Miljö- och byggnämndens protokoll

2015-05-26

Datum:

Tisdagen den 26 maj 2015

Tid:

17.00 – 19.00

Plats:

Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet

Justeringsdag:

Måndagen den 1 juni 2015

Paragrafer:

38-49

Utses att justera:

Peder Engdahl (M)

Underskrifter:
Sekreterare
Ingela Flodin
Ordförande
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Justerare
Peder Engdahl (M)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2015-05-26

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2015-06-01

2015-06-22

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Ingela Flodin

1

Miljö- och byggnämndens protokoll

2015-05-26

Beslutande
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§ 38
Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande ärenden:

 Jämställdhet – uppdrag från fullmäktige

Beslut
Föredraganingslistan med ordförandens tillägg godkänns.
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§ 39
Information om riktlinjer för hantering av avloppsärenden
Dnr 2014/0297
Sammanfattning
Ärenden rörande enskilda avlopp handläggas individuellt och i samband med
handläggningen tas hänsyn till bl.a. belastningen på recipient samt särskilda personliga
omständigheter.
Miljöavdelningen har omprövat sitt ställningstagande i frågan och återtar därför ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelningschef daterad den 19 maj 2015.
Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras till
Henrik Olsson
Mikael Asplund
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§ 40
Information om uppföljning och utvärdering av miljö- och
hälsoskyddtillsyn samt revision av kommunal
livsmedelskontroll
Dnr 2014/0194
Sammanfattning
Länsstyrelsen genomförde revision av livsmedelskontrollen kombinerat med
uppföljning och utvärdering av miljö- och hälsoskyddstillsynen den 24 mars 2015.
I slutet av dagen redovisade länsstyrelsen för sina synpunkter och föreslog ett antal
förbättringsåtgärder. Föreslagna åtgärder bedöms kunna åtgärdas under 2015.
Länsstyrelsen håller på att skriva en revisionsrapport och miljö- och
bygglovsavdelningen har fått möjlighet att justera eventuella felaktigheter innan
rapporten färdigställs.
I revisionsrapporten kommer de viktigaste iakttagelserna och eventuella avvikelser att
redovisas. Länsstyrelsen kan begära en åtgärdsplan och/eller återrapportering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljöchef daterad den 18 maj 2015.
Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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§ 41
Information om internremiss för Energiplan 2015-2020
Dnr 2015/0361
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den första april att skicka förslag på energiplan på remiss
till samtliga nämnder och lokala partigrupper.
Förslag på Energiplan för Lilla Edets kommun 2015-2020 omfattar förutom beskrivning
och analys av de områden där stor energiförbrukning sker även förslag till mål och
åtgärder.
Energiplanen omfattar både den geografiska kommunen och Lilla Edets kommun som
organisation. Anledningen till detta är att Lag 1977 439 om kommunal energiplanering
har som mål att säkerställa bland annat hushållning och tillförsel av energi för
kommunens invånare. Dokumentet måste därför belysa helheten i energisystemet likväl
som organisationen bakom. Möjligheten för koncernen Lilla Edets kommun att påverka
främst företagare men även privatpersoner inskränker sid dock till största delen till att
ge information för att öka kunskapen inom energiområdet och samråda i mer
omfattande frågor. Möjligheten att styra över annat än kommunens egen organisation är
alltså mycket begränsad varför fokus i energiplanen kommer att vara på koncernen Lilla
Edets kommuns
Miljöavdelningen och bygglovsavdelningen arbetar med att ta fram ett genomarbetat
förslag på yttrande till energiplanen.
Förslag på energiplan kommer att tas upp i miljö- och byggnämndens juninämnd för
yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljöchef daterad den 15 maj 2015.
Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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Beslutet expedieras till
Kansliavdelningen
Henrik Olsson, Miljöchef
Peter Ramhage, Bygglovschef
Anna Stenlöf, Samhällsbyggnadschef
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§ 42
Jämställdhetsstrategi – uppdrag från fullmäktige
Dnr 2015/0210
Sammanfattning
Folkhälsosamordnare Eva-Lena Julin informerar om fullmäktiges uppdrag till
nämnderna.
Beslutsunderlag
Fullmäktige § 8/2015.
Jämställdhetsstrategi för Lilla Edets kommun 2015-2018.
Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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§ 43
Föreläggande med vite på avdelningsköket Linden
Dnr 2014/0279
Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen, Lilla Edets kommun, föreläggs med vite om 25000 kronor att
installera ett handtvättfat på avdelningsköket Linden, Lindkullen, senast 1 september
2015.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från livsmedelsinspektör daterad den 6 maj 2015.
Kontrollrapport livsmedel dnr 2014/0279-2
Föreläggande om installation av handfat dnr 2014/0279-7
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll dnr 2014/0279-8
Kontrollrapport livsmedel, uppföljning föreläggande dnr 2014/0279-10
Beslut
Miljö- och byggnämnden förelägger Lilla Edets kommun, omsorgsnämnden,
anläggning Lindkullen, med organisationsnummer 212000-1496, fastighet Staren*6, att
senast den 1 september vidta följande åtgärd:
Installera ett handtvättfat inne på avdelningsköket Linden på Lindkullen i nära
anslutning till livsmedelshanteringen.
Beslutet gäller vid ett vite på 25000 kronor om beslutet inte följs.
Laghänvisning
 Om en företagare inte följer lagstiftningen ska miljö- och byggnämnden vidta
åtgärder så att detta rättas till. Artikel 54, punkt 1, (EG) nr 882/2004 om offentlig
kontroll


