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Anslag om justering  

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 

 
2011-05-09 

Datum då anslaget 
sätts upp 

 
2011-05-16 

Anslaget tas 
ned: 

 
2011-06-07 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Miljö- och byggnadskontoret 

 
 
Underskrift 
 Eivor Hardinsson   
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Ärendeförteckning 

 
§ 63 Anmälan av delegeringsbeslut  

§ 64 Ändring av villkor för avslutningsplan Alandsköp deponi             

§ 65 Anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalken avseende ny biobränslepanna vid 
Markaryds fjärrvärmeverk 

§ 66 Anmälan enligt miljöbalken avseende ytbehandling av medicinsteknisk 
utrustning i befintlig anläggning 

§ 67 Nybyggnad enbostadshus, Tånneryd 4:4 

§ 68 Nybyggnad enbostadshus, Gunghult 1:46 

§ 69 Nybyggnad enbostadshus, Södra Århult 4:2 

§ 70 Nybyggnad enbostadshus, Norra Haghult 1:21 

§ 71 Nybyggnad enbostadshus, Berg 1:22 

§ 72 Nybyggnad enbostadshus, del av Trälora 2:2 

§ 73 Tillbyggnad till hotell/restaurangbyggnad, Gunghult 1:46 

§ 74 Tidsbegränsat lov, Bävern 3 

§ 75 Strandskyddsdispens, Vivljunga med omnejd 

§ 76 Delegeringsordning 2011 

§ 77 Uppföljning av tillsynsplan för 2010 

§ 78 Ekonomisk månadsuppföljning 

§ 79 Bokslutsprognos 

§ 80 Analysrapporter över dricksvatten samt bassängbadvatten 

§ 81 För kännedom 
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Mbn § 63 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Dnr 2011/7.002  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande delegeringsbeslut. 
 
Sammanställning 

Miljö- och byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän 
enligt en av miljö- och byggnadsnämnden antagen delegationsordning. 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 delegation. 
 
Beslut om bygglov, bygganmälan, slutbevis, färdigställandeskydd/   byggfelsförsäkring, 
rivningsanmälan, marklov, förhandsbesked, kvalitetsansvarig samt upphävande av beviljat 
bygglov fattade av kommunarkitekt Kjell Nielsen  
DN 74/11 - DN 102/11 
 
Beslut om bygganmälan samt färdigställandeskydd/byggfelsförsäk- ring fattade av 
byggnadsinspektör Laszlo Harmath 
D LH 13/11 - D LH 20/11 
 
Beslut om registrering av livsmedelsanläggningar fattade av livsmedelsinspektör Annastina 
Nilsson 
RAN 3/11  Golden Gate, restaurangverksamhet 
RAN 4/11  Mathuset i Markaryd AB, storhushåll, restaurangverk- 
samhet 
RAN 5/11  Smörrebröds café, storhushåll, Café 
RAN 6/11  Strömsnäsbruks Vandrarhem AB, enklare frukostser- 
vering i anslutning till rumsuthyrning 
 
Beslut om fastställande av kontrollavgift för 2011 enligt avgiftsförordningen samt 
livsmedelslagen fattat av livsmedelsinspektör Annastina Nilsson 
TAAN 1/2011   Golden Gate  8 kontrolltimmar 4680 kronor 
 
 
Beslut att påbörja arbete med upphävande av alla vid beslutets datum gällande 
tomtindelningar/fastighetsplaner fattat av miljö- och byggnadsnämndens ordförande Per 
Lindholm 
2011-04-14  
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Mbn § 63 forts 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-05-02 
Delegationsbeslut 2011-04-01 - 2011-04-27 fattade av kommunarkitekt Kjell Nielsen 
Delegationsbeslut 2011-04-01 - 2011-04-28 fattade av byggnadsinspektör Laszlo Harmath 
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Mbn § 64 

Ändring av villkor för avslutningsplan Alandsköp deponi 

Dnr 2002/424.455  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ändra villkor 2 och 5 med följande formulering. 
2) Deponin ska vara sluttäckt senast vid utgången av 2019. 
5) Efter 30 år (2049) ska en utvärdering av kontrollen av deponin göras och med ledning av 
den avgör tillsynsmyndigheten om kontroll, övervakning och underhåll behöver fortsätta. 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2004-03-22 ska i övrigt gälla. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Gatuenheten, Markaryds kommun har till Miljö- och byggnadskontoret inkommit med 
begäran om ändring av vissa villkor i Miljö- och byggnadsnämndens beslut om 
avslutningsplan Alandsköps deponi, 2004-03-22. 
 
