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Plats och tid

Stadshuset Vetlanda, kl 8.30 - 11.30

Beslutande

Lena Hållinder Berglund (S)
Åke Karlsson (S)
Mikael Svahn (S)
Kjell-Åke Nottemark (M) ordf
Håkan Thydén (C) 1:e vice ordf
Sven-Olov Karlsson (VF) 2:e vice ordf
Kjell Brolin (KD)

Tjänstgörande
ersättare
Övriga deltagare

Sören Hermansson (MP)
Sten Johansson (M)
Börje Andreasson (S)

Utses att justera

Åke Karlsson (S)

Justeringens plats
och tid
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 117-130

Eva-Lott Karlsson
Ordförande

Kjell-Åke Nottemark
Justerare

Åke Karlsson
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Dnr MB-2013-xx

Överklagan av beslut, förbud att släppa ut avloppsvatten
Fastighet:

xx

Fastighetsägare:

xx

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla tidigare bedömning i ärendet d.v.s. att den
efterföljande reningen i befintlig avloppsanordning på fastigheten xx är bristfällig och inte
uppfyller kraven på reningen enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Ärende
En inventering av avloppsanordningen på fastigheten xx gjordes den 25 maj 2013 av miljöoch byggförvaltningen. Vid inventeringen framkom att slamflykt från trekammarbrunnen
till efterföljande reningssteg sker, att det står vatten och eventuellt slam i luftningsrören
samt att buskar och sly växer vid infiltrationen. Fastighetsägarna röjde slyet vid
infiltrationen i augusti 2013 och inkom därefter med nya bilder på luftningsrören utan
vatten och slam ståendes i. Miljö- och byggförvaltningen meddelade att en uppföljande
inspektion skulle komma att ske. En uppföljande inspektion gjordes den 2 juli 2014.
Buskar och sly hade vuxit upp igen och det stod vatten i två av de tre luftningsrören.
Fastighetsägarna xx meddelades förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig
avloppsanordning på fastigheten xx från och med den 1 juli 2019 genom
delegationsbeslut den 3 juli 2014, § D-2014-1010. Förbud meddelades då den
efterföljande reningen som sker bedöms vara otillräcklig med hänvisning till att det står
vatten i luftningsrören. Fastighetsägarna har överklagat förbudet hos länsstyrelsen.
Den 15 juli 2014 lämnade fastighetsägarna även in önskemål, genom sin granne xx, om ett
möte med miljö- och byggförvaltningen. Han informerade även om att dagvatten var
påkopplat till avloppsanläggningen.
Miljö- och byggnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över handlingar, kompletterande
e-post inklusive fotografier samt yttrande inkomna till länsstyrelsen den 15 och 16
oktober 2014. Enligt inkommen uppgift finns inga rötter i spridningsledningarna d.v.s. att
det inte är rötter som medför att det står vatten i luftningsrören.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 117

Motivering
Förbudet grundar sig inte på att det växer sly och buskar på infiltrationen utan på att det
står vatten i luftningsrören vid båda inspektionerna. Rötter som växer in i
spridningsledningarna kan vara en orsak till bristfällig funktion. Enligt uppgifter i
överklagan tyder det inte på att det är rötter som orsakar funktionsbristen.
Önskemålet om ytterligare en inspektion (möte) tillmötesgick inte då förhållandena och
bristerna har varit de samma vid de båda två tidigare inspektionerna som genomfördes av
två olika inspektörer. Det har även tillkommit ytterligare information om brister i form av
att dagvattenet leds till avloppsanläggningen. Detta är inte tillåtet.
Tidigare bedömning vidhålls då det inte framkommit några uppgifter som visar på att den
efterföljande reningen uppfyller kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken

Utdrag
Länsstyrelsen

Kopia
Inspektionsrapport daterad 2013-07-29
Beslut xx

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2014-xx

Miljösanktionsavgift, enskilt avlopp
Fastighet:

xx

Fastighetsägare:

xx

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att xx och xx, solidariskt ska betala en
miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Anledningen är att man utan tillstånd inrättat en
avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.

