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§ 59
Tillkommande och utgående ärenden
Inga tillkommande eller utgående ärenden är anmälda
Beslut
Föredraganingslistan godkänns.
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§ 60
Information om arbetet med miljö- och byggnämndens
delegeringsordning
Dnr 2015/0004
Sammanfattning
Samhällsbyggnadschef Anna Stenlöf redogör för arbetet med miljö- och byggnämndens
delegationsförteckning.
Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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§ 61
Länsstyrelsens rapport om Lilla Edets tillsyn enligt miljöbalken
och livsmedelslagen samt redovisning av åtgärder
Dnr 2015/0194
Sammanfattning
Inom ramen för den regionala tillsynsvägledningen genomförde länsstyrelsen vid besök
den 24 mars 2015 en utvärdering av Lilla Edets miljö- och byggnämndens tillsyn enligt
miljöbalken och kontroll enligt livsmedelslagen.
Syftet med besöket var att ge kommunen tillsynsvägledning inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt revidera kommunens livsmedelskontroll.
Länsstyrelsens revisionsrapport har nu inkommit och i den redovisas avvikelser och de
viktigaste iakttagelserna. Länsstyrelsen har begärt att miljö- och byggnämnden
inkommer med en åtgärdsplan för avvikelserna inom livsmedelskontrollen samt en
återrapportering kring avvikelserna inom miljö- och hälsoskyddstillsynen.
Länsstyrelsen vill i rapporten särskilt uppmärksamma följande positiva noteringar:
• Nämnden har hanterat den tidigare kontrollskulden
• Nämnden har tillräckligt med resurser i form av tjänster för tillsyn och kontroll
• Nämnden har flerårsplanering för tillsynen av fasta hälsoskyddsobjekt
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljöchef daterad den 30 juni 2015.
Rapport - Lilla Edets miljö- och byggnämnds tillsyn enligt miljöbalken och
livmedelslagen; dnr 2015/0194-11.
Åtgärdsplan för avvikelser inom livsmedelskontrollen; dnr 2015/0194-12.
Beslut
Miljö- och byggnämnden antar ”Åtgärdsplan för avvikelser inom livsmedelskontrollen”
daterat den 29 juni 2015 som yttrande till länsstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se Ämne: 281-3777-2015/503-3442-2015
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§ 62
Åtgärder inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde för att
redovisa positivt resultat 2015 för skattefinansierad verksamhet
Dnr 2015/0325
Sammanfattning
Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för
kommunfullmäktige efter varje tertial. Kommunfullmäktige fattade följande beslut
2015-06-17, § 37:
”Kommunfullmäktige uppmanar individnämnden, omsorgsnämnden och
utbildningsnämnden att, senast 2015-08-27, till kommunstyrelsen återrapportera
åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Följande nämnder ska redovisa ett positivt
resultat om åtminstone; kommunstyrelsen 900 tkr, kultur- och fritidsnämnden 500 tkr,
miljö- och byggnämnden 300 tkr, tekniska nämnden 300 tkr och senast 2015-08-27
återrapportera till kommunstyrelsen vilka effekterna blir.”
Miljö- och byggnämnden visade vid första tertialets utgång ett överskott på +870 tkr
och för helåret prognostiserades ett överskott på 250 tkr.
Förvaltningen bedömer att högre intäkter inom bl.a. bygglovsverksamheten samt
åtgärder för fortsatt kostnadskontroll under resten av år 2015 kommer att bidra till att
uppdraget om att visa ett överskott om minst 300 tkr uppfylls.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef daterad den 17 augusti 2015.
Beslut
Miljö- och byggnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta de förslagna åtgärderna.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Lukas Jonsson , Förvaltningsekonom
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§ 63
Utseende av personuppgiftsombud
Dnr 2015/0699
Sammanfattning
Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen (PuL) ikraft. Syftet med
personuppgiftslagen, PuL, är att skydda nu levande människor mot att deras personliga
integritet kränks genom behandling av deras personuppgifter. Lagen gäller i huvudsak
för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad.