Ändringen avser villkor: 
1) Deponin ska vara sluttäckt senast vid utgången av 2014. 
5) Efter 30 år (2044) ska en utvärdering av kontrollen av deponin göras och med anledning av 
den avgör tillsynsmyndigheten om kontroll, övervakning och underhåll behöver fortsätta. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2011-04-11 att ärendet skulle kompletteras med en 
handlingsplan som visar hur det fortsatta arbetet med sluttäckningen ska bedrivas, vilket 
förslag till lösning som är det bästa samt en tidsplan för detta. 
 

Dagens sammanträde 

Tf gatuchefen och representant från Sweco redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-05-09 
Underlag för begäran om ändring av villkor 2011-02-04 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avslutningsplan Alandsköp deponi, 2004-03-22 
   
Beslutet expedieras till: 

Gatuenheten 
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Mbn § 65 

Anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalken avseende ny biobränslepanna 
vid Markaryds fjärrvärmeverk 

Dnr 2011/136.427  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 19 §§ och med hänvisning 
till 2 kap 3 § Miljöbalken att förelägga E.ON Värme Sverige AB, org.nr 556146-1814, om 
följande försiktighetsmått 
 
1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget angett i 
anmälan. 
 
2. Stofthalten i rökgaserna från biobränslepannorna får som riktvärde inte överstiga 100 
mg/nm3 torr gas vid 13 % CO2. Om upprepade emissionsmätningar visar att ett riktvärde på 
80 mg/nm3 torr gas vid 13 % CO2 kan innehållas, kan en sänkning av värdet till denna nivå 
bli aktuell efter 2 års drift. 
Stofthalten ska kontrolleras genom mätningar minst en gång per år och resultaten från 
mätningarna skall därefter lämnas in till miljö- och byggnadskontoret. 
 
3. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna 
bostadshusen inte överstiger följande riktvärden: 
50 dB(A)  vardagar  07:00 - 18:00 
40 dB(A)  natt          22:00 - 07:00 
45 dB(A)  övrig tid 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att upphäva tidigare beslut daterade 2005-02-21, Mbn 
§ 26, 2005-08-22, Mbn § 157 samt 2007-12-17, Mbn § 175. 
 
Bilaga: Hur man överklagar 
 
Bakgrund och sammanfattning 

E.ON Värme Sverige AB har inkommit med anmälan avseende ny biobränslepanna vid 
Markaryds fjärrvärmeverk på fastigheten Beckasinen 5. Anmälan avser komplettering av 
befintlig anläggning med en ny biobränslepanna, dimensionerad för en avgiven effekt av  
ca 3 MW, motsvarande ca 3,3 MW tillförd effekt. Den befintliga biobränslepannan är 
dimensionerad för samma effekt som den nya pannan. Rökgaserna från båda 
biobränslepannorna renas med multicyklon. Både den nya och befintliga biobränslepannan 
eldas med briketter och torrflis. Den befintliga bränslefickan kommer att användas för den 
nya pannan. 
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Mbn § 65 forts 

Anläggningen kommer, med den nya biobränslepannan, vara dimensionerad för en total 
tillförd effekt av ca 15,5 MW. Andelen tillförd effekt från biobränslepannorna blir totalt 6,6 
MW. 
 
Den totala fjärrvärmeproduktionen uppgår för närvarande till ca 24 GWh per år varav ca 10 % 
produceras via gasol. Genom utbyggnad av fjärrvärmeanläggningen bedöms produktionen 
kunna öka med 2 GWh/år och att minst 98 % av den totala fjärrvärmeproduktionen skall ske 
via biobränslen. 
 
Skorstenshöjden på den nya skorstenen har beräknats till 37 meter. Både den nya pannan och 
befintliga pannan kommer att kopplas till skorstenen. Befintlig skorsten på 26 m kommer vara 
kvar för gasolpannan och oljepannan. 
 
Askutmatningen är automatisk via askskruvar till sluten askcontainer. Den totala askmängden 
beräknas till ca 32 ton/år. Uppkommen aska tas om hand av Askungen Vital AB. 
 
Värmeleverans från den ombyggda anläggningen beräknas starta omkring årskiftet 
2011/2012. 
 
Anläggningen är belägen inom Markaryds Västra industriområde på fastigheten Beckasinen 5 
vid Järnvägsgatan i Markaryd. Avstånd till närmaste bostäder är ca 200 m ost om 
anläggningen. 
 
Verksamheten har beteckningen C samt kod 40.60 enligt bilaga i förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Beslutsunderlag 

Anmälan inkommen 2011-04-21 
Tjänsteskrivelse 2011-04-27 
 
 
Beslutet expedieras till: 

E.ON 
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Mbn § 66 

Anmälan enligt miljöbalken avseende ytbehandling av 
medicinsteknisk utrustning i befintlig anläggning 

Dnr 2011/73.427  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 19 §§ och 2 kap 3 § 
miljöbalken (1998:808) att förelägga Bactiguard AB, org.nr 556668-6621, om följande 
försiktighetsmått 
 
1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget angett i 
anmälan. 
 
