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MBN § 8 

Delegeringsbeslut 2023 

Dnr 2023/1.MBN 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut tas emot, noteras och laggs till handlingarna 

Bakgrund och sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 

ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och byggnadsnämnden 
antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till miljö- och 
byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och 
byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 

Däremot står det miljö- och byggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad 
delegering. 

- Beslut fattade av GIS-ingenjör Martin Lindell, 
bygglovshandläggare Josefine Svensson, bygglovshandläggare 

Jonas Ronsby, bygglovshandläggare Erik Westerlund samt 

bygglovsingenjör Laszlo Harmath enligt förteckning. 

- Beslut fattade av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Christel 
Yngve, Anna Andersson, Jonas Lindeberg samt miljösamordnare 

Admir Dervisevic. 

Dagens sammanträde 

Redovisade delegeringsbeslut tas emot, noteras och läggs till handlingarna 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Delegeringsbeslut Evolution 
Delegeringsbeslut ByggR 

Delegeringsbeslut Ecos 

Beslutet expedieras till: 

| 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2023-02-21 

MBN § 9 

Milj6- och byggnadsnämndens prognos 

Dnr 2023/3.MBN 

Beslut 

Prognos efter januari månad noteras och läggs till handlingarna 

Bakgrund och sammanfattning 

Efter januari månad prognostiserar miljö- och byggnadsnämnden ett 
nollresultat 

Miljö- och byggnadsnämndens budget består av arvoden till förtroendemän 
och en mindre administrationsdel 

Dagens sammanträde 

Prognos efter januari månad noteras och läggs till handlingarna 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Prognos 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomienheten 

UV   
Justerandes sign. 
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Milj6- och byggnadsnämnden 2023-02-21 

MBN § Paragraf. 

Arsredovisning och kvalitetsredovisning 2022 

Dnr 2023/4.MBN 

Beslut 

Miljé- och byggnadsnämnden godkänner ars- och kvalitetsredovisning 

2022 och överlämnar dessa till bokslutsberedningen 

Bakgrund och sammanfattning 

I ärendet föreligger års- och kvalitetsredovisning 2022 för miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner års- och kvalitetsredovisning 
2022 och överlämnar dessa till bokslutsberedningen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 

Beslutet expedieras till: 

KS 

Ekonomienheten 

  

Justerandes sign. Utdra bbestyrkande 

- \ | 

6 

  

101)



1(4) 

JAMARKARYDS KOMMUN Protokoll 

    

Milj6- och byggnadsnämnden 2023-02-21 

MBN § 11 

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet for 

mandatperioden 2023-2026 

Dnr 2023/9.MBN 

Beslut 

Miljo- och byggnadsnämnden beslutar att utse Svend-Erik Dahlstrom (KD) som 

ledamot, samt att välja Ros-Marie Jonsson Neckö (S) som ersättare i Kommunala 

pensionärsrådet for mandatperioden 2023 — 2026 

Bakgrund och sammanfattning 

Miljo- och byggnadsnämnden ska utse en ledamot samt en ersättare i 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) for mandatperioden 2023 — 2026. 

Dagens sammanträde 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Svend-Erik Dahlstrom (KD) som 

ledamot, samt att välja Ros-Marie Jonsson Neckö (S) som ersättare i Kommunala 

pensionärsrådet for mandatperioden 2023 — 2026 

Beslutsunderlag 

Tjansteskrivelse 

Beslutet expedieras till: 

Kommunsekreterare 

Kommunstyrelsen 
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JMARKARYDS KOMMUN Protokoll 

Miljo- och byggnadsnämnden 2023-02-21 

MBN § 12 

Val av ledamöter till Rådet for funktionshinderfragor för 

mandatperiod 2023-2026 

Dnr 2023/10.MBN 

Beslut 

Milj6- och byggnadsnämnden beslutar att utse Svend-Erik Dahlström (KD) som 

ledamot, samt att välja Ros-Marie Jonsson Necko (S) som ersättare i Rådet for 

funktionshinderfragor for mandatperioden 2023 — 2026 

Bakgrund och sammanfattning 

Miljo- och byggnadsnämnden ska utse en ledamot samt en ersättare i Rådet for 

funktionshinderfragor (RFF) for mandatperioden 2023 — 2026. 