Ärende
Ett besök i samband med avloppsinventering gjordes den 22 oktober 2014 på fastigheten
xx av miljö- och byggförvaltningen. Vid besöket kunde konstateras att en
avloppsanordning nyligen inrättats. xx, som var närvarande vid besöket, berättade att xx
tillsammans med en vän gjort om avloppsanordningen två veckor tidigare.
Ärendet beträffande miljösanktionsavgift för inrättande av avloppsanordning utan
tillstånd har kommunicerats med båda fastighetsägarna. xx har lämnat skriftliga
synpunkter där det framgår att han under en sjukskrivning anlagt den nya
avloppsanordningen.

Motivering
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att det inte är oskäligt att ta ut
miljösanktionsavgift. Eftersom xx under sin sjukskrivning kunnat utföra något så
komplicerat som en avloppsanordning finner miljö- och byggnämnden det rimligt att han
skulle klarat att ansöka om tillstånd för denna. Med tanke på att han arbetar som
byggnadsinspektör har han mer kännedom om tillståndskravet för enskilda avlopp än
gemene man. Även xx, fastighetsägare till 50 %, har underlåtit att lämna in någon
ansökan.

Lagrum
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs
tillstånd för att inrätta en avloppsanordning med WC-anslutning. Tillstånd ska sökas hos
miljö- och byggnämnden.
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 3 kap. 1 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som utan tillstånd inrättat
en avloppanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Miljösanktionsavgiften är 5 000
kronor.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 118
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§
miljöbalken. Enligt 30 kap. 2 § pkt. 1 kan sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte
förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den
avgiftsskyldige, utgöra anledning att inte ta ut miljösanktionsavgift.

Upplysningar
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Betalning
ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas
som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas. Se bifogat
informationsmaterial från Naturvårdsverket.
Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en
miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.
Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Utdrag
xx
xx

Bilaga
Delgivningskvitto
Information om betalning av miljösanktionsavgift
Information om hur beslutet kan överklagas

Kopior
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2013-xx

Återtagande av vitesföreläggande
Fastighet:

xx

Verksamhetsutövare:

xx

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att upphäva miljö- och byggnämndens beslut § xx-2014,
om föreläggande vid vite om 30 000 kr samt beslut § xx-2014 om att begära handräckning
från Kronofogden gällande nedskräpning på fastigheten xx.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen fick den 2 april 2013 in klagomål om nedskräpning på
fastigheten xx. Vid besök konstaterades att det på fastigheten och grannfastigheten xx
fanns ett trettiotal uttjänta bilar och andra fordon, olika typer av släp, metallskrot och
träavfall samt annat blandat avfall. Vid besök den 17 september 2013 tillsammans med xx
bedömdes två fordon inte vara uttjänta, en Citroen med reg. nr. xx och en Volvo med reg.
nr. xx. Träpallar och bräder som finns på fastigheten kan vara kvar om de ställs i ordning.
Två viten har tidigare dömts ut på 10 000 kr respektive 20 000 kr vardera.

Motivering
Vid besök på fastigheten den 24 november 2014 konstaterades att xx byggt ett
insynsskydd utmed fastighetsgräns vid södra gaveln av byggnaden. I och med detta har
allmänheten inte längre insyn. Avfall som tidigare funnits utanför fastigheten är
bortstädat. De två bilar som står kvar är sedan tidigare bedömda som inte uttjänta.

Lagrum
Enligt 15 kap. 30 § i miljöbalken anges att ingen får skräpa ned utomhus på en plats som
allmänheten har tillträde eller insyn till.

Utdrag
xx

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2014-2813

Planprogram för del av kv Norra Delfin
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att tillstyrka upprättat planprogram.

Ärende
Planprogrammet syftar till att redogöra för områdets förutsättningar, skildra platsens
karaktär och utformning samt beskriva målbilder och målsättningar med områdets
framtida användning. Planprogrammet föregår utarbetandet av ett nytt planförslag i
arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området i frågan.
Inom planområdet ska en ny byggrätt möjliggöra en byggnation i fyra och fem våningar
längsmed Bangårdsgatan, ange en ny gata med tillhörande vändplan inom planområdet,
upplåta mark till allmän platsmark och bevara samt förstärka ett gång- och cykelstråk
genom området.

Utdrag
Tekniska kontoret

Just sign
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Dnr MB-2014-2811

Planprogram för Tändhatten 4
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att tillstyrka upprättat planprogram.

Ärende
Planprogrammet syftar till att redogöra för områdets förutsättningar, skildra platsens
karaktär och utformning samt beskriva målbilder och målsättningar med områdets
framtida användning. Planprogrammet föregår utarbetandet av ett nytt planförslag i
arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området i frågan.
Behov finns att bygga ut Ölandsgatans förskola. För att möjliggöra detta behöver ny
detaljplan upprättas och första steget i den processen är detta planprogram.