2. Processavloppsvatten från förbehandlingsbaden samt rengöringsvatten med lågt 
föroreningsinnehåll får avledas till kommunalt spillvattennät. Mängden avloppsvatten från 
ytbehandlingen får högst uppgå till 10m3 per år. 
 
Föroreningskoncentrationen i det utgående vattnet får som riktvärde inte överstiga 0,05 mg/l 
silver (Ag) respektive 0,01 mg/l tenn (Sn). 
 
pH ska vara inom intervallet 6,5 till 10. 
 
3. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna 
bostadshusen inte överstiger följande riktvärden: 
 
Dagtid                       Kl.  07:00 - 18:00   50 dB(A) 
Kvällstid                    Kl. 18:00 - 22:00   45 dB(A) 
Sön- och helgdagar  Kl. 07:00 - 22:00  45 dB(A) 
Nattetid                     Kl.  22:00 - 07:00  40 dB(A) 
 
Momentant buller nattetid för högst uppgå till 55 dB(A) 
 
4. Förvaring av kemiska produkter och farligt avfall, som kan förorena mark eller vatten, ska 
ske inomhus på tät ogenomsläpplig yta inom invallning eller på annat sätt så att eventuellt 
spill och läckage kan samlas upp och omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt 
 
Uppsamlingsvolymen skall rymma innehållet av den största lagrade behållaren samt 10 % av 
den övrigt lagrade volymen. 
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Mbn § 66 forts 
 
5. Processlokalen ska vara försedda med vätsketäta golv utan avlopp och i övrigt utformat så 
att spill eller läckage kan samlas upp och omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt. 
 
Bilaga: Hur man överklagar 
 
Bakgrund och sammanfattning 

2011-03-14 inkom anmälan från Bactiguard AB avseende ytbehandling av medicinskteknisk 
utrustning i befintlig anläggning. 
Anmälan avser ändring av verksamhet i befintlig anläggning på fastigheten Beckasinen 6 vid 
Järnvägsgatan 9 i Markaryd. Ändringen avser ytbehandling av medicinskteknisk utrustning av 
plast.  
 
Verksamheten har beteckningen C samt kod 28.60 
 
Verksamheten är belägen inom Markaryds Västra industriområde. Avståndet till närmaste 
bostäder, som utgörs av flervånings hyreshus, är omkring 200 m i ostlig riktning.  
Framställning av koncentrerade bad sker genom manuell blandning av oorganiska salter samt 
oorganisk syra och etanol. Mängden producerat koncentrat beräknas uppgå till mindre än 1 
ton per år. Slam i form av ädelmetaller från ytbehandlingslinjen, mindre än 5 kg/år, skickas 
för extern återvinning av ädelmetallinnehållet. Förbrukning av etanol i ytbehandlingen 
beräknas uppgå till mindre än 2 ton per år. Mängden förbrukade metallsalter kommer inte att 
överstiga 10 kg per år. Farligt avfall i form av förbrukade bad och sköljvatten beräknas uppgå 
till 45 m3.  
 
Förbehandlingsbad med tillhörande sköljbad kommer att släppas till avlopp i slutet varje 
arbetsdag. Den totala volymen som släpps till avlopp uppgår till 8 - 10 m3. 
 
VA-enheten i Markaryds kommun har inget att erinra mot förslaget/anmälan.  
 
Beslutsunderlag 

Anmälan 2011-03-14 
Tjänsteskrivelse 2011-04-26 
Yttrande från VA-enheten 2011-04-12  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Bactiguard 
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Mbn § 67 

Nybyggnad bostadshus, Tånneryd 4:4 

Dnr 2011/127.231  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till kommunarkitekten att bevilja bygglov 
och strandskyddsdispens samt fatta beslut beträffande byggfelsförsäkring och 
färdigställandeskydd för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tånneryd 4:4 under 
förutsättning att inga erinringar inkommer under kommande yttrandetid. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Till Miljö- och byggnadskontoret har inkommit ansökan om bygglov för att få uppföra ett 
enbostadshus på fastigheten Tånneryd 4:4. 
På fastigheten finns ett äldre bostadshus. För detta liksom för en äldre komplementbyggnad 
har rivningsanmälan gjorts för vilken bekräftelse skrevs ut 2011-04-27.  
Det nya huset avses få nästan samma placering som det befintliga bostadshus som skall rivas. 
Den nya byggnaden avses bli i två plan samt få en byggnadsarea på 167 kvm.  
 
