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Ordinarie  

   Hans Schub, Ordförande (M) 

 Claes G Hansson (M) 
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   Linda Hermansson (C) 

 Lars Olrog (C) 

   Thure Zakariasson (L) 

 Jan Olsson (L) 

 Roger Friberg (S) 2:e v ordf.   

   Ronny Larsson (S) 

 Lars-Erik Borg (SD) 
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 Lis Källström 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid: Tjurpannan kl 08.30 
 

Övriga närvarande 

 
Mats Ove Svensson, t.f. förvaltningschef, § 212-267 

Christina Lörnemark, miljöchef, § 212-217, 221-252 

Moa Leidzén, planchef, § 212-215, 218-220, 265 

Carl-Johan Jansson, bygglovschef, § 212-215, 260-266 

Olof Jönsson, planeringsarkitekt, § 218-219 

Andrea Johansson, planeringsarkitekt, § 220 

Anette Karlsson, planeringsarkitekt, § 220, 265 

Andreas Olsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 221-250  

Lars Rydbom, bygglovhandläggare, § 253-257 

Mathilda Gustafsson, bygglovhandläggare, § 258 

Claudia von der Mülbe, bygglovhandläggare, § 259-262 

Susanne Holmström, utveckling, § 265  

Ulrika Olsson, ekonom, § 212-214 

Gunilla Ulfstad, HR, § 212-215 

Lis Källström, nämndsekreterare 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Tid:     Tisdagen den 24 september 2019, kl 08.30 

Plats:   Tjurpannan      

Ordförande:  Hans Schub  
 

    §§ Ärendebeskrivning  

MBN § 212 Godkännande av föredragningslistan 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända 

föredragningslistan med följande ändringar: 

Utgående ärenden  

Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning, Hästum 2:8. 

 
 

 

MBN § 213 Folkhälsorådet 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 

 

 

MBN § 214 Delårsbokslut 2, 2019 för miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fortsätta följa den ekonomiska 

utvecklingen vid varje nämndsammanträde samt föra en kontinuerlig dialog med 

förvaltningen om att ständigt förbättra verksamheten, att uppdra åt 

förvaltningschefen att till nästa nämndsmöte komma med förslag på åtgärder på 

kort och lång sikt för att få miljöavdelningens ekonomi i balans, att godkänna 

förevisat delårsbokslut 2, samt att överlämna delårsbokslut 2 till 

kommunfullmäktige. 

 

 

MBN § 215 Uppföljning av sjukfrånvaro 2019 för miljö- och byggnadsförvaltningen 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 

 

 

MBN § 216 Sammanträdesdagar 2020 för miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att sammanträde ska hållas på följande 

tisdagar: 21 januari, 25 februari, 24 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 25 augusti, 

22 september, 27 oktober, 1 december, att sammanträdet börjar klockan 08:30, 

samt att ordföranden har rätt att kalla till extra sammanträden, ändra datum eller 

tid, eller ställa in sammanträden. 

 

 

MBN § 217 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inför 2020 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till taxa för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken att avgift per timme inte ändras och är 915 kronor per 

timme för år 2019 att föreslå kommunfullmäktige att anta förevisad taxa för 

prövning och tillsyn enligt MB, samt att föreslå kommunfullmäktige att taxan ska 

träda i kraft 1 januari 2020. 
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MBN § 218 Detaljplan för Tanums-Gissleröd 1:81 med flera, Svinnäs - godkännande av 

föreslagen exploatering för fortsatt planläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna föreslagen exploatering för 

fortsatt planläggning, enligt förevisad karta. 

 

 

MBN § 219 Detaljplan för Tanums-Gissleröd 1:81 med flera, Svinnäs - delning av planområde 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att planområdet delas, enligt förevisad 

karta, samt att planavtal ska tecknas mellan exploatören och miljö- och 

byggnadsnämnden. 