Utdrag
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2014-2812

Planprogram för kvarteret Spinnaren
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att tillstyrka upprättat planprogram.

Ärende
Planprogrammet syftar till att redogöra för områdets förutsättningar, skildra platsens
karaktär och utformning samt beskriva målbilder och målsättningar med områdets
framtida användning. Planprogrammet föregår utarbetandet av ett nytt planförslag i
arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området i frågan.
Kvarteren Spinnaren och Brogärde planeras genomgå en omvandling och förtätning. Inom
planförslaget kommer kvarteret Spinnaren helt förnyas med nya byggnader och en ny
gård, Vetlandabäcken kommer öppnas, Kanalgatan ska bli gång- och cykelväg och inom
kvarteret Brogärde ska gården förnyas.

Utdrag
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2014-xx

Överklagan av beslut om buller
Fastighet:

xx

Fastighetsägare:

xx

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla tidigare beslut om att inte vidta fler
åtgärder.
Överklagandet har kommit in i rätt tid.

Ärende
Klagomål om bullerstörning kom in den 16 januari 2014. Beslut om att inte vidta fler
åtgärder meddelades i beslut § 1549-2014 då det bedömdes att ljudnivån i bostaden
ligger med god marginal under Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus
(FoHMFS 2014:13) på 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå.

Utdrag
Länsstyrelsen

Bilagor
D § xx-2014

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2014-2132

Bygglov för två nya flerbostadshus
Fastighet:

Älgen 14

Sökande

Aptare Entreprenad AB
Box 177
574 22 Vetlanda

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov, med liten avvikelse från detaljplan,
för två nya flerbostadshus.
Bygglovsavgift: 86 420 kronor
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Jan Bengtsson
Strömsbergsvägen 16
574 32 Vetlanda

Ärende
Ansökan avser nybyggnad av två flerbostadshus på vardera fyra våningar. Varje
våningsplan är på ca 360 kvm. Varje flerbostadshus kommer att inrymma 22 lägenheter
varav 16 tvårumslägenheter på 52 kvm och sex 1,5-rumslägenheter på 42 kvm. I varje hus
kommer det i bottenplan att finnas ett gemensamhetsrum med wc och pentry, samt
cykelförråd och hiss. På vindsplan blir det förrådsutrymmen och fläktrum.
Det norra huset, hus 3, kommer till en fjärdedel att placeras på fastigheten Älgen 14 och
där får man enbart bygga tre våningar. Cirka 30 kvm av byggnaden placeras på prickmark
på fastigheten Älgen 14 som inte får bebyggas.
Berörda grannar har kommit in med följande synpunkter mot åtgärden.
Man vill inte att parken med de stora träden försvinner. Man påpekar att utsikten mot
staden försvinner och ersätts med byggnader samt att parkeringsplatser försvinner. En del
tycker att hus nummer tre byggs för nära befintliga bostäder, det blir cirka 13 meter
mellan bostäderna. Man vill inte heller att det byggs hus med fyra våningar på platsen.

Motivering
Åtgärden bedöms som en liten avvikelse från gällande detaljplan, då endast en mindre del
kommer att placeras på prickad mark samt på mark där enbart tre våningar tillåts.
Detaljplanen för Älgen 14, upprättad 1967, tillåter tre våningar och detaljplanen för Älgen
15, upprättad 2008, tillåter fyra våningar. Den senare detaljplanen omfattar endast Älgen
15 då det var olika ägare till Älgen 14 och Älgen 15 när den upprättades. Nu är det samma
ägare till båda fastigheterna. Åtgärden är förenlig med detaljplanernas syften.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 124

Lagrum
Enligt 9 kap. 31b § plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom
områden med detaljplan som avviker från detaljplan bifallas om åtgärden är liten och
förenlig med detaljplanens syften.
Enligt 9 kap. 30b § plan- och bygglagen får bygglov ges för åtgärder inom områden med
detaljplan som har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller enligt
äldre bestämmelser. Enligt 9 kap. 31b § andra stycket, ska en samlad bedömning göras av
den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt
10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Påbörjas åtgärden innan bygglov och startbesked lämnats tas byggsanktionsavgift ut,
enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
Byggherren ska lämna förslag till kontrollplan senast vid det tekniska samrådet.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem
år från den dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats, enligt 10 kap. 4 § plan- och
bygglagen.
För byggnadsarbetet gäller föreskrifter i plan- och bygglagen och byggverkslagen samt
Boverkets byggregler BBR 18, BFS 1993:57 (BFS 2011:6) och Boverkets föreskrifter EKS 8
(BFS 2011:10)