Sakägare har tillskrivits och yttrandetiden är till och med 23 maj 2011. Ärendet tas upp nu för 
att sökanden förhoppningsvis ej skall behöva vänta till Miljö- och byggnadsnämndens 
sammanträde 2004-06-27 innan beslut i ärendet kan bli möjligt att ta. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-04-28. 
Ansökningshandligar inkomna 2011-04-18. 
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Mbn § 68 

Nybyggnad enbostadshus, Gunghult 1:46 

Dnr 2011/124.231  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till kommunarkitekten att bevilja bygglov 
för nybyggnation av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad på fastigheten 
Gunghult 1:46 samt även att fatta beslut beträffande byggfelsförsäkring och 
färdigställandeskydd, under förutsättning att inga erinringar inkommer under kvarvarande 
yttrandetid. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Till Miljö- och byggnadskontoret har inkommit ansökan om bygglov för att få uppföra ett 
enbostadshus på fastigheten Gunghult 1:46. Byggnaden planeras bli i två våningar och med 
taklutningar på 18 och 27 grader. I lovansökan ingår även fristående förråd/carport. 
Enligt Riksantikvarieämbetets "Fornsök" finns ingen fornlämning på platsen för byggnation. 
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden är till och med torsdagen den 
19 maj 2011. 
Vid datum för upprättande av denna tjänsteskrivelse har inga erinringar inkommit i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-04-28. 
Ansökningshandlingar inkomna 2011-04-15. 
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Mbn § 69 

Nybyggnad enbostadshus, Södra Århult 4:2 

Dnr 2011/123.231  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till kommunarkitekten att bevilja bygglov 
för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Södra århult 4:2, samt även att fatta beslut 
beträffande byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd, under förutsättning att inga 
erinringar inkommer under kvarvarande yttrandetid och under förutsättning att Länsstyrelsen 
beviljar eventuellt erforderligt tillstånd för grävning inom aktuellt fornminnesområde.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Till Miljö- och byggnadskontoret har inkommit ansökan om bygglov för att få uppföra ett 
enbostadshus på del av fastigheten Södra Århult 4:2. Avsikten är att riva ett befintligt 
bostadshus i dåligt skick och strax intill uppföra det nya. Vidare att avstycka del av Södra 
århult 4:2 till en ny fastighet kring det nya huset. Detta planeras bli i två våningar och med en 
byggnadsarea på 169 kvm. 
Enligt Riksantikvarieämbetets "Fornsök" tangerar platsen för den nya byggnationen en 
fornlämning som utgörs av en Järnframställningsplats beskriven som en slaggförekomst av 
okänd utsträckning och delvis borttagen vid grustäkt. Länsstyrelsen har kontaktats för 
bedömning om särskilt tillstånd krävs för byggnation på platsen med hänsyn till nämnda 
fornlämning. 
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden är till och med torsdagen den 
19 maj 2011. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-04-28. 
Ansökningshandlingar inkomna 2011-04-15 och 2011-04-19 (kvalitetsansvarig).  
 
 



 
 

  

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2011-05-09 

 

 

 

 

 

 14Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Mbn § 70 

Nybyggnad enbostadshus, Norra Haghult 1:21 

Dnr 2011/92.231  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till kommunarkitekten att bevilja bygglov 
och fatta beslut beträffande byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Norra Haghult 1:21, under förutsättning att inga erinringar 
inkommer under kvarvarande yttrandetid. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Till Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om bygglov för att få uppföra ett 
nytt enbostadshus på fastigheten Norra Haghult 1:21. Avsikten är att riva rester av ett 
befintligt brandskadat bostadshus och på i princip samma plats uppföra ett nytt bostadshus. 
Detta planeras bli i en våning och med en taklutning på 31 grader. 
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden var till och med onsdagen den 
4 maj 2011.  Inga erinringar har  inkommit. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-04-28. 
Ansökningshandlingar inkomna 2011-03-29. 
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Mbn § 71 

Nybyggnad enbostadshus, Berg 1:22 

Dnr 2011/134.231  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till kommunarkitekten att bevilja bygglov 
samt fatta beslut beträffande byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd för nybyggnad av 
enbostadshus med fristående garage/carport/förråd på fastigheten Berg 1:22 under 
förutsättning att inga erinringar inkommer under kommande yttrandetid. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

2010-11-15 beviljades sökanden positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
del av fastigheten Berg 1:2, nuvarande avstyckad fastighet Berg 1:22. 
 
Nu har inkommit ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus med fristående 
garage/carport/förråd på den aktuella fastigheten. Det nya bostadshuset avses bli i ett och ett 
halvt plan samt få en byggnadsarea på ca 144  kvm, det nya garaget/carport/förråd får en 
byggnadsarea på ca 67 kvm. 
 