Dagens sammanträde 

Miljo- och byggnadsnämnden beslutar att utse Svend-Erik Dahlström (KD) som 

ledamot, samt att välja Ros-Marie Jonsson Neck6 (S) som ersättare i Rådet för 

funktionshinderfragor for mandatperioden 2023 — 2026 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet expedieras till: 

Kommunsekreterare 

Kommunstyrelsen 

SN 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2023-02-21 

MBN § 13 

Aktualisering av styrande dokument 

Dnr 2023/8.MBN 

Beslut 

Miljo- och byggnadsnämnden beslutar att: 

riktlinjer for alkoholservering 

riktlinjer for staket, plank och murar 

riktlinjer for adress och namnarenden 

fortfarande ar aktuella och att nytt datum för aktualisering ska sättas pa dessa 

styrande dokument. 

Bakgrund och sammanfattning 

For att säkerställa att informationen i varje styrande dokument och riktlinjer 

fortfarande ar aktuella kommer dessa dokument att lyftas upp for aktualisering 

till miljo- och byggnadsnämnden en gang om året. 

Dagens sammanträde 

Miljo- och byggnadsnämnden beslutar att bifogade riktlinjer fortfarande ar 

aktuella och att datum för aktualisering ska sättas på dessa styrande dokument. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Riktlinje alkoholservering 

Riktlinje adress och namnärende 

Riktlinje staket, plank och murar 

Beslutet expedieras till: 

Miljö- och byggchef 
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Milj6- och byggnadsnämnden 2023-02-21 

MBN § 14 

Bygglov for tillbyggnad med carport, 

TRADGARDSMASTAREN 3 

Dnr 2018/131.MBN 

Beslut 

Miljo- och byggnadsnämnden beslutar att: 
- med stöd av 11 kap. 51 § PBL, pafora med 

personnummer = en byggsanktionsavgift om 3864,00 
kronor för olovlig tillbyggnad av carport utan beviljat 

startbesked. 

- byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att 
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 11 
kap. 61 $ PBL. 

Bakgrund och sammanfattning 

Miljö- och byggenheten har fått in en ansökan om tillbyggnad med carport på 
fastigheten Trädgårdsmästaren 3 på Stens vag 10. Bygglov och startbesked 
finns beviljad för tillbyggnad med måtten 3,5x5 m. 

Den 4/7 2022 kontaktar sökande miljö- och byggenheten och efterfrågar 
slutbesked i ärendet. Handläggaren meddelar att inför ett slutbesked behöver 

kontrollplan, fotografier och lägeskontroll inlämnas innan ett beslut om 

slutbesked kan utfärdas. Den 19/9 2022 inkommer fotografier och intyg på 

att lägeskontroll finns utförd. 

Efter granskning av inkomna handlingar visar lägeskontrollen att carporten 
har blivit både längre och bredare än vad som finns beviljad och att den har 
byggts över punktprickad mark. Arbetsplatsbesök med handläggarens och 

sökandes närvaro äger rum den 18/10 2022. 

Handläggaren förklarar avvikelsen från inmätningen och förklarar för sökande 

om vilka möjligheter denne har om att gå vidare. 

Det noterades att carporten är nästintill färdigbyggd. 

Lägeskontrollen uppvisar måtten 7,36x3,97 m vilket ger en byggnadsarea på 

29,2 kvm (bygglov har beviljats för 17,5 kvm). I aktuellt fall har carporten 

blivit 2,36 m längre och 0,47 m bredare. Del av carporten som vetter mot 

Stens väg går ut över punktprickad mark, mark som ej får bebyggas. 

