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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 43 
 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Punkt 9, Hallersrud 1:49, utgår från föredragningslistan. 
Därefter fastställs föredragningslistan. 
 
____________ 
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Mbn § 44    Dnr 2016/31 
 

Synpunktshantering andra halvåret 2016 
 
Sammanfattning 
Kontaktcenter har sammanställt inkomna synpunkter för 
andra halvåret 2016. Sammanställningen visar att 
klagomålen gäller sanktionsavgift för bygglov, skymd sikt 
på grund av höga häckar och grenar som hänger över 
vägen, felaktiga handlingar i nämndärende som ligger ute 
på nätet, lastning och lossning på Hallersrudsvägen samt 
olovlig parkering på kommunens mark.  

 
Synpunkt har inkommit på planprogram Hallersrud samt 
bygglovhanteringen vad gäller Hallersruds förskola. 
Synpunkt har även inkommit som rör artikel i tidningen om 
att ”vi boende på Hallersrud inte vill att bygget på skolan 
ska fortlöpa. Undrar var den infon kommer ifrån? Vet i alla 
fall fyra familjer som gärna vill ha förskola på Hallersrud”. 

 
Beröm har inkommit för snabbt svar från 
byggnadsinspektör. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-27 
Sammanställning av synpunkter från kontaktcenter, 
Exceldokument 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Lotta Carlborg 
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Mbn § 45   Dnr 2017/71 
 

Gallring av OVK-protokoll 
 
Sammanfattning 
Gallring av OVK-protokoll (obligatorisk 
ventilationskontroll) fram till och med 2006 från Miljö- och 
byggförvaltningens arkiv. 
 
Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan 2007-01-01 
Dokumenthanteringsplan 2016-01-01 
Tjänsteskrivelse 2017-03-01 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om gallring för 
OVK-protokoll daterade fram till och med 2006-12-31. 
____________ 
 
Sändlista: 
Arkivarie 
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Mbn § 46 Dnr 2017/76 
 

Samrådsremiss del av Bärstad och Gråberg 
 
Sammanfattning 
Hammarö kommun har tagit fram ett planprogram för del av 
Bärstad och Gråberg med syftet att skapa en tidig dialog och att 
klargöra vilket behov av utredningar som krävs. 
 
Beslutsunderlag 
Planprogram för del av Bärstad och Gråberg upprättad 2017-02-09 
Karta A – förutsättningar 2017-02-09 
Karta B – förslagskarta 2017-02-09 
SWOT-analys av fördjupningens förslag 2017-02-09 
Granskningsremiss 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar synpunkter gällande att 
byggnation inte bör vara högre än två våningar, samt att en 
bullerutredning utförs. 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
Mark- och planavdelningen 
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Mbn § 47 
 

Redovisning av handläggningstid för bygglov 
 
Sammanfattning 
Bygglovschefchef Sven-Arne Rundin informerar om 
handläggningstid för bygglov. 
 
Enligt plan- och bygglagen ska en ansökan om lov eller 
förhandsbesked beslutas inom tio veckor från det att komplett 
ansökan lämnats in. Besked lämnas när ansökan är komplett för 
att den sökande ska veta när de tio veckornas handläggningstid 
börjar. Miljö- och byggförvaltningen klarar handläggningstiden. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen.  
 
____________ 
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Mbn § 48  
 

Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Sammanfattning 
Följande delegeringsbeslut anmäls: 
 
- Miljöinspektörernas beslut M § 1 till och med § 24 
- Byggnadsinspektörernas beslut för perioden  

2017-01-12 till och med 2017-03-06 
 
Av dem redovisar förvaltningen följande delegeringsärenden för 
nämnden: 
 
- Ärende dnr 2017-27 (M § 11): Beslut att lämna klagomål utan 

vidare åtgärd 
- Ärende dnr 2017-30 (M § 20): Yttrande över anmälan om 

vattenverksamhet 
- Ärende dnr 2016/197, tillsynsärende, olovligt byggande 

industrihall 
- Ärende dnr 2016/438, bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
 
Beslutsunderlag 
Miljöinspektörernas delegeringslista M § 1 till och med § 
24 
Byggnadsinspektörernas delegeringslista för perioden 
2017-01-12 till och med 2017-03-06 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen. 
 