Då bygglov söks efter det att positivt förhandsbesked har lämnats skall berörda sakägare, 
enligt Plan- och bygglagen, åter ges möjlighet att yttra sig innan beslut i ärendet tas.  
Sakägare har tillskrivits och yttrandetiden är till och med 23 maj 2011. Ärendet tas upp nu för 
att sökanden förhoppningsvis ej skall behöva vänta till Miljö- och byggnadsnämndens 
sammanträde 2011-06-27 innan beslut i ärendet kan bli möjligt att ta. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-04-28. 
Ansökningshandlingar inkomna 2011-04-20. 
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Mbn § 72 

Nybyggnad enbostadshus, del av Trälora 2:2 

Dnr 2011/112.231  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till kommunarkitekten att bevilja bygglov 
samt fatta beslut beträffande byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd för nybyggnation av 
enbostadshus på del av fastigheten Trälora 2:2 under förutsättning att inga erinringar 
inkommer under kommande yttrandetid. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

2011-04-11 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att delegera till kommunarkitekten att 
bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på del av fastigheten 
Trälora 2:2. Förhandsbeskedet beviljades 2011-04-21. 
Redan 2011-04-08 inkom ansökan om bygglov för avsedd nybyggnation av enbostadshus på 
aktuell fastighetsdel. Fortsatt handläggning av ärendet kunde inte påbörjas innan 
förhandsbeskedet beviljats. Det nya huset avses bli i ett plan och få en byggnadsarea på ca 
162 kvm. Någon situationsplan har inte bifogats ansökan. 
 
Då bygglov söks och skall beviljas efter att positivt förhandsbesked har beviljats skall, enligt 
Plan- och bygglagen, berörda sakägare åter ges möjlighet att yttra sig innan beslut om lov i 
ärendet kan tas. 
Sakägare har ännu ej getts möjlighet att yttra sig bla. på grund av ovan angivna skäl, men 
kommer inom snar framtid, och så snart situationsplan har inkommit, att tillskrivas för 
möjlighet till yttrande. Ärendet tas ändock upp nu för att sökanden förhoppningsvis ej skall 
behöva vänta till Miljö- och byggnadsnämnden sammanträde 2011-06-27 innan beslut i 
ärendet kan bli möjligt att ta.  
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-05-02. 
Ansökningshandlingar inkomna 2011-04-08. 
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Mbn § 73 

Tillbyggnad till hotell/restaurangbyggnad, Gunghult 1:46 

Dnr 2011/78.232  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad, med ny entré till 
saloon samt uteservering m.m., till befintlig byggnad ingående i hotellverksamhet på 
fastigheten Gunghult 1:46 eftersom sakliga skäl ej bedöms föreligga att neka bygglov enligt 
de krav som kan ställas enligt 2 och 3 kap. gamla Plan- och bygglagen. För lovet skall gälla 
vad som angivits under rubriken "Bakgrund och sammanfattning".  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från JA Ranch har inkommit ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurangdelen av 
befintlig hotell/restaurang-verksamhet på fastigheten Gunghult 1:46. Tillbyggnaden avses 
innehålla ny entré till saloon samt uteservering m.m. Byggnadsarea för den planerade 
tillbyggnaden blir ca 175 kvm. 
Innan den byggnation som nu söks lov för uppförs skall befintligt "skärmtak" med ungefär 
samma placering rivas. Befintligt skärmtak har uppförts utan lov och sökanden skall riva 
detsamma för att åstadkomma "rättelse". 
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig över ansökningen. Yttrandetiden var till och 
med torsdagen den 14 april 2011. Sökanden har enligt tjänsteanteckning 2011-04-26 meddelat 
att sökanden ej önskar bemöta inkommen erinran.   
              
Erinran har inkommit från ägare till grannfastighet söder om Gunghult 1:46. I 
erinransskrivelsen tas upp följande: 
  Ifrågasätter utförande av ritning. 
-  Ifrågasätter att det i texten, till brev som sänts till sakägare, har satts citationstecken kring 
ordet skärmtak då detta ord avsåg det skärmtak som skall rivas. 
-  Ifrågasätter vad som skall innefattas i uttrycket "tillbyggnad av befintlig byggnad med ny 
entré till saloon samt uteservering m.m.". 
-  Ifrågasätter att byggnationen har angivits till ca 163 kvm. 
-  Framhåller att den pågående verksamheten upplevs som mycket störande. 
- Godkänner ingen grill, tjurridning, uteservering m.m. mot sin fastighet, godkänner absolut 
inte någon uppbyggnad av verksamhet efter den ritning som medsänts brev till sakägare för 
möjlighet till yttrande. Det enda som klaganden kan godkänna är ett plank 4,5 meter från 
tomtgräns som avgränsar klaganden från "ranchen". 
- Hänvisar vidare till skrivelse, inkommen till Miljö- och byggnadskontoret 2011-03-28, där 
bl.a. ställts fråga om varför klaganden ej fått yttra sig med anledning av att miljö- och 
byggnadsnämnden gett sökanden förlängd tid att ta bort det befintliga olovligt uppförda 
skärmtaket. 
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Mbn § 73 forts 
 