Det skall finnas adekvat antal lämpligt placerade och utformade handtvättställ.
Handtvättställ skall ha varmt och kallt rinnande vatten, material för handtvättning
och för hygienisk torkning. Utrustning för sköljning av livsmedel skall när så är
nödvändigt vara skilt från anordningar för handtvätt. Bilaga II, kapitel 1, punkt 4
(EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien



Beslut av denna typ får förenas med ett vite, 23 § livsmedelslagen (2006:804)
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Ett vite ska bestämmas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om
adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas
förmå honom att följa beslutet, 3 § lag (1985:206) om viten

Beslutet expedieras till
Lilla Edets kommun, Omsorgsnämnden
Camilla Kärnsby, Enhetschef Lindkullen
Sofie Gyllenstedt, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilagor:
Information om hur beslutet kan överklagas
Delgivningskvitto
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§ 44
Västra Berg 2:3 - Ansökan om bygglov för vindkraftverk
Dnr 2014/0820
Sammanfattning
Ramströms Vind AB har ansökt om bygglov för uppförande av tre vindkraftverk på
fastigheten Västra Berg 2:3. Företaget beviljades den 8 april 2008 bygglov för de tre nu
aktuella verken. Bygglovet som vann laga kraft 2010-03-11, har inte utnyttjats och har
förfallit 2015-03-11. Ansökan måste därför prövas på nytt utifrån aktuella
förutsättningar.
De tre vindkraftverken har enligt ansökan en effekt av 2 MW per verk. Tornhöjden är
mellan 78-98 meter och totalhöjden mellan 119 till 139 meter. Verken nås via befintlig
skogsväg som utgår från allmän väg. Området är en relativt högt belägen skogbevuxen
platå i kommunens västra del. Inga andra vindkraftverk är uppförda i närområdet.
Närmst belägna bostadshus ligger i Varpeviken 500- 600- meter från vindkraftverken.
Buller och skuggberäkningar är utförda i samband med tidigare ansökan från 2008.
Området för vindkraftverken är utlagt av Energimyndigheten som riksintresse för
vindbruk.
Handläggning av ärendet
Kommunen har kommunicerat ansökan genom dels en kungörelse i ortstidningen den 2
april 2015 och på kommunens hemsida, dels genom brev tillberörda fastighetsägare
inom 400 meter från de tänkta vindkraftverken.
Yttranden
Fem skrivelser med negativa synpunkter har inkommit till kommunen. Tre av dessa
kommer från fastighetsägare i närområdet och som kommer att påverkas av
vindkraftverken genom buller och skuggbildning. Övriga två skrivelser kommer från
Föreningen för en ansvarsfull vindkraftutbyggnad i Lilla Edet samt från en privatperson.
Rishageröd 315 (Varpeviken) motsätter sig ansökan eftersom
vindkraftverken kommer att medföra skuggbildning och visuella olägenheter för hans
fastighet och för övriga fastigheter i Varpeviken samt att det också finns risk för höga
bullernivåer för fastigheterna där.
Vidare framförs synpunkten att eftersom det planeras totalt fem olika vindkraftparker i
närområdet skulle, om alla dessa kommer till,
fastighet som är högt
belägen att helt omges av vindkraftverk, vilket skulle innebära avsevärda olägenheter
för fastigheten.