____________ 
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Mbn § 49   Dnr 2017/6 
 

Gunnarskär 1:256, bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fastigheten Gunnarskär 
1:256. Fastigheten omfattas av detaljplan 1761-P89/5, sökt 
byggnation avviker från gällande plan avseende avstånd till 
tomtgräns. 
Förvaltningens förslag är att bygglov beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 201-02-23 
Situationsplan, inkommen 2017-01-09 
Planritning inkommen 2017-01-09 
Fasadritningar inkomna 2017-01-09 
Detaljplan 1761-P89/5, laga kraft 89-09-16 
Plan och bygglagen (PBL) 
Grannyttranden 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad på 
fastigheten Gunnarskär 1:256 med stöd av 9 kap 31b § plan- och 
bygglagen. 
 
Information 
Innan byggstart kan ske ska ett skriftligt startbesked 
lämnas enligt plan- och bygglagen 10 kap 3 §. En 
förutsättning för att startbesked ska kunna utfärdas är att 
ett tekniskt samråd hålls. Kontakta miljö- och 
byggförvaltningen för att boka tid för samråd.  

 
Byggnadsarbetena är av sådant slag att färdigställandeskydd inte 
krävs, enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen. 
Kontrollansvarig för byggnadsarbetena är Sofia Olsson 
certifieringsnummer SC-0972-12 

 
Lovet skickas för kännedom till berörda grannar och 
annonseras i Post- och inrikes tidningar. Tidigast fyra 
veckor efter annonsering kan lovet vinna laga kraft, under 
förutsättning att ingen har överklagat beslutet. 

 
Slutbesked kan lämnas när kontrollplanen är ifylld och yttrande 
från kontrollansvarig har inkommit till förvaltningen samt att 
slutsamråd hållits på arbetsplatsen. 
 
                                                                                                 forts. 
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Mbn § 49, forts 
 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från dagen då bygglovet vann laga 
kraft. 
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 11 555 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Berörda fastighetsägare med synpunkter (besvärshänvisning) 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 50 Dnr 2017/36 
 

Hälltorp 1:216, tillbyggnad av inglasad uteplats 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad med inglasat uterum på fastigheten 
Hälltorp 1:216 
Fastigheten omfattas av detaljplan för Hälltorp 1:49 (1761-P96/1), 
vilken anger största tillåtna byggnadsyta till 150 kvm, den sökta 
åtgärden innebär en avvikelse på c:a 12 kvm. Berörda grannar är 
hörda med möjlighet att yttra sig senast 2017-03-06. 
Förvaltningens förslag är att bygglov skall beviljas 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-24 
Situationsplan, inkommen 2017-01-30 
Planritning inkommen 2017-01-30 
Fasadritningar inkomna 2017-01-30 
Fotografi från Google Maps 
Detaljplan Hälltorp 1:49 (1761-P96/1), laga kraft 1996-01-29 
Orienteringskarta 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för inglasat uterum 
på fastigheten Hälltorp 1:216 med stöd av 9 kap 31b § plan- och 
bygglagen. 
 
Information 
Innan byggstart kan ske ska ett skriftligt startbesked 
lämnas enligt plan- och bygglagen 10 kap 3 §. En 
förutsättning för att startbesked ska kunna utfärdas är att 
ett tekniskt samråd hålls. Kontakta miljö- och 
byggförvaltningen för att boka tid för samråd.  

 
Byggnadsarbetena är av sådant slag att färdigställandeskydd inte 
krävs, enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen. 

 
Kontrollansvarig för byggnadsarbetet skall utses. 

 
Lovet skickas för kännedom till berörda grannar och 
annonseras i Post- och inrikes tidningar. Tidigast fyra 
veckor efter annonsering kan lovet vinna laga kraft, under 
förutsättning att ingen har överklagat beslutet. 

 
Slutbesked kan lämnas när kontrollplanen är ifylld och yttrande 
från kontrollansvarig har inkommit till förvaltningen samt att 
slutsamråd hållits på arbetsplatsen. 

 
                                                                                                forts. 
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Mbn § 50, forts 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från dagen då bygglovet vann laga 
kraft. 
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 5 688 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Berörda fastighetsägare med synpunkter (besvärshänvisning) 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 51   Dnr 2016/255 
 

Rud 4:113, bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser till- och påbyggnad av ett fritidshus. Befintligt 
fritidshus är av äldre snitt och står på plint. Fastigheten omfattas 
inte av någon detaljplan. Förvaltningen förordar att nämnden 
beviljar bygglov. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-06 
Situationsplan, inkommen 2017-02-03 
Planritning inkommen 2017-02-03 
Fasadritningar inkomna 2017-02-03 
Sektionsritning inkommen 2017-02-03 
Yttranden från grannar 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av 
fritidshus på fastigheten Rud 4:113 med stöd av 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen. 
 
