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Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Plats och tid: Tjurpannan kl 08.30 
 
Övriga närvarande 
 

Mats Ove Svensson, t.f. förvaltningschef, § 130-158 
Christina Lörnemark, miljöchef, § 130-136, 156 
Moa Leidzén, planchef, § 130-133, 156-158 
Carl-Johan Jansson, bygglovschef, § 130-132, 137-158 
Andrea Johansson, planeringsarkitekt, § 133 
Lars Rydbom, bygglovhandläggare, § 137-142 
Claudia von der Mülbe, bygglovhandläggare, § 143-147 
Sasan Hadjikhani, bygglovhandläggare, § 147-149 
Mathilda Gustafsson, bygglovhandläggare, § 150-151 
Samuel Lindh, livsmedelsinspektör, § 156-157 
Ulrika Olsson, ekonom, § 130-132 
Gunilla Ulfstad, HR-specialist, § 130-132 
Lis Källström, planadministratör, § 130-152, 154-158 
Carola Palm Jacobsson, nämndsekreterare 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Tid:     Tisdagen den 21 maj 2019, kl 08.30 

Plats:   Tjurpannan      

Ordförande:  Hans Schub  
 

    §§ Ärendebeskrivning  
MBN § 130 Godkännande av föredragningslistan 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända 
föredragningslistan med följande ändring: 
Utgående ärende 
Ändrad debitering av förhandsbesked 
 

MBN § 131 Folkhälsorådet 
Lars Olrog (C) informerar. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

MBN § 132 Budgetuppföljning per 30 april 2019 för miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fortsätta följa den ekonomiska utvecklinge
nämndsammanträde samt föra en kontinuerlig dialog med förvaltningen om att ständ
förbättra verksamheten, att godkänna förevisat delårsbokslut 1, samt  
att överlämna delårsbokslut 1 till kommunfullmäktige. 
 

MBN § 133 Detaljplan för del av Flig 1:6 med flera 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förevisat 
granskningsutlåtande för Flig 1:6 med flera daterat 2019-04-30. 
 

MBN § 134 Ansökan om installation av bad-, disk- och tvättavlopp 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna tillstånd till minireningsverk 
ECOTECH Ecobox BDT för bad-, disk- och tvättavlopp. 
 

MBN § 135 Anmälan av delegationsbeslut 2019, miljö 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efter anmälan lägga förevisad 
redovisning till handlingarna. 
 

MBN § 136 Meddelanden 2019, miljö 
Meddelanden föredrogs. 
 

MBN § 137 Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 
enbostadshus med hänvisning till 9 kapitlet 17 §§ plan- och bygglagen. 
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MBN § 138 Ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för fyra 
enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 17§ plan- och bygglagen. 
 

MBN § 139 Ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 
fritidshus med stöd av 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen.  
 

MBN § 140 Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 
enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen.  
 

MBN § 141 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av två toaletter samt dusch på 
restaurangbyggnad 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31c § 
plan- och bygglagen 
 

MBN § 142 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av balkong på fritidshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31d § 
plan- och bygglagen 
 

MBN § 143 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur för parkeringsplats 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 b § 
plan- och bygglagen med motiveringen: Det saknas alternativ möjlighet till 
parkeringsplats på tomten. Åtgärden medför inte någon negativ 
omgivningspåverkan utan bidrar till bättre trafiksäkerhet. Byggnation på 
ledningsområde kan lösas i samråd med VA-avdelning. Åtgärden bedöms som en 
liten avvikelse. 
 

MBN § 144 Ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbodsförråd 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31b § 
plan- och bygglagen 
 

MBN § 145 Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2022-12-31 för uppställning av 
förskolemoduler samt uppförande av parkeringsplatser 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge tidsbegränsat bygglov till och med 
2022-12-31 med stöd av 9 kapitlet 33 § plan- och bygglagen 
 

MBN § 146 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 60 meter högt torn och teknikbod 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31c § 
plan- och bygglagen 
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MBN § 147 Föreläggande om yttrande till mark- och miljödomstolen angående bygglov för 
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Dyngön 1:27, mål nr P 1507-19 R6 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att yttra sig enligt förevisat yttrande. 
 

MBN § 148 Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov till och med 2024-05-25 för 
ändrad användning till administrativa lokaler i del av industri- och lagerbyggnad 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge tidsbegränsat bygglov till och med 
2024-05-25 med stöd av 9 kapitlet 33 § plan- och bygglagen. 
 

MBN § 149 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31b § 
plan- och bygglagen 
 

MBN § 150 Ansökan om marklov och bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt 
parkeringar 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § 
plan- och bygglagen 
 

MBN § 151 Ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 
plan- och bygglagen 
 

MBN § 152 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av uterum på enbostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § 
plan- och bygglagen 
 

MBN § 153 Avslut av bygglovsärenden äldre än 10 år 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglovshandläggare delegation att 
avsluta ärenden äldre än 10 år. 
 

MBN § 154 Anmälan av delegationsbeslut 2019, bygg 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efter anmälan lägga förevisad 
redovisning till handlingarna. 
 

MBN § 155 Meddelanden 2019, plan- och bygg 
Meddelanden föredrogs. 
 

MBN § 156 Information och uppföljning 2019 
T.f. förvaltningschef och avdelningschefer informerar. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

MBN § 157 Information om domar och rättsfall 2019 
Bygglovschef Carl-Johan Jansson informerar.  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 

 



Upprops- och voteringslista

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2019-05-21
§ 130‐158

Namn Parti Uppdrag Ersättare i tjänst 
JA NEJ JA NEJ Avstår JA NEJ Avstår JA NEJ Avstår

Hans Schub M Ordförande X
Karl‐Erik Hansson C 1:e vice ordförande X
Roger Friberg S 2:e vice ordförande X
Claes G Hansson M Ledamot X Birgitta Nilsson
Linda Hermansson C Ledamot X
Lars Olrog C Ledamot X
Thure Zakariasson L Ledamot X
Jan Olsson L Ledamot X
Ronny Larsson * S Ledamot X X § 146‐158, Ingrid Almqvist
Lisbeth Axelsson Johansson S Ledamot X
Lars‐Erik Borg SD Ledamot X
Anders J Fogelmark M Ersättare X
Birgitta Nilsson M Ersättare X § 130‐158
Kent Andersson C Ersättare X
Magnus Aronsson C Ersättare X
Sonny Haglund KD Ersättare X
Ingrid Almqvist S Ersättare X § 146‐158
Ramona Cully S Ersättare X ej närvarande § 157‐158
Niklas Klaving S Ersättare X X ej närvarande § 130
Rolf Trohne SD Ersättare X

Ärendenr Ärendenr ÄrendenrNärvarande


