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§ 48
Ändringar i föredragningslistan
Följande ärenden utgår:
-

Överklagande av bygglov för transformatorstation, xx 1:4, dnr xx

Följande ärende tillkommer:
-

Bygglov för ombyggnad till flerbostadshus, Norresand 11, dnr
2013/MB1169

-

Bygglov för ombyggnad till flerbostadshus, Renen 5, dnr 2013/MB1173

-

Tillfälligt bygglov för ombyggnad till studentbostäder, Renen 5, dnr
2013/MB1172

---------------
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Dnr 2011/MBxx

Vitesföreläggande enskilt avlopp
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar vid vite om 25 000 kr förbjuda xx och vid
vite om 25 000 kr förbjuda xx att från och med den 1 december 2013 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning
på fastigheten xx.
Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten
xx den 1 september 2011. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanordningen består av en stensatt enkammarbrunn. Ingen efterföljande
rening sker. Tillstånd för anläggningen saknas. Två bostadshus, varav det ena
var obebott vid inventeringen, var påkopplat till avloppsanläggningen.
Fastighetsägare har beviljats tillstånd för inrättande av ny avloppsanläggning.
Någon uppgift om att avloppsanläggningen är färdigställd i enlighet med
inlämnad ansökan har inte kommit in till miljö- och byggförvaltningen. Vid
kontroll den 2 maj 2013 hade anläggningen inte påbörjats.
Motivering
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått slamavskiljning. Ingen
efterföljande rening sker och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven
på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av
grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Miljö - och byggnämnden bedömer därför att befintlig avloppsanläggning på
fastigheten xx inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt
åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 702010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till
avloppsanläggning utan efterföljande rening ett år efter att brist konstaterats.
Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och
med den 1 mars 2013 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten xx.
Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 §
miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.
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Forts. § 49
Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller
tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller
miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar
eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt
föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska
efterlevas.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 §
gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid
denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken
utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten.
Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid
definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och
föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att
redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos
miljöfarlig verksamhet.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med
undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och
utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en
väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan
exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten
eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas
uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av
fosfor.
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Forts. § 49
Upplysningar
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad,
disk och tvätt på fastigheten xx måste en ny avloppsanläggning inrättas och
vara färdigställd senast den 1 december 2013. Observera att
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport
inkommit.
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till eller att
ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanläggning. Det krävs anmälan till
miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning utan ansluten
vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också vid ändring av
avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av
avloppsvattnets mängd eller sammansättning.
Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan,
trots att detta krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.
--------------Utdrag:
xx, delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
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Dnr 2013/MBxx

Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan om badtunna
Avser:

xx

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att xx med organisations-nummer xx, ska
betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kr. Anledningen är att man utan
anmälan bedriver en hygienisk verksamhet med badtunna, trots att en sådan
anmälan krävs.
Ärende
Vid besök på xx upptäcktes att det finns en badtunna på gården som hyrs ut till
allmänheten.
Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för utebliven anmälan har
kommunicerats med xx. Inga synpunkter har kommit in.
Motivering
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att
skaffa sig den kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det
är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.
Lagrum
Enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera bassängbad som är
upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om
inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. (Förordning (2007:674).
Enligt 3 kap 3 § i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska
miljösanktionsavgift betalas av den som påbörjar en verksamhet utan att en
anmälan gjorts trots att en anmälan krävs enligt 38 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljösanktionsavgiften är 3 000
kronor.
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.
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Forts. § 50
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
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket
Bilaga:
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Information om betalning av miljösanktionsavgift
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Dnr 2013/MBXX

Miljösanktionsavgift köldmedia
Avser:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att xx, ska betala en miljösanktionsavgift på
10 000 kr. Anledningen är att läckagekontroll av köldmedieaggregat på
fastigheten xx, Vetlanda kommun utförts för sent både 2011 och 2012.
Ärende
Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia
gällande 2011, 2012 och 2013. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget
inte fullgjort sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid
2012. Bolagets kontroll på fastigheten xx genomfördes den 30 december 2011
och den 22 februari 2013.
Bolagets läckagekontroll av köldmedia genomfördes för sent även år 2011
varvid miljö- och byggnämnden fattade beslut om miljösanktionsavgift för sent
utförd läckagekontroll § 103-2012.
Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent utförd kontroll
har kommunicerats med bolaget två gånger. Efter första kommuniceringen
inkom kompletterande uppgifter. Dessa kompletteringar innehöll inga nya
uppgifter varvid miljö- och byggförvaltningens ursprungliga bedömning
kvarstår. Inga synpunkter har inkommit efter den andra kommuniceringen.
Motivering
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att
skaffa sig den kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det
är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.
Lagrum
Kyl- och värmepumpsanläggningar med mer än 3 kg köldmedia ska
kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan
enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006
om vissa fluorerade växthusgaser.
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Forts. § 51
Enligt 30 kap miljöbalken (1998:808) samt 9 kap 1 § i förordningen (2012:259)
om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte
uppfyller föreskrivna krav på kontrollintervall. Miljösanktionsavgiften är 5 000
kronor.
Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den
avgiftsskyldige därefter upprepar en sådan överträdelse, ska det enligt 1 kap
4 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter tas ut en avgift för
den nya överträdelsen med dubbla det belopp som anges i 2-12 kap. Detta
gäller om överträdelsen upprepas inom två år från det tidigare beslutet om
miljösanktionsavgift.
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.
Upplysningar
Miljösanktionsavgiften 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.
---------------