Information 
Innan byggstart kan ske ska ett skriftligt startbesked 
lämnas enligt plan- och bygglagen 10 kap 3 §. En 
förutsättning för att startbesked ska kunna utfärdas är att 
ett tekniskt samråd hålls. Kontakta miljö- och 
byggförvaltningen för att boka tid för samråd.  

 
Byggnadsarbetena är av sådant slag att färdigställandeskydd inte 
krävs, enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen. 

 
Kontrollansvarig för byggnadsarbetena är Bo Persson, 
certifieringsnummer SC0553-15. 

 
Lovet skickas för kännedom till berörda grannar och 
annonseras i Post- och inrikes tidningar. Tidigast fyra 
veckor efter annonsering kan lovet vinna laga kraft, under 
förutsättning att ingen har överklagat beslutet. 

 
Slutbesked kan lämnas när kontrollplanen är ifylld och yttrande 
från kontrollansvarig har inkommit till förvaltningen samt att 
slutsamråd hållits på arbetsplatsen. 

 
 
                                                                                                 forts. 
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Mbn § 51, forts 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från dagen då bygglovet vann laga 
kraft. 
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 8 225 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Berörda fastighetsägare med synpunkter (besvärshänvisning) 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 52   Dnr 2017/41 
 

Rud 4:265, förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser ett förhandsbesked för ett enbostadshus med 
garage på fastigheten Rud 4:265. Förvaltningen föreslår ett avslag 
på ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-23 
Situationsplan, inkommen 2017-02-06 
Fotografi daterat 2017-02-01 
Fördjupad översiktsplan för Rud daterad 2014-02-04, laga kraft 
2014-07-24 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked 
med stöd av 2 kap 4 § plan- och bygglagen. 
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 1 290 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden (besvärshänvisning) 
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Mbn § 53   Dnr 2017/14 
 

Stora Skagene 1:13, förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för att få bygga ett enbostadshus 
på fastigheten Stora Skagene 1:13. Fastigheten ligger på södra 
delen av Hammarö. Nyetablering på södra delen av Hammarö är 
ytterst restriktiv. Förvaltningen förordar ett avslag med hänvisning 
till att planläggning bör ske innan förhandsbesked kan lämnas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-23 
Situationsplan, inkommen 2017-01-17 
Fotografi daterat 2017-02-01 
Översiktsplan 2004, antagen 2005-11-22 
Grönstrukturplan, laga kraft 2011-03-01 
Bostadsförsörjningsprogram, antagen 2017-01-30 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden förklarar att ansökan om 
förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen för byggrätt 
på fastigheten Stora Skagene 1:13 inte kan tillåtas med motivering 
att planläggning bör ske. 
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 1 290 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
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Mbn § 54   Dnr 2017/20 
 

Västra Hovlanda 1:37 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för att få bygga ett enbostadshus 
med garage på en avstyckad tomt från fastigheten Västra 
Hovlanda 1:37(7). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-22 
Kartor, inkomna 2017-01-20 
Fotografi daterat 2017-01-21 
Fördjupad översiktsplan för Hästviken, laga kraft 2015-10-
16 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden förklarar att ansökan om 
förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen för byggrätt 
på avstyckning från fastigheten Västra Hovlanda 1:37(7) inte kan 
tillåtas och hänvisar till att marken inte är utpekad för 
bostadsbebyggelse i den fördjupade översiktsplanen för Hästviken 
och dessutom kommer byggnationen nära hästverksamhet. 
Planläggning bör ske innan ny bebyggelse tillåts. 
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 1 290 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökande 
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Mbn § 55   Dnr 2017/17 
 

Nolgård 1:225, förhandsbesked för nybyggnad 
av garage 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av del av 
fastigheten Nolgård S2. Avsikten med avstyckningen är om och 
tillbyggnad av garage för fastigheten Nolgård 1:225. Idag finns ett 
garage för Nolgård 1:225som till största del är placerat på Nolgård 
S2. Förvaltningen föreslår att förhandsbesked kan beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-23 
Situationsplan, inkommen 2017-01-17 
Ortofotografi med tänkt avstyckning  
Grannyttranden 
Plan och bygglagen (PBL) 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av garage på 
fastigheten Nolgård 1:225 enligt PBL 9 kap 17§ kan beviljas med 
stöd av 9 kap 31§ under förutsättning att följande villkor uppfylls: 
Byggnadshöjden begränsas till 3 meter. Byggnadens utformning 
skall anpassa till omgivande bebyggelse 
 