Den som ansvarar för att personuppgifterna hanteras på lagligt sätt kallas
personuppgiftsansvarig. Enligt lagen är det i en kommun de enskilda nämnderna som är
personuppgiftsansvariga för de uppgifter som behandlas inom det egna ansvarsområdet.
Den som helt eller delvis automatiskt behandlar personuppgifter skall anmäla alla
behandlingar av personuppgifter som den gör till Datainspektionen. Anmälan skall vara
skriftlig och göras innan behandlingen sker. Anmälan behöver dock inte göras om den
personuppgiftsansvarige har utsett ett personuppgiftsombud. Ett beslut att utse
personuppgiftsombud skall anmälas till Datainspektionen.
Personuppgiftsombudets uppgift är att självständigt se till att den
personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i
enlighet med god sed, samt påpeka eventuella brister för den personuppgiftsansvarige.
Den personuppgiftsansvarige har således alltid det yttersta ansvaret för all behandling
även om han har utsett ett ombud.
Det är varje nämnd som skall utse och anmäla ett personuppgiftsombud till
Datainspektionen. Det finns däremot inget som hindrar att samma person är ombud för
flera nämnder eller att flera personer är ombud för samma nämnd.
Med anledning av organisatoriska förändringar föreslås miljö- och byggnämnden fatta
nytt beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2015.
Beslut
Miljö- och byggnämnden utser nämndsekreterare Nina Auvinen som miljö- och
byggnämndens personuppgiftsombud från och med den 7 september 2015.
Nämndsekreterare Elisabeth Thim-Gustafssons uppdrag som miljö- och byggnämndens
personuppgiftsombud upphör den 6 september 2015.
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Beslutet expedieras till
Miljö- och byggnämnden
Datainspektionen
Personuppgiftsombudet
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§ 64
Västra Röd 1:1 - Ansökan om förhandsbesked för avstyckning
och byggnation
Dnr 2015/0476
Sammanfattning
Ansökan avser avstyckning från fastigheten Västra Röd 1:1. Den tilltänkta tomten avses
bli ca 7000 kvm och på denna avses uppföras ett enbostadshus samt garage.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen
bebyggelse. Enligt översiktsplanen (ÖP 2012) för Lilla Edets kommun markeras
området som ”Övrig mark”.
Byggnationen avses ske på en öppen yta, högsta punkten på fastigheten Västra Röd 1:1,
omgiven av skoglikt impediment. Föreslagen åtgärd bedöms inte inverka negativt på
naturvärdena på platsen. Åtgärden bedöms heller inte påverka landskapsbilden
negativt.
Lantmäteriets yttrande:


Lantmäteriet har ur sin synpunkt inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked för
uppförande av bostadshus. En avstyckning bör kunna ske av en ändamålsenlig
tomtplats.

Miljöavdelningens yttrande:


Miljöavdelningen har inget att erinra utifrån naturvårdssynpunkt, och bedömer att en
avloppsanläggning kan anordnas.

Inga sakägare har yttrat sig i frågan avseende avstyckning och ny bebyggelse.
Enligt 2 kap. 6 § skall bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden,
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Den planerade byggnationen placeras i anslutning till befintlig bebyggelse med
förlängning av befintlig väg. Den planerade tomten är olämplig för ytterligare förtätning
av bostadshus på grund av terrängförhållanden, varför ett bostadshus kan bedömas kan
tillåtas på platsen
Förvaltningen anser att marken är lämplig för den planerade åtgärden. Vidare att husets
placering synes lämplig utifrån den redan omkringliggande bebyggelsen. Bebyggelsen
skall bestå av enbostadshus och garage.
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Förvaltningen bedömer således att positivt förhandsbesked kan ges. Bedömningen görs
att den planerade åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagen (PBL 2010-900) 2
kap. 5 §.
Positivt förhandsbesked kan meddelas med tillhörande villkor och upplysningar med
stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §, 2 kap. 4, 5 §§ samt MB 3 och 4 kap.
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för beslutet:


Ansökan

dnr 2015/0476-1



Situationsplan

dnr 2015/0476-2



Yttrande Lantmäteriet

dnr 2015/0476-4

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden i Lilla Edets kommun beslutar att bevilja förhandsbesked
för avstyckning och byggnation enligt ansökan på fastigheten Västra Röd 1:1.
Avgift
Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige utgör avgiften för förhandsbesked,
inklusive kostnad för sakägaryttrande och kungörelse, 6438 kronor. Fakturan på
avgiften sänds separat.
Upplysningar/villkor till sökanden


Fastighetsreglering/avstyckning söks hos Lantmäteriet i Vänersborg.



Som tomt får tas i anspråk definierad mark inom fastigheten, markerad på
situationsplan



Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det
att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och bygglagen 9 kap.
39 §.



Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt plan- och bygglagen 9
kap. 39 §. Bygglov skall sökas.



Avloppstillstånd erfordras innan bygglov medges och söks hos miljöenheten i Lilla
Edets kommun.



Beslutet kan överklagas. Hur sådant överklagande går till framgår av den bifogade
anvisningen härom.
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Beslutet expedieras till
Sökanden
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§ 65
Tingberg 4:117 - Ansökan om bygglov för uppförande av
kommunikationsmast med tillhörande teknikbod
Dnr 2015/0458
Sammanfattning
Ansökan avser nyetablering av torn för telekommunikation 30 meter hög, samt
tillhörande teknikbod om 5 kvm. Platsen har lägeskoordinaterna N: 643561 E: 332296
(SWEREF99).
Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område, d-plan nr 15-STY-1212.
Åtgärden avses ske vid det nuvarande vattentornet i Lödöse, på mark som avsatts med
A = Område för allmänt ändamål. På vattentornet finns idag viss kommunikationsutrustning vilka används av andra kommunikationsbolag. Sökanden har inkommit med
en från förvaltningen begärd komplettering, avseende frågan vad som gjorts för att
samköra med andra master och vad som gäller fara för strålning.
Allmänheten har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan genom en kungörelse
härom. Rågrannar till Tingberg 4:117 har tillsänts brev med möjlighet att yttra sig. Tre
yttranden har inkommit, kortfattat går dessa ut på bland annat missnöje med att masten
förfular området, eventuella ljudstörningar, minskade fastighetspriser samt faran med
strålningen.
Idag utgör telemaster och teknikbodar en del av det nationella mobilnätet som
tillgodoser samhällets behov av goda telekommunikationer. Med sin konstruktion för
väl fungerande funktion kan sådan anläggning inte helt undvika intrång till boendemiljön med närheten till befintlig bebyggelse. Strålning från telemasten som några
boenden i närheten är oroliga för, har inte något vetenskapligt belägg idag.
Den planerade byggnationen placeras på mark markerat som A-område i detaljaplanen.
Bygglovsansökan är således förenlig med planens bestämmelser.
Länsstyrelsen godtar från allmän naturvårdssynpunkt lokaliseringen av masten vid
samråd i frågan. Vidare bedömer länsstyrelsen att masten är förenlig med kraven på ett
långsiktig god hushållning med naturresurserna (3-4 kap miljöbalken), och att den inte
strider mot kommunens ÖP.
Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för beslutet:


Ansökan

dnr 2015/0458-1



Anmälan KA

dnr 2015/0458-2



Ritning mast

dnr 2015/0458-7
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Ritning teknikbod

dnr 2015/0458-8



Fotomontage

dnr 2015/0458-6



Ortofoto placering

dnr 2015/0458-5



Kontrollplan

dnr 2015/0458-3



Yttrande

dnr 2015/0458-15



Yttrande

dnr 2015/0458-16



Yttrande

dnr 2015/0458-19



Länsstyrelsen, samråd

dnr 2015/0458-17

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden i Lilla Edets kommun beslutar att bevilja bygglov för torn
för telekommunikation med tillhörande teknikbod på fastigheten Tingberg 4:117 i
enlighet med 9 kap. 31 § i plan- och bygglagen.
Åtgärderna får inte påbörjas innan startbesked meddelats.
Avgift
Bygglovsavgiften fastställs till 16037 kronor.
I avgiften för bygglov ingår avgift för start- och slutbesked, fastställande av kontrollplan
och kontrollansvarig, slutsamråd och avgift för kungörelse.
Avgifterna är tagna i kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Fakturan på avgiften sänds separat.
Upplysningar till sökanden
För att genomföra åtgärden kravs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig beslutas
Anders Lagergren, SP Sitac/SC1233-12.
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked
förrän byggnadsnämnden gett sitt skriftliga slutbesked.
Bygglovet har inte vunnit laga kraft och kan överklagas. Eventuella överklaganden
meddelas sökanden.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, skall
samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas för godkännande.
Beslutet kan överklagas. Hur sådant överklagande går till framgår av den bifogade
anvisningen härom.
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Utsättning och lägeskontroll skall utföras.

Beslutet expedieras till
Sökanden
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§ 66
Rishageröd 2:1 - Ansökan om bygglov för enbostadshus
(generationsbostad)
Dnr 2015/0512
Sammanfattning
Ansökan avser byggnation av ett enbostadshus om 140 kvm BYA samt ett garage om
56 kvm BYA på fastigheten Rishageröd 2:1. Som skäl till anges generationsboende,
ingen ansökan om avstyckning föreligger.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område samt utom sammanhållen
bebyggelse. Det råder inga generella rekommendationer på platsen.
Byggnationen avses ske i en glänta, delvis omgiven av skogsmark, något förhöjt med
utsikt över åkermark och bebyggelse. Föreslagen åtgärd bedöms inte inverka negativt på
naturvärdena på platsen. Åtgärden bedöms heller inte påverka landskapsbilden
negativt. Byggnationen ligger i en nära anslutning till den nuvarande gårdsmiljön. Väg
skall anordnas, vilket görs på den egna fastigheten.
Lantmäteriets yttrande:


Lantmäteriet har yttrat sig muntligen över åtgärden som sådan, och har inget att
erinra

Miljöavdelningens yttrande:


Miljöavdelningen bedömer att möjlighet finns att anordna avloppsanläggning

Inga sakägare har yttrat sig i frågan avseende ny bebyggelse på platsen.
Enligt 2 kap. 6 § skall bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden,
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Den planerade bebyggnationen placeras i nära anslutning till nuvarande bebyggelse där
väg idag finns anordnad.
Förvaltningen anser att marken är lämplig för den planerade åtgärden. Vidare att husets
placering synes lämplig utifrån den redan omkringliggande bebyggelsen. Bebyggelsen
skall bestå av enbostadshus och garage.
Förvaltningen bedömer således att bygglov kan medges. Bedömningen görs att den
planerade åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagen (PBL 2010-900). Bygglov
kan beviljas då byggnationen uppfyller kraven i 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och
18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.
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Beslutsunderlag
Följande handlingar ligger till grund för beslutet:


Ansökan

dnr 2015/0512-1



Situationsplan

dnr 2015/0512-6



Ritning fasader

dnr 2015/0512-3 samt 4



Plan, sektion

dnr 2015/0512-2



Garage- plan, fasad, sektion

dnr 2015/0512-5

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden i Lilla Edets kommun beslutar att bevilja bygglov för
enbostadshus samt garage på fastigheten Rishageröd 2:1 enligt ansökan.
Åtgärderna får inte påbörjas innan startbesked meddelats. Startbesked kommer att
meddelas då kontrollansvarig och kontrollplan godkänts, en godkänd energiberäkning
redovisats, avloppstillstånd redovisats och tekniskt samråd hållits.
Avgift
Bygglovsavgiften fastställs till 20514 kronor.
I avgiften för bygglov ingår avgift för start- och slutbesked, fastställande av kontrollplan
och kontrollansvarig, slutsamråd och avgift för kungörelse. Avgifterna är tagna i
kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp.
Fakturan på avgiften sänds separat.
Upplysningar till sökanden
Avloppstillstånd skall sökas på miljöavdelningen i Lilla Edets kommun
För att genomföra åtgärden kravs en kontrollansvarig. Någon kontrollansvarig har inte
anmälts.
Slutsamråd skall ske på arbetsplatsen.
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked
förrän byggnadsnämnden gett sitt skriftliga slutbesked.
Bygglovet har inte vunnit laga kraft och kan överklagas. Eventuella överklaganden
meddelas sökanden.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
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Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, skall
samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas för godkännande.
Beslutet kan överklagas. Hur sådant överklagande går till framgår av den bifogade
anvisningen härom.

Beslutet expedieras till
Sökanden
Peter Ramhage, bygglovschef
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§ 67
Information
Sammanfattning
 Samhällsbyggnadschef Anna Stenlöf informerar om förslag att ha studiebesök
innan nämndmötet med början nästa nämnd. Förslag på tid är 15.00.
 Bygglovsinspektör Jan Sagfors informerar om anmälan om vanskötsel på
stallbyggnaden vid Ströms slott.
Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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§ 68
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
1
KF § 37/2015 – Tertialrapport 1, januari – april 2015, Lilla Edets kommun.
2
KF § 38/2015 –Mål- och resursplan 2016 samt flerårsplan 2017-2018.

Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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Miljö- och byggnämndens protokoll

2015-08-25

§ 69
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av miljö- och byggnämnden antagen delegationsordning. Dessa
beslut ska redovisas till miljö- och byggnämnden. Redovisningen innebär inte att miljöoch byggnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det
miljö- och byggnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut (se
bilaga till § 69).
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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Sida 1

Diariear Diarienummer Sokbegrepp

Rubrik

Namn1

2012
0531
LE...
2012
0816
2013
0818
2013
0819
2009
0658
2014
0810
2013
0926
2014
0988
2014
0898
2014
1102
2015
0169
2015
0192
FASTIGHE...
2014
1158
2015
0372
2015
0064
2015
0337
ROGER
2015
0067
2015
0434
2015
0192
FASTIGHE...
2015
0464
2015
0438
2015
0438
2015
0507
2015
0513
2015
0471
2015
0472
2015
0387
2015
0656
2015
0514
2015
0516
2015
0521
T...
2015
0522
2015
0473
2015
0474
2015
0585
2015
0597

IVARSLUND 1:11

Beslut om kontrollplan för ombyggnad av komplementbyggnad till Bed & Breakfast.

LENGSTRAND,PER och BERG

METHOLMEN 1:16
NYGÅRD 7:79
LAXEN *3
GARN 4:3
STRÖM 2:8
FUXERNA 6:251
NYGÅRD 7:81
FUXERNA 6:218
GRORÖD 5:19
HEDE 1:9
EDET 1:6

Interimistiskt slutbesked för om- och tillbyggnad av fritdshus.
Beslut om SLUTBESKED
Inrterimistiskt slutbesked
Nybyggnad av enbostadshus.
Beslut om bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage
Nybyggnad av enbostadshus.
Beslut om slutbesked
Slutbesked
Beslut om slutbesked
Interimistiskt slutbesked - Etapp 1.

TORSTENSSON, SVEN-OLOF
Byggout
Johan Bergelin
BERTILSSON,LEIF ANDERS
KLEVENDAL, HENRIK
Mattias Hansson, Jennie Säverhag
Aptacon AB
BRF RYRSJÖN VID GÖTA ÄLV
ELMELIND,STIG ARNE
Vattenfall Eldistribution AB
VALLGRAVSSPÅRET

TÖRSTORP 1:7
TINGBERG 2:35
EDET 2:10
TINGBERG 4:64

Beslut
Beslut om startbesked
Ombyggnad av kontor till bostad för ensamkommande flyktingbarn.
Beslut om bygglov för nybyggnad av förråd.