Carportens långsida mot garaget stöttas delvis upp av stämp, något som 
sökande inte villa ta bort för att denne var osäker på förankringen mellan 
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Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2023-02-21 

carportens tak och garagets. Här kan förankring av takstolar ifrågasättas och 

även takplåtsutförandet, ifall arbetena bedöms vara fackmannamässigt 
utförda. Åtgärden kan komma att behöva ses över av en kontrollansvarig. 

Efteråt har sökande underrättats via skrivelse och meddelats följande 
möjligheter till rättelse: 

1. den första ar att följa bygglovsbeslutet med måtten 5x3,5m och riva 

resterande delar av carporten, 

2. riva del av carport ut mot Stens väg, se röd markering på medföljande karta 
och ansöka om bygglov för tillbyggnad i efterhand för måtten 5,86x3,97 m 
vilket ger en byggnadsarea på 23,2 kvm. 

Ifall sökande väljer alternativ 2 kommer frågan om byggsanktionsavgift att 
komma ifråga där miljö- och byggnadsnämnden beslutar om 
byggsanktionsavgift. 

Byggsanktionsavgiften för den otillåtna tillbyggnaden på 5,76 kvm har 

beräknats till 3864 kr, med stöd av 9 kap. 7 § 2 p. plan- och byggförordningen 

(PBF). 

Den 20/12 2022 svarar sökande om den forekomna avvikelsen och uppger att 

denne i takt med byggets gang insåg att det blir bade säkrare, lättare och finare 
vilket påverkade carportens area till det större, något som denne ej var 
medveten om och ber om ursäkt för det inträffade. Sökande väljer att ansöka 
om bygglov i efterhand för måtten 5,86x9,97 m. 

Byggsanktionsavgift 

En byggsanktionsavgift räknas ut enligt plan- och byggförordningen 

(2011:338), PBF. 
Enligt 9 kap. 7 $ 2 p PBF och uträkning från Boverkets hemsida blir 
byggsanktionsavgiften för tillbyggnaden utan beviljat startbesked 3864,00 
kronor. 
En byggsanktionsavgift ska tas ut av den som när överträdelsen begicks var 

ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den 
som begick 6vertradelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Enligt 11 kap. 53 $ PBL, ska en byggsanktionsavgift tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggenheten föreslår miljö- och byggnadsnämnden att påföra 

fastighetsägaren en byggsanktionsavgift om 3864,00 kronor för olovligen 

uppförd tillbyggnad av carport utan beviljat startbesked. Skäl för nedsättande 

av avgiften har ej förekommit. 

  

Justerandes sign. aw and) joe 

11 ff 
v



BMARKARYDS 
Z KOMMUN    
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Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om 
att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. 

Bestämmelser, byggsanktionsavgift, perspektiv och beslutsunderlag framgår i 
handläggarens tjänsteunderlag. 

Dagens sammanträde 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra sökande/fastighetsägare en 
byggsanktionsavgift om 3864,00 kronor för olovlig tillbyggnad av carport utan 
beviljat startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter 
det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Tjänsteutlåtande 

Beslutet expedieras till: 

Sökande/ fastighetsägare 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2023-02-21 

MBN $15 

Ansökan om etablering av solcellspark, ULVARYD 1:6 

Dnr 2023/11.MBN 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet med stöd av 9 
kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
Beslut i ärendet fattas när beslut inkommit från Länsstyrelsen gällande 
strandskyddsdispens. 

Förutsättningar knutna till beslutet preciseras under avsnittet Bakgrund och 

sammanfattning. 

Bakgrund och sammanfattning 

Från Helios Nordic Energy AB, Kemistvägen 2A, 183 79 Täby har inkommit 
ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 st transformatorstationer för drift av 
solcellspark, nytillkommen parkering och lagringscontainer. 