Utdrag:
xx
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket
Bilagor:
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Information om betalning av miljösanktionsavgift
Beslut § 103-2012
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Dnr: 2010/MBxx

Utdömande av vite
Avser:
xx
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar uppdra åt handläggande tjänsteman att, med
stöd av 26 kap 14 § miljöbalken (1998:808) samt 6 § lag (1985:206) om viten,
göra en begäran om utdömande av vite enligt miljö- och byggnämndens beslut
xx hos mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt.
Ärende
Miljö- och byggnämnden förelade XX den 4 oktober 2011, vid vite av 15 000
kronor, att senast två månader efter delgivning ha vidtagit åtgärder så att
avrinning eller läckage från gödselplattan på fastigheten XX inte sker till
omgivningen (§ xx). Beslutet överklagades till länsstyrelsen som avslog
överklagande men ändrade tidpunkten då åtgärden skulle ha fullgjorts till två
månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.
Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen som avslog
överklagandet. Detta beslut överklagades till mark- och miljööverdomstolen
som inte meddelade prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står
därför fast. Det sistnämnda beslutet togs den 5 september 2012 och åtgärder i
enlighet med föreläggandet skulle därmed ha vidtagits senast den 5 november
2012. En oanmäld inspektion gjordes den 2 maj 2013 på fastigheten xx. Inga
åtgärder hade vidtagits mot avrinning och läckage från gödsel-plattan.
--------------Utdrag:
Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt
Bilagor:
Samtliga handlingar i ärendet
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Dnr 2013/MB0977

Miljösanktionsavgift värmepump
Avser:

XX

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att xx , ska betala en miljösanktionsavgift på
1 000 kr. Anledningen är utebliven anmälan före inrättande av
värmepumpsanläggning på fastigheten xx, Vetlanda kommun.
Ärende
Miljö- och byggförvaltningen mottog den 2 maj 2013 en anmälan om värmepumpsinstallation på fastigheten xx. Av anmälan framgick att installationen
utförts under tidsperioden 22 november 2012 till den 15 december 2012
Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för utebliven anmälan före
värmepumsinstallation har kommunicerats med XX. Inga synpunkter har
kommit in.
Motivering
Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att
skaffa sig den kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det
är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.
Lagrum
Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(1998:899) är det förbjudet att utan anmälan inrätta en värmepumpsanläggning
för utvinning av värme ur grundvatten.
Enligt 3 kap 2 § punkt 2 i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska
miljösanktionsavgift betalas av den som påbörjar en verksamhet utan att en
anmälan gjorts trots att en anmälan krävs enligt 17 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljösanktionsavgiften är 1 000
kronor.
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.
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Forts. § 53
Upplysningar
Miljösanktionsavgiften 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
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket
Bilagor:
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Information om betalning av miljösanktionsavgift
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Dnr 2013/MB0988

Motion om att projektera för ett asfalterat område där motorfordon
kan testköras lagligt
Beslut
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att den föreslagna verksamheten
ska betraktas som en motorbana som ska prövas i enlighet med miljöbalkens
bestämmelser.
Ärende
Den 8 april 2013 lämnade Lars-Olof Reinfeldt (MP) in en motion om att
projektera för ett asfalterat område där motorfordon kan testköras lagligt och
med förslag att Vetlanda kommun på det snaraste utreder och projekterar för ett
område där motorfordon kan i ostördhet framföras och testas lagligt med
minskad påverkan på miljön och mindre störningar för omgivningen mot idag.
Motionen har remitterats från kommunstyrelsens arbetsutskott till tekniska
nämnden, miljö- och byggnämnden och miljösamordnaren för yttrande senast
den 2 augusti 2013.
--------------Utdrag:
Kommunstyrelsen
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Dnr 2013/MB1120-4

Tillsynsplan för detaljhandel med försäljning av vissa receptfria
läkemedel, tobak och folköl
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar anta upprättat förslag till tillsynsplan för
2013.
Ärende
Enligt gällande lagstiftning ska tillsynsplaner årligen upprättas och fastställas
inom rubricerade tillsynsområden.
--------------Utdrag:
Akten
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Dnr 2013/MB1120-3