påpekar att det aktuella området inte finns med i kommunens
vindbruksplan och att vindkraftverken skulle få en påtaglig dominans i omgivningen
och bli synliga på långt håll.
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bilägger också en häckfågelinventering utförd av Naturcentrum i
samband med den planerade vindkraftparken i Sköllunga, Stenungsunds kommun, som
bl a visar att det inom fem km från den planerade parken i Sköllunga finns flera
häckningsplatser för fiskgjuse och att födosök och häckning sker i närheten av de tre
planerade vindkraftverken på Västra Berg
, Västra Berg 2:10, motsätter sig ansökan eftersom vindkraftverken kommer
att hamna nära fastigheten som används som sommarbostad. Förutom buller och
skuggpåverkan påverkar vindkraftverken negativt den fina rekreationsmiljön i området.
, Rishageröd 325 (Varpeviken), motsätter sig
ansökan eftersom avståndet till verken från bebyggelsen i Varpeviken (500-600 meter)
kommer att medföra risk för buller och skuggbildning för de boende. Vidare kommer
vindkraftverkens höga placering att medföra en förfulning av landskapet inte bara för
boende i Varpeviken utan också för andra eftersom de kommer att bli synliga från långt
håll.
Sökanden har beretts möjlighet att yttrat sig över förvaltningens förslag till avslag för
åtgärden. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov

dnr 2015/0820-1

Teknisk data

dnr 2015/0820-4

Komplettering ansökan

dnr 2015/0820-17

Yttrande sakägare

dnr 2015/0820-21 tom 26

Beslut
Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov för att uppföra tre vindkraftverk
på fastigheten Västra Berg 2:3 med koordinaterna öst 324 929 nord 6 447 487, öst
324 773 nord 6 446 964 samt öst 324 772 nord 6 446 417 med stöd av 2 kap 2, 4, 5 och
6.1 §§ Nya PBL 2010.
Enligt nya PBL 2010 kapitlet 2 Allmänna och enskilda intressen ska enligt
2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked syfta till att
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked får mark tas i
anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för
ändamålet.
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5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse
och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet.
6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som
inte kräver lov bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en
god helhetsverkan.
Beslutsmotivering
Sedan 2008, då bygglovet beviljades har förutsättningarna för att pröva nya
vindkraftanläggningar förändrats i kommunen. En vindbruksplan antagen 2011 och en
efterföljande ny översiktsplan antagen 2012 av kommunfullmäktige i Lilla Edets
kommun har tagits fram. Vidare planerar Svenska kraftnät en ny riksledning som i sin
sträckning kan påverka området.
Vindbruksplan 2011
Enligt vindbruksplanen är området Gunnarsvattnet-Holmevattnet, där det aktuella
området ingår, olämpligt för vindbruk bl a för att det är ett högt beläget, och ett
opåverkat och tyst område av betydelse för rekreation och rörligt friluftsliv. Det
höglänta läget i ett omgivande öppet landskap innebär att vindkraftverk i området skulle
bli väl synliga inom ett vidsträckt område och därmed ge stor påverkan på
landskapsbilden.
Översiktsplan 2012
Rekommendationerna i vindbruksplanen har förts över till översiktsplanen, där det
aktuella området är betecknat R9 Stora opåverkade områden. I dessa ska stor
restriktivitet iakttas mot att uppföra byggnader och anläggningar som påverkar
områdenas opåverkade karaktär negativt. Vid lämplighetsprövning ska särskild hänsyn
tas till landskapsbilden. Bedömningen är att den ansökta vindkraftanläggningen
kommer att påverka landskapsbilden negativt och att göra alltför stora ingrepp i det
stora opåverkade området som helhet för att accepteras.
Svenska kraftnät planerar en riksledning
Svenska kraftnät planerar en ny riksledning mellan Stenkullen i Lerums kommun och
Skogssäter i Trollhättans kommun. Enligt samrådsrunda två ska riksledningen passera
strax väster om det aktuella vindkraftsområdet. Inget beslut finns ännu om exakt
sträckning. Koncession kommer att sökas under 2015 och tillstånd kan väntas 2018.
Bedömningen är att beslut om nya vindkraftanläggningar som kan påverka
ledningssträckningen inte bör fattas innan det klarlagts ledningens exakta sträckning.
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Olägenheter för kringboende
Den relativa närheten från vindkraftverken till bostadsfastigheter i området 500-600
meter medför att risk för olägenheter genom att några fastigheter riskerar att blir
bullerstörda och att den rekommenderade

Avgift
Bygglovsavgiften fastställs till 49067 kronor.
Avgiften är tagen i kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp.