Information 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan 
om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet 
vann laga kraft enligt 9 kap 18 § plan- och bygglagen. 
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas.  
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 13 171 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Mbn § 56   Dnr 2017/18 
 

Nolgård 1:225, strandskyddsdispens för 
nybyggnad av garage 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdisspens för om och tillbyggnad av 
garage på fastigheten Nolgård 1:225. Tillbyggnaden förutsätter att 
fastighetsägaren kan köpa till ett avstyckat område från fastigheten 
Nolgård S2. Förhandsbesked söks samtidigt. 
Förvaltningens förslag är att strandskyddsdispens beviljas 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-03 
Situationsplan, inkommen 2017-01-17 
Karta med tomtplatsavgränsning 
Ortofotografi  
Orienteringskarta 
Miljöbalken 7 kap 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden medger strandskyddsdispens för om 
och tillbyggnad av garage på avstyckning från fastigheten Nolgård 
S2 med stöd av 7 kap 18 c § miljöbalken. Området har redan tagits 
i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 
Tomtplatsavgränsning enligt karta tillhörande beslutet. 
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 9 920 kronor (faktureras separat). 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Länsstyrelsen Värmland 
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Mbn § 57   Dnr 2017/26 
 

Vidön 1:124 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser marklov för sluttäckning av deponi på fastigheten 
Vidön 1:124. Deponiområdet omfattar ca 7000 kvm och 
avslutningsplanen har godkänts av länsstyrelsen som har 
tillsynsansvaret för verksamheten enligt miljöbalken. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-01 
Ansökan med situationsplan, inkommen 2017-01-24 
Beslut från Länsstyrelsen, daterat 2016-12-16 
Avslutningsplan för Deponi 3, inkommen 2017-01-24 
Förslag till kontrollplan, daterad 2017-02-15 
Tekniskt samrådsprotokoll, daterat 2017-02-15 
Stadsplan för industriområdet i Skoghall, laga kraft 1964-07-30 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om marklov för 
sluttäckning av deponi med stöd av 9 kap. 35 § plan- och 
bygglagen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar även om startbesked med 
stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. 
 
Kontrollplan inkommen 2017-02-15 ska gälla för rubricerade 
objekt. 
 
Information 
Kontrollansvarig för markarbetena är Erik Carlson, 
certifieringsnummer SC0968-13. 

 
Slutbesked kan lämnas när kontrollplanen är ifylld och 
slututlåtande från kontrollansvarig har inkommit till förvaltningen 
samt att slutsamråd har hållits på arbetsplatsen. 

 
Marklovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från dagen då bygglovet vann laga 
kraft. 
 
Avgift 
Avgift för beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa 
uppgår till 8 500 kronor (faktureras separat). 
 
 
  
                                                                                                  forts. 
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Mbn § 57, forts 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
Övriga berörda fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Mbn § 58   Dnr 2017/53 
 

Nolgård 1:334, tillsyn av nämndemannagården 
 
Sammanfattning 
Svenska Byggnadsvårdsföreningen har inkommit med begäran till 
miljö- och byggnadsnämnden om tillsyn av nämndemannagården 
på fastigheten Nolgård 1:334. Tillsyn gjordes hösten 2012 och 
sammanställdes i en rapport 2012-11-05, ”Inventering av q-märkta 
byggnader”. Byggnadens dåliga skick och läge inom ett 
industriområde har därefter lett fram till beslut om planändring som 
innebär att byggnaden kommer att kunna rivas och att fastigheten 
blir mark för småindustri, handel och kontor (HJK). Detta 
planarbete pågår för närvarande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-02 
Begäran om tillsyn, daterad 2017-02-20 
Foton, tagna 2012-09-21 
Inventering av ”q-märkta” byggnader, daterad 2012-11-05 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut, 2012-11-23, Mbn § 156 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut, 2015-02-16, Mbn § 34 
Tjänsteskrivelse till ksau, daterad 2015-04-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, 2015-05-05 Ksau § 82 
Detaljplan för Östra och Västra Nolgård, laga kraft 2002-06-25 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden avslår begäran om tillsyn av 
fastigheten Nolgård 1:334 då frågan redan är behandlad i 
kommunen. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Sökanden 
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Mbn § 59    
 

Övriga frågor 
 
 
 
____________ 
 
 