Undantag från miljö- och byggnämndens delegationsordning
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att delegationsbeslut som tagits enligt miljöoch byggnämndens riktlinjer (MBN §70-2010), rörande bedömningsgrunder
för enskilda avlopp, inte behöver delges nämnden för yttrande om de
överklagas.
Ärende
Miljö- och byggnämnden har i beslut § 70-2010 beslutat om en åtgärdspolicy
för enskilda avlopp. Av åtgärdspolicyn framgår hur delegaten ska bedöma
statusen för olika typer av avloppsanordningar och hur lång åtgärdstid som ska
ges. Av de nu ca 1 800 inventerade fastigheterna har ca 800 fått förbud att
använda anläggningen om inte åtgärder vidtas inom den tid som framgår av
nämndens beslutade policy. En viss del av dessa förbud kommer att
överklagas.
I delegationsordningen för miljö- och byggnämnden står att överklagade
delegationsbeslut ska delges nämnden för yttrande. Detta kan ofta strida mot
förvaltningslagens krav på skyndsam handläggning. För att få en snabbare och
mer effektiv handläggning föreslår miljö- och byggförvaltningen att de
delegationsbeslut som överklagas och som fattats i enlighet med nämndens
policy inte behöver tas upp i nämnden utan skickas direkt till länsstyrelsen efter
rättidsprövning.
Om ett överklagande innehåller nya fakta som skulle kunna ändra
bedömningsgrunden kommer ärendet att delges nämnden för yttrande.
--------------Utdrag:
Akten
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Dnr 2013/MB1169

Ombyggnad av affärslokal till bostäder
Fastighet:

Norresand 11

Sökande:

HSB BRF Norresand i Vetlanda
Kyrkogatan 41
574 31 Vetlanda

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov, med liten avvikelse från
detaljplan, för ombyggnad av affärslokaler till bostäder.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Mikael Nimmesjö
Byggnadsbyrån
Box 124
574 22 Vetlanda
Avgift: 24 340 kronor
Ärende
Ansökan avser ombyggnad av affärslokaler till bostäder. Enligt detaljplanen
ska det vara affärslokaler i lågdelarna på byggnaden och bostäder tillåts i
högdelarna. Att inreda bostäder i denna del kan dock ses som en liten avvikelse
från gällande detaljplan.
Motivering
Åtgärden bedöms som en liten avvikelse från gällande detaljplan, då det inte
strider mot planens syfte. Gällande detaljplan är upprättad den 30 mars 1957.
Berörda grannar har inget att invända mot åtgärden.
Lagrum
Enligt 9 kap. 31b § plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som
avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten och överensstämmer med
planens syfte.
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Forts. § 57
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. Kallelse till tekniskt samråd bifogas, se
bilaga.
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:
HSB BRF Norresand i Vetlanda
Sakägare
Bilaga:
Kallelse till tekniskt samråd
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Dnr 2013/MB1173

Bygglov för ombyggnad av affärslokal till bostäder
Fastighet:

Renen 5

Sökande:

Aurora fastighets AB, Lars Anderås
Klackenäs 11
570 12 Landsbro

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar delegera beslutanderätten till handläggande
tjänsteman.
Ärende
Ansökan avser ombyggnad av affärs- och industrilokaler till bostäder.
Motivering
Köpekontraktet och fastighetsregleringen är ännu inte färdiga. Fastighetsägaren
behöver härefter snarast möjligt påbörja ombyggnationen.
-----------Utdrag:
Akten
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Dnr 2013/MB1172

Tillfälligt bygglov för ombyggnad av affärslokal till
studentbostäder
Fastighet:

Renen 5

Sökande:

Aurora fastighets AB, Lars Anderås
Klackenäs 11
570 12 Landsbro

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar delegera beslutanderätten till handläggande
tjänsteman.
Ärende
Ansökan avser tillfällig ombyggnad av affärs- och industrilokaler till
studentbostäder.
Motivering
Köpekontraktet och fastighetsregleringen är ännu inte färdiga. Fastighetsägaren
behöver härefter snarast möjligt påbörja ombyggnationen.
Barn- och utbildningsnämnden har framfört behov av studentboende. Detta kan
tillfälligt lösa det akuta behovet för idrottsgymnasiet.
-----------Utdrag:
Akten
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§ 60

Delgivningar med särskild redovisning
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Ärenden
a) Återtagande av beslut om miljösanktionsavgift köldmedia,XX
b) Nybyggnation av affärslokaler, Kolmilan 1, dnr 2013/MB1190
c) Registrering av livsmedelsanläggningar:
- B&B i Farstorp, Farstorp 3:3, dnr 2013/MB1002
- Biltema, Diket 1, dnr 2013/MB1080
- Ingaboda 1:7, dnr 2013/MB1110
d) Åtalsanmälan, spridning av kemiska bekämpningsmedel
---------------
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§ 61

Delgivningar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Ärenden
a) Delegationsbeslut 19 april - 18 maj, dnr 2013/MB1120-2
b) Ärendelista 19 april - 18 maj, dnr 2013/MB1120-1
Bakgrund
Miljö- och byggförvaltningen redovisar bland annat en lista med beslut som är
fattade på delegation samt en lista på inkomna ärenden vid varje sammanträde i
miljö- och byggnämnden.
---------------
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