307 lEM DELB
Eriksson Anders
Anmälan/ansökan om installation av vännepump
FÖRELÄGGANDE OM FÖRSIKTIGHETSMÅfl
Bysala 10:1

Handling
2018-NIBNI5I-2 2018-04-24 ‘2 1’
231 MiA dcli,
Abrahamsson Lars
Anmälan Eldstad/Rökkanal
starihesked
Donmora 2:69

Handling
20I8-MBN129-2 2018-04-25 ‘2 1’
407 DO DELS
Andersson Slaenus
Anmälan/ansökan om insu Ilarion av värmepump
Föreläggande om försiligheismått
Vätierskoga 4:11

Handling
20l8-MBNI33-2 201804-25 ‘2 1’
107 lEM DELS
Jakobsson Inger
Anmälan/ansökan om installation av vämiepump
FÖRELGGANDEON1 FÖRSIKnGHETSMATF
Präsigården 1:71

Handling
20l8-MBNI42-2 2018-04-25 ‘2 P
450 DO DELS
Ahdulaziz Moustafa
Ansökan om uppehåll hämming
Beslut om uppehåll i hämming
Prästgården 1:151

Handling
20l8-MBNIO2-6 2018-04-27 ‘2 A
231 MIA delh
Lundgren Arne
Anmälan Eldsiad/Rökkanal
Slutbesked
Vätterskoga 4:138

Handling
20l8-MBNI4I-2 2018-04-27 U P
234 MIA DELS
fleimer Berndt
Ansökan hygglov fritidshus
BESLUT OM BYGGLOV
Västanhed 1:50



20t8-05i6

Ärendelista 2018-04-19 - 2018-05-16 Sida 2
Una!: Atgärds;y DELB Avdelning = MuN

Handling
20I8MBNI572 20I80427 U P
226 DO DELB
Vattenfall Eldistrihution AB
Ansökan strandskyddsdispcns. gälstation
Beslut sirandskvddsdispens, nätslation
Uitcrshers 1:11 Skärviken 1:1

Handling
20l81.1BN159-2 2Ol8054)2 13 P
407 iEM DELB
Lila Ruutikaincn
Anmälan/ansökan om inslallaUon av ämiepump
FÖRELÄGOANDE OM FÖRSIK11GHETS\lAfl
Vänerskoga 4:399

Handling
201 8MBN l622 201 8O5O3 13 A
231 MJA delb
Turunen Mikko
Anmälan Eldsiad!Rökkanal
sianhesked
Vätterskoga 4:5 35

Handling
201841BN150.6 20l805.07 13 p
407 JEM DELB
Hulznkvist Kurt och Birgit
AnmälarJansökan om installation a’ ärntcpump
FÖRELiGGANDE OM FÖRSIKTIGHETSMAfl
Övre Uggelfors 4 2

Handling
20l8MBNl65-3 20l805.07 13 p
226 DO DELU
Gustafsson Gunilla
Ansökan strandskvddsdispens. kryga
Delegations beslut. avslag 1111 ansökan.
Ho!msbovallen 1:3

Handling
20l8MBNl542 20t80508 13 P
234 MJA dclb
Sörengård Per. AnnCh,istine
Ansökan bygglo
Lov neh startbeskcd
Gudkärra 1:12!

Handling
20i8MBNl58-2 20I8050S 13 P
407 JEM DELL
Ruutikainen
Anmälan/ansökan om installasion av värmepump
FÖRELÄGGANDE OM FÖRSIKTIGHEFSMÅH
Godkäna 137 Godkäna 1:53

Handling
20l709305 2018.0511 13 A
236 MiA delh
Fadi Faleh Hanua
Anmälan om ej hveglovspliktig åtgärd Rivning av byggnad
Slulbeske-d
Kärrbo 1:58

&C3



2018-05-16

ÄrendeLista 2018-04-19 - 2018-05-16 Sida 3
Urval: Aterdstyp = DELB. Avdelning MBN

Handling
2018-MEN162-5 20184)5-14 U A
231 MiA deib
Tunrnen Mikko
Anmtlan Lldstad/Rökkanal
Slutbesked
Vätterskoca 4:535

handling
2015-0671-5 2018-05-16 U 1’
446 DO DELU
Anna Maria Hurtig & Ponius Ludvigsson
Avloppsinventedng
Nytt beslut förbud mot utslipp av avlopps arten.
Bysala 1:27

Handling
2016-0139-lo 2018-05-16 P
445 DO DELU
Titti de Verdier & Johan Fredrik Stålnacke
Avloppsinventedng
Godkunnande av förslag på efterpoledno.
Gunnilboby 3:10

IS Handlingar utsksivna