I fastighetsgräns runt anläggningen kommer ett stängsel att uppföras med en 
höjd på 2,5 m. Transformatorstationerna (T1-1, T1-2 och T1-3) huseras i var 

sin 20-fotscontainer med byggnadsarea på 14,7 kvm och höjden 2,9 m. 
Utseende blir densamma på respektive container. Transformatorstationerna 
T1-1 och T1-2 placeras 67 m resp. 92 m från närmsta fastighetsgräns till 

fastigheten Markaryds-Göshult 2:9. Transformatorstationen T1-3 placeras 125 

m från närmsta fastighetsgräns till fastigheten Harpholma 1:47. 

Till anläggningen tillkommer 6 st parkeringsplatser, ett fackverk med höjden 
18 m för montering av övervakningskamera och en 40-fots alt. 2 stycken 20 
fots container för lagring. Parkeringsplatserna, upplagsyta och 
lagringscontainrarna placeras 4 m till fastighetsgräns mot Markaryds-Göshult 
2:90, 

Under solcellsparkens byggnationsfas kommer upplagsplats, vändplan och 8 
st arbetsbodar att uppföras på fastigheten. 
Sökande har även ansökt om strandskyddsdispens då solcellspanelernas 
placering hamnar närmare strandlinje än 100 m. Den 22/12 2022 har miljö- 

och byggenheten beviljat strandskyddsdispens för åtgärden. 

Nu har Länsstyrelsen i Kronobergs Län beslutat om överprövning av beviljat 
beslut. Inför deras beslut om överprövning kommer myndigheten att göra en 
syn på platsen vilket är beräknat till slutet av mars månad. Sökande har 

framfört önskemål om att de önskar få ett beslut i sitt ft pea innan 

A 
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Miljo- och byggnadsnämnden Protokoll 2023-02-21 

Länsstyrelsen fattar beslut i strandskyddsfragan. 

Miljö- och byggnadsnämnden kommer invänta länsstyrelsens beslut då 
Länsstyrelsen har den 3/1 2023 beslutat att pröva miljö- och byggenhetens 

beviljade strandskyddsdispens för nybyggnad av solcellspark. 

I beslutet meddelar myndigheten att man behöver närmare granska de 
särskilda skäl som anförs som skäl för dispens. Länsstyrelsen kan komma att 
upphäva miljö- och byggenhetens beslut om förutsättningar för dispens 
saknas. 

Enligt 19 kap. 3 b $ miljöbalken ska Länsstyrelsen pröva en kommuns beslut 

att ge dispens från strandskyddet enligt 7 kap. 15 $ miljöbalken, om det finns 
skäl att anta att 
1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller 
2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i 
ärendet. 

Grannhöran har lett till inkomna erinran från fastighetsägare till fastigheterna 

Markaryds-Göshult 2:12, Misterhult 1:7, Ulvaryd 1:15 och Ulvaryd 1:20. 

Fastighetsagarna patalar bla. att de ar emot inhagnad av vilda djur och anser g ; | AE | J 
det vara oseriöst mot naturen, värdeminskning pa fastighet och att 
. . . ? . & & . . 

jaktmarkerna blir värdelösa, inskränkning av allemansrätten, negativ inverkan 

på friluftsliv. 

Sökande har bemöt inkomna erinran och meddelar att inget av erinran berör 
de bygglovspliktiga åtgärderna och att de därmed ej borde ses som ett hinder 
för beviljande av ett bygglovsbeslut. 

Sökande har meddelats av både handläggare och miljö- och byggchef om att 

det vore lämpligt att invänta Länsstyrelsen beslut och inte föregå denne. 
Med tanke på att Länsstyrelsen besitter sakkunskap inom området om skog, 
natur och djurliv som inte förekommer inom miljö- och byggenheten vore det 

ytterst lämpligt att invänta myndighetens beslut innan nämnden väljer att 
föregå och fatta beslut i aktuellt ärende. 