Utdrag
Aptare Entreprenad AB

Kopia
Sakägare
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Bilaga
Faktura

Just sign
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Dnr MB-2014-xx

Utdömande av vite, bristande underhåll
Fastighet:

xx22

Fastighetsägare:

xx

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att ansöka om utdömande av vite på 25 000 kr för xx,
personnummer xx, hos mark- och miljödomstolen då inga åtgärder har utförts enligt
åtgärdsföreläggandet förenat med vite MBN § xx-2014.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen mottog den 4 juli 2014 en anmälan om bristande underhåll
av fastigheten, xx.
Miljö- och byggförvaltningen inspekterade fastigheten den 7 juli 2014 och ansåg att
byggnaden var ovårdad och att det fanns stor risk att delar av taket kunde rasa ner och
skada människor.
En kommunicering gjordes med fastighetsägaren om att han senast den 22 augusti 2014
skulle komma in med en tidsatt åtgärdsplan för takrenovering. Samtidigt lämnades
information om att ärendet i annat fall skulle tas upp för behandling vid miljö- och
byggnämndens sammanträde den 2 september 2014 med ett förslag till
åtgärdsföreläggande förenat med vite. Någon åtgärdsplan kom inte in.
Miljö- och byggnämnden tog beslut den 2 september 2014, MBN § xx-2014, att vid ett vite
av 25 000 kronor förelägga xx att senast den 15 november 2014 ha reparerat taket så att
det inte finns någon risk för att delar av taket faller ner och skadar människor. Den 2
november 2014 får miljö- och byggförvaltningen bekräftat via telefon med
fastighetsägaren att han har mottagit handlingarna.

Motivering
En inspektion på plats utfördes den 20 november 2014 och inga utgärder var då utförda.

Utdrag
Mark- och miljödomstolen

Bilaga
Miljö- och byggnämndens beslut § xx-2014
Utdrag ur register, noterat telefonsamtal

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2014-xx

Byggsanktionsavgift, olovligt byggande
Fastighet:

xx

Avser:

xxx

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att xx ska betala en byggsanktionsavgift på 23 750
kronor då bygglov saknas och därmed inget startbesked har lämnats.

Ärende
Den 11 november 2003 fick xx tillfälligt bygglov för skolbarack på fastigheten xx. Den 6
februari 2009 beviljades ännu ett tillfälligt bygglov som gick ut den 2 februari 2014.
Skolverksamheten har nu upphört och övriga skolbyggnader har rivits. Paviljongen
används idag till förskoleverksamhet.
Vid inspektion har miljö- och byggförvaltningen uppmärksammat att paviljongen finns
kvar. Ärendet om byggsanktionsavgift har kommunicerats med xx.
Ny ansökan om permanent bygglov kom in den 24 november 2014.
Paviljongen är cirka 112 kvm.

Motivering
Tillfälligt bygglov gick ut den 2 februari 2014. Åtgärden som vidtagits är bygglovspliktig.
Miljö- och byggnämnden bedömer att det inte kan anses oskäligt att ta ut
byggsanktionsavgift.
Byggsanktionsavgiften är enligt 9 kap. § 7, punkt 4, 95 000 kronor.
Avgiften har satts ner till en fjärdedel då överträdelsen kan ses som ringa i förhållande till
avgiftens storlek då byggnaden har funnits sen 2003 och nu används till
förskoleverksamhet.

Lagrum
Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter
mot en bestämmelse i 8-10 kapitlet.
Enligt 11 kap. § 53 plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Enligt 11 kap. § 53a plan- och byggförordningen får avgiften sättas ner till hälften eller en
fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som begåtts.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 126
Enligt 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut för de
överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Enligt 9 kap. § 7 plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som
trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen påbörjat en åtgärd innan miljö- och
byggnämnden har meddelat startbesked.

Upplysningar
Byggsanktionsavgiften ska betalas till kommunen senast två månader efter delgivning.
Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska
betalas även om beslutet överklagas.
Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en
byggsanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur man överklagar, se bilaga.