I skrivelse inkommen 2011-03-28 samt det svar som sändes 2011-04-12 framgår bemötande. I 
detta framhålles bl.a. att hur en verksamhet sköts är inget som behandlas i själva 
bygglovsärendet utan är en ordningsfråga som vid upplevda olägenheter får anmälas till 
Miljöförvaltningen som sedan har att ta ställning till eventuella åtgärder. Vidare att olaga 
markintrång bör polisanmälas. Då det gäller klagomålen att klaganden ej blivit hörd vid 
förlängning av tid för att ta bort olovligt skärmtak, så är detta inget som sakägare skall ges 
möjlighet till yttrande om enligt Plan- och bygglagen utan nämnden har att fatta beslut härom. 
 
Som kommentarer till inkomna erinringar från klaganden framförs följande: 
- Ritning som bifogades ansökan var i skala men av praktiska skäl förminskades den ner för 
att vara hanterlig i utskicksbrevet. Av förklarliga skäl blev då inte skalan någon lätt mätbar så 
att skalstock kunde användas. Normalt brukar nedförminskning ske till storlek A4 men det 
blev i aktuellt fall till A3 för att inte bli svårtytt. 
- Citationstecken till kring ordet skärmtak var för att ytterligare poängtera att det inte var 
samma som söks lov för. Det innebär inte något annat än skärmtak. 
- m.m. i uttrycket "tillbyggnad av befintlig byggnad med ny entré till saloon samt uteservering 
m.m."  innefattar det som står på ritningen, mekanisk tjur och smoker, samt även andra 
aktiviteter som kan förekomma vid fester och konferenser  enligt den verksamhet som 
bedrivs. 
- Vid författande av skrivelse till sakägare gjordes en förmodligen felmätning av ytan. Vid 
kontrollmätning har det visat sig att tillbyggnaden blir 175 kvm. Att man ofta skriver ca beror 
många gånger på att ytan inte blir ett exakt antal kvm utan man brukar avrunda till närmast 
hela antal kvm. 
- Att verksamhet upplevs som störande är inget som behandlas i bygglovsprövningen. Det 
finns normer för ljud etc. för vad som skall bedömas som olägenhet för kringboende vid 
utövande av verksamhet. Det är således en ordningsfråga och om någon upplever att dessa 
normer överskrides skall anmälan ske till Miljöförvaltningen som har att avgöra om anledning 
finns att förelägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder. 
- Att berörda sakägare ges möjlighet till att framföra erinran innebär inte att sakägare kan 
godkänna eller inte godkänna tillbyggnad av byggnad där verksamhet bedrivs. Det är 
byggnadsnämnden som har att avgöra huruvida framförda erinringar kan bedömas som 
sakliga skäl till ett eventuellt avslag på bygglovsansökan. Man måste här skilja på tillbyggnad 
och utövande av verksamhet. Som redan påpekats finns regler om hur verksamhet skall 
bedrivas för att inte orsaka olägenhet för kringboende. En byggnadsnämnd kan inte förutsätta 
att en verksamhet inte kommer att bedrivas enligt fastställda regler och på grund av detta ge 
avslag på bygglovsansökan. 
- Vad gäller plank 4,5 meter från tomtgräns som den klagande säger är det enda klaganden 
kan godkänna, så har sökanden i separat ärende ansökt om att få uppföra ett ca 62 meter långt 
och 2 meter högt  plank i tomtgräns från befintlig byggnad, till vilken tillbyggnad är tänkt att 
ske, fram till tillfartsväg till klagande grannes fastighet. Skäl till detta är önskan att 
tillmötesgå önskan från klagande om avskildhet från sökandens verksamhet. Skäl är vidare att  
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Mbn § 73 forts 
 
utrymmet innanför det tänkta planket av sökanden bedöms behövas för den bedrivna 
verksamheten.  Klaganden har som nämnts i skrivelse till miljö- och byggnadsnämnden 
uppgett att man inte godkänner plank annat än 4,5 meter från tomtgräns och har därför 
tillskrivits och getts möjlighet att senast måndagen den 30 maj 2011 skriftligen inkomma med 
de sakskäl klaganden vill åberopa för att ej ge tillstånd till uppförande av plank i tomtgräns. 
Före nämnda datum kan ärendet ej behandlas i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Bedömning i bygglovsfrågan: 
Avstånd från planerad tillbyggnad till klagandens bostadshus är ca 100 meter.  
 