 

 

MBN § 220 Detaljplan för Ertseröd 1:53 med flera, Sportshopen 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna planförslaget för samråd. 

 

 

MBN § 221 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med  

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning. 

 

 

MBN § 222 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägarna, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning. 

 

 

MBN § 223 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren att från och med 2020-

04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning. 
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MBN § 224 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägarna, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning. 

 

 

MBN § 225 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägarna, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning. 

 

 

MBN § 226 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.  

 

 

MBN § 227 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

 

 

MBN § 228 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.  
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MBN § 229 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med  

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.  

 

 

MBN § 230 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning. 

 

 

MBN § 231 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägarna, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.  

 

 

MBN § 232 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägarna, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.  
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MBN § 233 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.  

 

 

MBN § 234 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning. 

 

 

MBN § 235 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med  

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.  

 

 

MBN § 236 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med  

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.  

 

 

MBN § 237 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägarna, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.  
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MBN § 238 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.  

 

 

MBN § 239 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.  

 

 

MBN § 240 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.  

 

 

MBN § 241 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägarna, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.   
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MBN § 242 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.  

 

 

MBN § 243 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägarna, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.  

 

 

MBN § 244 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.  

 

 

MBN § 245 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägarna, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.  

 

 

MBN § 246 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.   
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MBN § 247 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med  

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.  

 

 

MBN § 248 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.  

 

 

MBN § 249 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägaren, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.   

 

 

MBN § 250 Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 15 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§,  

9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd): att förbjuda fastighetsägarna, att från och med 

2020-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 

avloppsanläggning.   

 

 

MBN § 251 Anmälan av delegationsbeslut 2019, miljö 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efter anmälan lägga redovisning till 

handlingarna. 

 

 

MBN § 252 Meddelanden 2019, miljö 

Meddelanden föredrogs. 
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MBN § 253 Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för två 

enbostadshus med stöd av 2 kapitlet 4,6 §§ i plan- och bygglagen. 

 

 

MBN § 254 Ansökan om förhandsbesked för tre parhus/fritidshus 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för tre 

fritidshus med stöd av 9 kapitlet 17§ plan- och bygglagen. 

 

 

MBN § 255 Ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 

enbostadshus (hus A) med stöd av 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen, samt 

att avslå förhandsbesked för två enbostadshus (hus B samt C) med hänvisning till  

2 kapitlet 6 § kulturmiljölagen.  

 

 

MBN § 256 Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus och ett garage 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 

enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 17§ plan- och bygglagen. 

 

 

MBN § 257 Ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus och fyra komplementbyggnader 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för fyra 

enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen. 

 

 

MBN § 258 Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd/garage tomt 21, ändrad placering 

från tidigare lämnat bygglov (2018/349-332) 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 b § 

plan- och bygglagen. 

 

 

MBN § 259 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 30 meter högt torn samt två teknikbodar 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 

plan- och bygglagen. 

 

 

MBN § 260 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § 

plan- och bygglagen. 

 

 

MBN § 261 Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av fritidshus 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 

plan- och bygglagen. 

 

 

MBN § 262 Överträdelse av 11 kapitel 51 § plan- och bygglagen: inredning av gym i 

industribyggnad utan att invänta startbesked 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift av delägare 

till fastigheten för att ha påbörjat en tillbyggnad och inredning av ett gym i en 

industrilokal utan att invänta startbesked. 
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MBN § 263 Anmälan av delegationsbeslut 2019, plan och bygg 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efter anmälan lägga redovisning till 

handlingarna. 

 

 

MBN § 264 Meddelanden 2019, plan och bygg 

Meddelanden föredrogs. 

 

 

MBN § 265 Information och uppföljning 2019 

Bygglovschef och handläggare informerar 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 

 

 

MBN § 266 

 

 

 

MBN § 267 

Information om domar och rättsfall 2019 

Bygglovschef informerar. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 

 

Information om VA-gruppens arbete 2019 

Ingen information. 
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