Utdrag
xx

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas
Faktura
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Dnr MB-2014-2363

Förhandsbesked om bygglov för tillbyggnad av lokal för
möbeltillverkning
Fastighet

Huskvarn 1:20

Sökande

Conform Collection AB
Vetlandav 14
570 15 Holsbybrunn

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja positivt förhandsbesked för bygglov med
liten avvikelse från gällande detaljplan, för tillbyggnad av lokal för möbeltillverkning på
fastigheten Huskvarn 1:20.
Miljö- och byggnämnden beslutar även att delegera beslutanderätten om bygglov till
handläggande tjänsteman.
Avgift för förhandsbesked: 3 780 kronor

Ärende
Ansökan avser tillbyggnad av lokal för möbeltillverkning på fastigheten Huskvarn 1:20.
Tillbyggnaden kommer innehålla lokal för montering av stommar, systuga, kontor och ny
matsal för personalen. Tillbyggnaden blir cirka 660 kvm i två plan.

Motivering
Enligt gällande detaljplan får endast 1/5 del av tomten bebyggas. Befintlig byggnad är
belägen på tre fastigheter med en total area på 7 000 kvm. Med tillbyggnaden blir cirka
1 890 kvm bebyggt. Tillbyggnaden kan ses som en liten avvikelse men ytterligare
byggnation är inte möjlig.
Enligt gällande detaljplan är marken avsedd för bostadsändamål men enligt 13 § 2 mom.
tillåts lokaler för handel och hantverk.
Lokalerna har funnits sen 1970-talet och inga klagomål från närliggande grannar har
kommit in till miljö- och byggförvaltningen.
Åtgärden bedöms som en liten avvikelse från gällande detaljplan. Detaljplanen är
fastställd 1947. Berörda grannar har inget att invända mot åtgärden.

Lagrum
Enligt 9 kap. 18 § plan- och bygglagen är ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan
tillåtas bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs
inom två år från den dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft.
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Enligt 9 kap. 31b § plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom
områden med detaljplan som avviker från detaljplan bifallas om åtgärden är liten och
förenlig med detaljplanens syften.
Enligt 9 kap. 30b § plan- och bygglagen får bygglov ges för åtgärder inom områden med
detaljplan som har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller enligt
äldre bestämmelser. Enligt 9 kap. 31b § andra stycket, ska en samlad bedömning göras av
den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits.

Upplysningar
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 39 § innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får
påbörjas.
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt
10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Påbörjas åtgärden innan bygglov och startbesked lämnats tas byggsanktionsavgift ut,
enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen.
Byggherren ska lämna förslag till kontrollplan senast vid det tekniska samrådet.
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte sökts inom två år.

Utdrag
Conform Collection AB
Sakägare

Kopia
Faktura
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Dnr MB-2014-3034

Budget
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budgethandlingar för
2015.

Ärende
Förvaltningarna ska lämna in budgethandlingar för 2015 till ekonomikontoret.

Utdrag
Akt
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§ 129

Delgivningar med särskild redovisning
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Information från byggavdelningen
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§ 130

Delgivningar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningarna till handlingarna:

Ärenden
-

Delegationsbeslut 19 oktober- 18 november, dnr MB-2014-2950-2
Ärendelista 19 oktober- 18 november, dnr MB-2014-2950-1
Sammanträdesdagar för 2015

Länsstyrelsens beslut:
Prövar inte beslutet om strandskyddsdispens för tranformatorstation, Tångerda 1:1,
dnr MB-2014-1869-8
Beslut om utvidgat strandskydd i Kronobergs län, dnr MB-2014-2932
Beslutsprotokoll gällande prioritering av undersöknings/utredningsprojekt år 2015,
dnr MB-2014-1971-4
Beslut om utvidgat strandskydd i Vetlanda kommun, dnr MB-2014-2966
Upphörande av utvidgat strandskydd kring vissa sjöar i Jönköpings län,
dnr MB-2014-2981
Länsstyrelsen avslår yrkandena om inhibition om bygglov för vindkraftverk på
fastigheten Edstorp 1:4, dnr MB-2012-2254-41
-

xx

-

Mark- och miljödomstolen ändrar endast på så sätt det överklagade beslutet, förbudet
mot utsläppande av avloppsvatten ska börja gälla den 1 april 2017, dnr MB-2012-xx
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