Beslutet expedieras till
Ramström Vind
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§ 45
Tertialrapport 1 2015 för miljö- och byggnämnden
Dnr 2015/0325
Sammanfattning
De sex kommunfullmäktigesmål som berör miljö-, bygg och räddningstjänsten, bedöms
uppfyllas under året. Nämndens egna mål bedöms bli uppfyllda.
Miljö- och byggnämnden visar efter första tertialets utgång ett överskott på +870 tkr.
Verksamheten inom miljö och hälsa, myndighetsutövning visar efter första tertialet ett
överskott på +314 tkr. Orsaken till överskottet är dels vakanser på inspektörstjänster och
dels något högre intäkter än förväntat.
Klimat- och energirådgivningen visar vid periodens utgång ett överskott på +102 tkr.
Arbetet inom verksamhetsområdet löper enligt plan. Överskottet förklaras av att
kostnaderna för köp av huvudverksamhet ännu inte uppstått.
Hållbar utveckling visar efter perioden ett mindre överskott på +50 tkr. Orsaken till
överskottet är tillfälliga vakanser på miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Arbetet med det
lokala naturvårdsprojektet (LONA) förväntas vara klart under året. Arbetsgruppen för
vattenskyddsområde för Göta älv arbetar vidare med skyddsföreskrifterna. Arbetet med
kalkningen går enligt plan.
Livsmedelstillsynen går i allt väsentligt enligt plan.
Fysisk och teknisk planering - bygglov, förhandsbesked, bygganmälan - visar för
perioden ett överskott om +203 tkr.
Räddningstjänsten fullgör sitt uppdrag enligt LSO samt LBE, både gällande
förebyggande, tillsyn samt operativt. Bl.a. har räddningstjänsten gjort 115
räddningsinsatser under perioden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningsekonom daterad den 19 maj 2015.
Tertialrapport 1 2015 för miljö- och byggnämnden.
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner tertialrapport 1 2015.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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§ 46
Beslut om miljöpristagare
Dnr 2015/0315
Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden utser årets miljöpristagare utifrån de kriterier som omnämns i
stadgarna ”Stadgar för Lilla Edets kommuns pris för en hållbar utveckling”.
Priset som är avsett för att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling i
Lilla Edets kommun. I miljöbalken definieras begreppet som att:
”nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”.
En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenat med ett ansvar för att förvalta
naturen väl.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljöchef daterad den 18 maj 2015.
Förslag på miljöpristagare.
Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S): Johan Stegard, Elfhemsgård, utses till miljöpristagare 2015.
Niklas Andersson (C): Johan Stegard, Elfhemsgård, utses till miljöpristagare 2015.
Beslutsgång
Ordföranden finner att miljö- och byggnämnden bifaller Carlos Rebelo Da Silvas (S)
och Niklas Andersson (C) förslag.
Beslut
Miljö- och byggnämnden utser Johan Stegard, Elfhemsgård, till miljöpristagare 2015.

Beslutet expedieras till
Miljöpristagaren
Henrik Olsson, miljöchef
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§ 47
Information
Ingen information anmäld.
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§ 48
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1

2015/0200

KS § 57/2015 - Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön.
2

2015/0261

KS § 56/2015 - Yttrande till Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt över
förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer och förslag till
Åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021.
3

2015/0261

KS § 60/2015 – Uppföljning av samtliga nämnders internkontrollplaner 2014.

Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen.
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§ 49
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 § 49).
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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Sida 1

Diariear Diarienummer Sokbegrepp

Rubrik

Namn1

2014
0279
STAREN *6 Avdelningsköken
2014
0547
TÖSSLANDA 1:24
2014
0582
METHOLMEN 1:82
2014
0838
PASSAGÅRDEN 2:1
2014
0390
ECKERNA 3:2
2014
0889
ÅSBRÄCKA 1:8
KARLSSON,KATARINA ...
2014
1082
HÖNEBÄCK 1:5
2014
1084
RYK 2:78
FASTI...
2010
0425
ASSLERÖD 1:40
2014
1148
KÄLLSERÖD 1:22
2015
0227
HANSTRÖM 2:121
2015
0310
BALLTORP 1:11
2015
0375
FUXERNA 6:222
2015
0378
PILÖRTEN *3
2015
0142
SVENSERÖD 2:13
2015
0427
TUNGE 4:1
2015
0313
SVALÖRTEN 32
2015
0314
KLOSTRET 6:110
2015
0428
KÄRRA 4:24
2015
0429
BACKER 1:3
2015
0379
2015
0380
Stockhult 1:7
2015
0430
STRÖM 2:8
2015
0432
KLOSTRET 4:1
2015
0350
FUXERNA 6:239
FILIPOVIC
2015
0352
TORSKOGS BRUK 3:9
KOMMANDITB...
2015
0381
Skörsbo 1:15
2015
0384
RÖD 1:23
2015
0435
UTSIKTEN 16
2015
0436
AMNERÖD 1:10
2015
0358
HÅLT 1:6
2015
0366
ÄSPERÖD 1:28
2015
0058
BREDHULT 1:18
2015
0067
TINGBERG 4:156
2015
0386
TÖSSLANDA 2:28
2015
0388
Tingberg 3:25
2015
0437
UTBY 5:11