BERNHARDSSON,ROLAND
Gunnar Pedersen
PROFURA FASTIGHETER AB
BERNTSSON,BENGT ERIK

TINGBERG 4:156
PLOGEN 38
EDET 1:6

Beslut om interimistiskt slutbesked
Beslut om BYGGLOV för takkupa, mur och träskärm
Interimistiskt slutbesked - Etapp 2

KARLSSON,NATALIE
BRAJKOVIC,DANIJEL
VALLGRAVSSPÅRET

FUXERNA 6:125
KLOSTRET 1:37
KLOSTRET 1:37
HARVEN *1
ÖSTRA BERG 1:151
TINGBERG 4:177
TINGBERG 4:175
TINGBERG 13:8
Kärra 10:2
SANNERSBY 1:30
KLINTEN 1:6
EKBACKEN 1:4

Beslut om bygglov för tillbyggnad av bostadshus med garage.
Beslut om BYGGLOV för enbostadshus
Beslut om startbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Beslut om startbesked för installation av braskamin och rökkanal.
Beslut om startbesked för installation av braskamin och rökkanal.
Beslut om startbesked för nybyggnad av enbostadshus med anslutande förråd och carport.
Beslut om startbesked för nybygnad av enbostadshus med anslutande förråd och garage.
Beslut om startbesked
Ecobox small
Beslut om startbesked för uppförande av bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Riskklassning 2015
biovac

Juhani Mäkinen
KRARUP,KURT
KRARUP,KURT
Sahar Baradaranmoti
SKIÖLD,KAJ TOMMY
SnickarCarlsson i Lödöse AB
SnickarCarlsson i Lödöse AB
NYSTRÖM,HENRIK
Janne Ydresjö
NILSSON,LENNART
Lödöse Nygård IK (Prässebo kiosk)
SUNDBERG,SANDRA JESSICA

LARSERED 1:27
Ljungkullen *4
DELEGERING
KROKEN 1:80
KÄRRA 1:41

fosforfällning slamavskiljare + upphöjd markbädd 40 m2
Beslut avseende olägenhet av pelletseldning
Delegering till Anna Tauson
kompost ok
komplettera med fosforfällning och helst luftare

Kerr, Dean
Carita Frisk
Miljö- och byggnämnden
NÄSS,IDA
HELL,ELFRED
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Sida 2

Diariear Diarienummer Sokbegrepp

Rubrik

Namn1

2015
0525
2015
0526
2015
0474
2015
0474
2015
0615
TVÅST...
2015
0626
2015
0531
2015
0535
2015
0474
2015
0478
2015
0631
2015
0634
2015
0480
2015
0481
2015
0492
Ma...
2015
0492
Ma...
2015
0536
2015
0544
2015
0545
2015
0546
2015
0636
2015
0637
GU...
2015
0548
2015
0552
2015
0640
2015
0644
2015
0553
2015
0563
2015
0651
2015
0652
2015
0494
2015
0658
2015
0660
2015
0661
2015
0669
2015
0674
2015
0677

TOMTEN 1:4
METHOLMEN 1:5
DELEGERING
DELEGERING
SMÖRKULLEN 8

bdt-avlopp ok
Beslut om startbesked för bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Delegering till Stina Schött
Delegering till Henrik Olsson
Beslut om rivningslov samt kontrollansvarig

SJÖBERG,DAGNY ULLA-BRITT
Mattias Andersson
Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden
LASTBILSCEBTRALEN I

TÖRRESRÖD 1:12
KÄRRA 4:27
HÖNEBÄCK 1:35
DELEGERING
Gladan 1
SKARPSKYTTEN 10
STARRKÄRR 1:7
Nygård 7:45
Edet 2:60
TINGBERG 1:169 mfl