För utökad hotellverksamhet finns bygglov . Då lov söktes för detta gavs klaganden, liksom 
övriga berörda sakägare, möjlighet att yttra sig. På de handlingar som tillsändes berörda 
sakägare fanns även restaurang/festlokaler utmärkta. Några erinringar framfördes ej i  
det ärendet och då pågick den verksamhet som äger rum idag. Hur verksamhet bedrivs är 
inget som bedöms i bygglovsärendet om tillbyggnad utan Miljö- och byggnadsnämnden måste 
därvid, som tidigare nämnts,  förutsätta att verksamheten bedrivs enligt de regler som gäller. 
Med det avstånd som finns mellan klagandens bostadshus och planerad tillbyggnad samt att 
tillbyggnaden är planerad till 4,5 meter från tomtgräns bedöms inga sakskäl föreligga som 
skulle kunna motivera ett avslag i bygglovsärendet. Om olägenheter upplevs skall detta som 
påpekats anmälas till Miljöförvaltningen som har att avgöra om bedrivandet av verksamheten 
håller sig inom fastställda regler vad gäller buller m.m. Verksamheten har vidare pågått under 
avsevärd tid och några klagomål har ej tidigare framförts mot dess bedrivande. 
 
Den planerade byggnationen bedöms ej heller strida mot de krav på byggnader m.m. som 
framgår av 3 kap.gamla Plan- och bygglagen ej heller mot de allmänna intressen som skall 
beaktas enligt 2 kap gamla Plan- och bygglagen. 
 
Tillstånd har, enligt beslut 2011-04-20, erhållits från Länsstyrelsen till intrång i fornlämning 
för grävande för tillbyggnad. Fornlämning som berörs är RAÄ nr. 44:3, bytomt/gårdstomt. 
 
För lovet skall gälla: 
- Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från 
beslutsdatum. 
- Lovet omfattar granskning enligt 8 kap. Plan- och bygglagen (yttre förhållanden och 
användning enligt lag 1995-07-01). Det fritar ej den sökande från skyldigheter enligt annan 
lagstiftning. 
- För beviljat lov gäller handlingar instämplade på Miljö- och byggnadskontoret  2011-03-18. 
- Byggsamråd bedöms ej erforderligt men hålles om så önskas. 
- Byggnadsarbetena får ej påbörjas innan kvalitetsansvarig anmälts till och godtagits av Miljö- 
och byggnadskontoret. 
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- Byggherren föreläggs följa kontrollplan vilken bifogas som bilaga till detta beslut. Förelagd 
kontrollplan innehåller ett minimum av kontrollpunkter. Byggherren eller dennes 
kvalitetsansvarige kan föreslå ytterligare kontrollpunkter om så önskas. Som bilagor bifogas 
också vissa i kontrollplanen begärda sakkunnigintyg för egenkontroll. 
- När av godtagen kvalitetsansvarig underskriven kontrollplan och vederbörligen underskrivna 
sakkunnigintyg inlämnats till Miljö- och byggnadsnämnden kan slutbevis utfärdas. 
- Byggherren eller dennes kvalitetsansvarige skall skriftligen meddela till Miljö- och 
byggnadskontoret när arbetena påbörjas och när de har avslutats. 
- När arbetena avslutats skall snarast inlämnas eventuella relationshandlingar samt 
arkivvärdiga ritningar (kopior gjorda på plastfilm). 
- Yttrande skall inlämnas till Miljö- och byggnadskontoret från skyddsombud (alt. 
regionskyddsombud), skyddskommitté eller organisation som företräder arbetstagarna. 
- Villkor skall uppfyllas angivna i Länsstyrelsens beslut 2011-04-20 rörande tillstånd till 
intrång i fornlämning.   
- Bygglovs- och bygganmälansavgift tillsammans ska vara 6720:- kronor. 
  
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-05-02. 
Ansökningshandlingar inkomna 2011-03-18. 
Yttrande från klagande inkommet 2011-04-08 
Brev från klagande inkommet 2011-03-28 
Svar på sistnämnda brev från kommunarkitekten 2011-04-12  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Klagandena 
Sökanden 
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Mbn § 74 

Tidsbegränsat lov, Bävern 3 

Dnr 2006/134.235  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till kommunarkitekten att bevilja 
förlängning med 5 år för tidsbegränsat lov för boulebana på del av fastigheten Bävern 3, 
under förutsättning att inga erinringar inkommer under kvarvarande yttrandetid. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Kultur- och fritidsenheten vid Markaryds kommun beviljades 2006-04-12 tidsbegränsat lov 
till och med 2011-03-31 för boule-bana och ett tillhörande mindre förråd i anslutning därtill 
på del av fastigheten Bävern 3. Detta är ej tillåtet enligt gällande detaljplan som enbart tillåter 
bostads-, handels- och kontorsändamål, varför permanent lov ej kan ges. 
Nu har genom Hjärt- och lungsjukas förening i Markaryd inkommit ansökan om förlängning 
på 5 år av det tidsbegränsade lovet. Det ursprungliga förrådet ersätts av ett nytt eftersom det 
gamla blivit förstört av storm. 
Tidsbegränsat lov kan enligt nuvarande gällande lagstiftning förlängas till en sammanlagd tid 
av högst 10 år. 
 