Ett avslag från Länsstyrelsen kan komma att påverka nämndens bedömning 
av de ansökta åtgärdernas påverkan på natur och djurliv. De ansökta 
åtgärderna utgör en etablering på plats att samverka med solcellerna. Utan ett 
positivt beslut från Länsstyrelsen ter sig alltså åtgärderna verkningslösa och 
utgör ingen nytta för det avsedda syftet. 

Miljö- och byggenheten föreslår miljö- och byggnadsnämnden att 

återremittera ärendet med stöd av 9 kap. 23 § PBL. Då aktuell ansökan 
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bedöms utgöra en del av solcellsanlaggningen torde det vara lämpligt att 
invänta Länsstyrelsens beslut efter granskning av de särskilda skälen. Ett 
positivt beslut från Länsstyrelsen bedöms vara nödvändig för ett positivt 
bygglovsbeslut. 

Beslutsunderlag, upplysningar, perspektiv, bestämmelser finns att läsa 

i handläggarens tjänsteunderlag. 

Dagens sammanträde 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att invänta 

Länsstyrelsens beslut efter granskning av strandskyddsdispensen innan ett 

beslut från miljö- och byggnadsnämnden kan fattas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Tjänsteutlåtande 

Beslutet expedieras till: 

Sökande 

/ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2023-02-21 

MBN § 16 

Ansökan om etablering av solcellspark, MISTERHULT 3:31 

Dnr 2023/12.MBN 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet med stöd av 9 
kap. 23 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
Beslut i ärendet fattas när beslut inkommit från Länsstyrelsen gällande 

strandskyddsdispens. 

Förutsättningar knutna till beslutet preciseras under avsnittet Bakgrund och 

sammanfattning. 

Bakgrund och sammanfattning 

Från Helios Nordic Energy AB, Kemistvägen 2A, 183 79 Täby har inkommit 
ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 st transformatorstationer för drift av 

solcellspark, nytillkommen parkering och ställverksbyggnad. I fastighetsgräns 
runt anläggningen kommer ett stängsel att uppföras med en höjd på 2,5 m. 
Transformatorstationerna (T1-4, T1-5 och T1-6) huseras i var sin 20- 

fotscontainer med byggnadsarea på 14,7 kvm och höjden 2,9 m. Utseende blir 
densamma på respektive container. 

Till anläggningen tillkommer en ställverksbyggnad med måtten 13,7x3,8 m 
med höjden 4,1 m, 6 st parkeringsplatser och tre fackverk med höjden 18 m 

för montering av övervakningskamera. 

Sökande har även ansökt om strandskyddsdispens då solcellspanelernas 
placering hamnar närmare strandlinje än 100 m. Den 21/12 2022 har miljö- 

och byggenheten beviljat strandskyddsdispens för åtgärden. Nu har 
Länsstyrelsen i Kronobergs Län beslutat om överprövning av beviljat beslut. 
Inför deras beslut om överprövning kommer myndigheten att göra en syn på 
platsen vilket är beräknat till slutet av mars månad. Sökande har framfört 
önskemål om att de önskar få ett beslut i sitt bygglovsärende innan 

Länsstyrelsen fattar beslut i strandskyddsfrågan. 

Miljö- och byggnadsnämnden kommer invänta länsstyrelsens beslut då 
Länsstyrelsen har den 4/1 2023 beslutat att pröva miljö- och byggenhetens 
beviljade strandskyddsdispens för nybyggnad av solcellspark. I beslutet 
meddelar myndigheten att man behöver närmare granska de särskilda skäl 
som anförs som skäl för dispens. Länsstyrelsen kan komma att upphäva 
miljö- och byggenhetens beslut om förutsättningar för dispens saknas. 
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Enligt 19 kap. 3 b $ miljöbalken ska Länsstyrelsen pröva en kommuns beslut 
att ge dispens från strandskyddet enligt 7 kap. 15 $ miljöbalken, om det finns 
skäl att anta att 
1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller 
2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i 

ärendet. 