Tillstånd till minireningsverk EK-S12
biovac
biovac till stenkista
Delegering till Björn Larsson
Beslut om BYGGLOV tillbyggnad av förråd
Beslut om startbesked för installation av braskassett i öppen spis.
Eget omhändertagande av slam medges
Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum.
Tillstånd att hantera brandfarlig vara
Beslut om BYGGLOV för flerbostadshus

Richard Dantanus
Morgan Olsson
Anders Hansson
Miljö- och byggnämnden
Karl-Gunnar Samuelsson
SJÖGREN,CONNY
KARLSSON,RUNE
Anette Danielsson
Qstar Försäljning AB
Ekeblad Real Estate Investment

TINGBERG 1:169 mfl

TINGBERG 1:169 Mfl. Beslut om omprövning om BYGGLOV för flerbostadshus samt komplementbyggnad

Ekeblad Real Estate Investment

Småberg 1:8
SKÖRSBO 1:25
SANKT PEDERS ÄLEKÄRR 1:12
STRANDGÅRDEN 3:2
METHOLMEN 1:74
INTAGAN 5:2

fosforfällning, slamavskiljare + ny markbädd
kompost ok
kompost ok
biovac 5 p e för anläggning i anläggningsrum samt eget omhändertagande av slam
Beslut om startbesked för installation av braskamin och rökkanal.
slamavskiljare minireningsverk Biop samt fosforfälla

Tommy Andersson
LIND, CAMILLA
RANDVEER,CATRIN LY-ANN
PALMCRANTZ,BRITT-MARIE
Billy Eborn
HALLGREN,ROBERT KARL-

BREVIK 1:20
GARN 2:28
KÄRRA 1:32
SKILTORP 1:20
TUNGE 1:18

fosforfällning slamavskiljare + markbädd
fosforfällning, befintlig slamavskiljare + markbädd
Ecobox
fosforfällning, slamavskiljare + markbädd
fosforfällning, befintlig slamavskiljare + markbädd
Beslut om användningsförbud
kompost ok
kompost ok
värmepump ok
biovac
biorock
Biorock 10 gemensam med Utby 5:24
fosforfällning, slamavskiljare + markbädd
Bekräftelse på anmälan om värmepump
fosforfällning, slamavskiljare + markbädd

STENSTRÖM,ANITA HARRIET
Timo Annala
BERNHARDSSON,BIRGITTA
RÅNGEBY,JULIAN
Ann-Charlotte Niklasson
Bygg Gekå AB
Sonia Erlandsson
Robin Edfeldt
Tommy Moilanen
Sten Karlsson
Alice Andersson
Jimmie Glud
Hans Erngren
Roland Andersson
Christer Lärk

Lilla Edet Utby 8:3
Backa 1:20
Ström 1:73
Sanna 2:4
Utby 5:30
Utby 5:23
GARN 5:15
RÖRSTORP 2:3
INTAGAN 7:8
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Sida 3

Diariear Diarienummer Sokbegrepp

Rubrik

Namn1

2015
0681
2015
0684
2015
0686
2015
0690
2015
0691
2015
0693
2015
0695
2015
0700
RICKARD

Bekräftelse på anmälan om värmepump
Förlängt slamtömningsintervall medges
biovac
kompost ok
Tillstånd att hålla höns inom område med detaljplan
biovac
sluten tank bdt för sommarboende finns
Bekräftelse på anmälan av värmepump

LEIFAB
PATOVAARA,MATTI
Laila Karlsson
Jan Gavelin
JOHANSSON,LARS JOHN
Jonna Nilsson
JOHANSSON,OVE
KRISTENSSON,PETER

STRÖM 1:142
GÅRD 4:3
KÄRRA 1:46
ÖSTRA BERG 1:97
FUXERNA 6:233
Bäck 3:11
VABACKEN 1:47
BALLABO 2:14