Föreläggande med vite
Tillstånd för hantering av brandfarliga varor
Beslut om slutbesked
Beslut om slutbesked
befintlig markbäddsanläggning kompletteras med biorock kemfällniing
Beslut om startbesked

Lindkullen, Avdelningsköken
Edet Rasta
ERIKSSON,BO INGEMAR
Vattenfall Eldistribution AB
LÖDÖSE ENERGI & MILJÖ AB
ELFSTIGEN

Beslut om startbesked för nybyggnad av enbostadshus och stall.
Beslut om startbesked

HANSSON,ANDERS HANS PETER
LILLA EDETS INDUSTRI OCH

Beslut avslutat ärende
fosforfällning, slamavskiljare + biorock 10
Riskklassning 2015
Beslut om startbesked för installation av bastukamin och rökkanal.
Beslut om startbesked för installation av braskamin och rökkanal.
Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum.
Beslut om startbesked
slamavskiljare, markbädd + fosforfälla
Bygglov beviljat för tillbyggnad med inglasat uterum
Beslut-Bygglov
ecobox
värmepump ok
Tjänstetillsättning
kompost ok
värmepump ok
föreläggande om försiktighetsmått
Beslut om bygglov för enbostadshus och garage.

Nya ägare
HERMENIUS,LEIF-JONAS
PALBRIT FILIAL
RUZINSKI,BRANKO
HANSSON,JAN LENNART
CUKUR,SUZANA
HEINIG,KARSTEN
ROMBERG,RUNE
CUKUR,ZEMIR
LARSSON,KENNETH
KARLSSON,ANDERS
Samuelsson,Anette Margaretha
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Michelle Fagerlund
KLEVENDAL,HENRIK
LÖDÖSE VARV NÄRINGSPARK AB
LINDA KARLSSON, ADMIS

Beslut om bygglov för tillbyggnad av hotell och konferansanläggning.

THORSKOGS SLOTT

Minireningsverk Klaro
kompost ok
kompost ok
klaro minireningsverk
mulltoa ok
Beslut om startbesked för installation av braskamin och rökkanal.
Beslut om startbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Startbesked
Biovac
värmepump ok
ok tömning var 3:e år

Jerry Bengtsson
WIBERG,BENNY
SVENSSON,OVE LENNART
Jörgensen,Martin Gustav
ENGSTRÖM,MARIA THERESE
JOHANSSON,LINUS JOHN ALBERT
JOHANNESSON,MALIN
KARLSSON,NATALIE
WESTERLUND,ULF
Inga-Maj Blomqvist
VIGESTAD,ÖYSTEIN

Delegeringsbeslut 2015-05-26
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Diariear Diarienummer Sokbegrepp

Rubrik

Namn1

2015
2015
2015
2015
2015
2015
OSCAR
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

0440
0367
0401
0402
0442
0443

STRÖM 1:156
ÄSPERÖD 1:5
INTAGAN 7:5
INTAGAN 2:18
TUNGE-ÄLEKÄRR 2:2
TUNGE-ÄLEKÄRR 1:6

Beslut om bygglov för ombyggnad av carport till garage.
kompost ok
minireningsverk biovac
biovac
biovac
biovac

Åman,Erik Robert
Wikström,Julia Vanessa Daisy Anabella
AUGUSTSSON,THURE KENNETH
AUGUSTSSON,ASTA
MALMGÅRD,GISELA
MALMGÅRD,RICKARD LARS

0407
0409
0410
0413
0414
0418
0421
0422

Käglan 4

Beslut om BYGGLOV för uterum
Beslut om bygglov för skyltar
Beslut om BYGGLOV för enbostadshus
Beslut om tidsbegränsat bygglov för uppställning av arbetsbodar, förrådscontainrar och skyltställning.
Registering
anmälan föranleder inga åtgärder
fosforfällning, slamavskiljare + markbädd
Weho puts med eget omhändertagande av slam

Åsa Kuhalampi
Lilla Edet Fiber
Vedran Vukojevic
C. LIDBERG AB
KENNY AND THE KIDS AB
Mihail Angelov
SVANTESSON,MATS
Georg Andersson

Tingberg 4:161
RYK 2:9
STRÖM 1:150
Skiltorp 1:38
HJÄRTUMS-TORP 4:7
KÄRRA 8:2