Erinran har inkommit från fastighetsägare till fastigheterna Misterhult 1:7 och 
Misterhult 1:15. 

Fastighetsägarna till Misterhult 1:7 meddelar att ’vardeminskning pa våran 
fastighet och jaktmarkerna blir värdelösa. Redan 1 dagsläget har viltet 
svårigheter att ta sig genom vara marker p.g.a. E4:an, vag 15, algsafarit samt 
ett ständigt växande industriområde. Vi har blivit inskränkta utav 

Bolmentunneln, Sydlänken, E4:an, väg 15, algsafarit och nu är det dags för en 

solcellspark som stänger i oss ytterligare. Vi har inte protesterat tidigare men 
nu måste vi säga ifrån. Vi känner stor oro för djurlivet, både för det vilda samt 
de boskap (hästar och kor) som kommer hamna "vägg i vägg" med 
solcellsparken. Undrar hur reflektion och strålningen kommer att påverka 
både oss och djuren.” 

Fastighetsägarna till Misterhult 1:15 meddelar en allmän oro att, att vilt har 
svårt att passera på rådande jaktmarker och en oro över en negativ påverkan 
på fastighetsvärdet. 

Sökande har begärt få ta del utav samtliga inkomna erinran för att få bemöta 
dem. 6/2 2023 bemöter sökande via epost och meddelar att inkomna erinran 
ej berör de bygglovspliktiga åtgärderna. Därmed borde de ej heller ses som ett 
hinder för beviljande av ett bygglovsbeslut. 

Sökande har meddelats av både handläggare och miljö- och byggchef om att 
det vore lämpligt att invänta Länsstyrelsen beslut och inte föregå denne. 

Med tanke på att Länsstyrelsen besitter sakkunskap inom området om skog, 
natur och djurliv som inte förekommer inom miljö- och byggenheten vore det 
ytterst lämpligt att invänta myndighetens beslut innan nämnden väljer att 
föregå och fatta beslut i aktuellt ärende. Ett avslag från Länsstyrelsen kan 
komma att påverka nämndens bedömning av de ansökta åtgärdernas påverkan 
på natur och djurliv. De ansökta åtgärderna utgör en etablering på plats att 
samverka med solcellerna. Utan ett positivt beslut från Länsstyrelsen ter sig 
alltså åtgärderna verkningslösa och utgör ingen nytta för det avsedda syftet. 

Miljö- och byggenheten föreslår miljö- och byggnadsnämnden att 
återremittera ärendet med stöd av 9 kap. 23 § PBL. Då aktuell ansökan 

bedöms utgöra en del av solcellsanläggningen torde det vara lämpligt att 
invänta Länsstyrelsens beslut efter granskning av de särskilda skälen. Ett 
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positivt beslut från Länsstyrelsen bedöms vara nödvändig för ett positivt 
bygglovsbeslut. 

Finansiering, perspektiv, beslutsunderlag, upplysningar, 
förutsättningar för startbesked och bestämmelser finns att läsa i 
handläggarens tjänsteunderlag. 

Dagens sammanträde 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att invänta 
Länsstyrelsens beslut efter granskning av strandskyddsdispensen innan ett 
beslut från miljö- och byggnadsnämnden kan fattas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Tjänsteutlåtande 

Beslutet expedieras till: 

Sökande 
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MBN § 17 

For kannedom 

Dnr 2023/2.MBN 

Beslut 

Redovisade ärenden for kännedom noteras och läggs till handlingarna 

Bakgrund och sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande för kännedom: 

1. Vattenprover 

2. Inkomna beslut från KF/KS 

3. Utbildning för ledamöterna, 

6 mars introduktion PBL samt 18 april introduktion MB 
mellan 0830 — 12.00 i Ripesalen 

4. Presentation Kart & Mät 

Dagens sammanträde 

Redovisade ärenden för kännedom noteras och läggs till handlingarna 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet expedieras till: 

Miljö- och byggchef 
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