Lov för tidsbegränsad åtgärd i strid mot gällande plan får, enligt Plan- och bygglagen, ges 
under förutsättning att berörda sakägare ej har sakliga erinringar däremot. En förutsättning är 
att den aktuella åtgärden ej "byggs fast". Den aktuella ändrade användningen bedöms ej vara 
av karaktären "byggs fast".  
 
Då förlängning av tidsbegränsade lov är aktuell skall berörda sakägare åter ges möjlighet att 
yttra sig innan beslut i ärendet tas. Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig. 
Yttrandetiden är till och med måndagen den 9 maj 2011. Vid datum för upprättande av denna 
tjänsteskrivelse har inga erinringar inkommit. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-04-28 
Ansökningshandlingar inkomna 2011-03-29 
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Mbn § 75 

Strandskyddsdispens, Vivljunga med omnejd 

Dnr 2011/133.233  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för kabelschakt enligt 
bilaga för grävningar inom 100 meter strandskyddsområde för Vänneån och ett antal berörda, 
ej namngivna vattendrag/vatten enligt topografiska kartan. Grävningarna bedöms ej strida mot 
strandskyddets syften. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Från E.ON Elnät Sverige AB har inkommit ansökan om strandskyddsdispens för grävning av 
schakt för nybyggnad av ledningar till starkströmsnätet. Schakten är ca 0,5 till 0,9 meter breda 
och ca 0,7 meter djupa maximalt. 
Ett antal mindre vattendrag/vatten berörs som omfattas av 100 meter strandskydd. Det enda 
namngivna vattendraget enligt topografiska kartan är Vänneån. Ledningsdragningar framgår 
av karta. 
Som skäl till ansökan anges att ledningsdragningarna tillgodoser ett allmänt angeläget 
ändamål för att förbättra elnätet.    
Kabeldragningarna bedöms angelägna för en infrastrukturmässigt fullgod funktion på elnätet 
och tillgodoser ett angeläget allmänt ändamål. De bedöms ej strida mot strandskyddets syften 
eller minska det allemansrättsliga området eller avhålla eller hindra allmänheten från att 
beträda de områden som omfattas av strandskydd. Nämnda skäl tillsammans bedöms utgöra 
tillräckliga skäl för beviljande av strandskyddsdispens för de aktuella grävningarna. 
 
För dispensen skall gälla: 
- Dispensen fritar ej sökanden från skyldigheter enligt annan lagstiftning, t.ex. 
Fornminneslagen. 
- Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet om strandskyddsdispens inom 3 veckor från det 
att Länsstyrelsen tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för över- 
klagande innan grävningsarbetena påbörjas. 
-  Avgift för dispensen skall vara 750,- kronor. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-04-28 med bilaga. 
Ansökningshandlingar inkomna 2011-04-20. 
 
Beslutet expedieras till: 

E.on Elnät Sverige AB 
Länsstyrelsen
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Mbn § 76 

Delegeringsordning 2011 

Dnr 2011/147.002  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera beslutanderätten till ordföranden i miljö- 
och byggnadsnämnden i ärenden som är så brådskande att nämndens avgöranden inte kan 
avvaktas och att delegera de övriga upprättade ärendegrupperna, med tillägg av beslut enligt 
Miljöbalken om strandskyddsdispens för transformatorbyggnad, till förvaltningschefen med 
rätt att vidaredelegera.  
 

Bakgrund och sammanfattning 

Syftet med delegering är att effektivisera arbetet och öka servicen till allmänheten och 
entreprenörer samtidigt som personalresurserna tas tillvara på ett effektivt sätt. Delegeringen 
avlastar nämnden vissa grupper av ärenden som främst är av rutinkaraktär, men det 
förekommer även delegering av ärenden där ett snabbt ingripande är nödvändigt. 
De förtroendevalda kan härmed få ökade möjligheter att arbeta med ärenden som avser 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet och andra principiellt viktiga frågor. 
  
Nämnden bör delegera, enligt 6 kap 36 § Kommunallagen, till ordföranden i miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
  
Förslaget innebär att miljö- och byggnadsnämnden delegerar övriga upprättade ärenden till 
förvaltningschefen som i sin tur har rätt att vidaredelegera. Genom detta förfaringssätt kan 
problem med sjukfrånvaro och semestrar åtgärdas på ett snabbt och effektivt sätt.  
 

Dagens sammanträde 

Ärendegruppen för beslut enligt Miljöbalken som får delegeras ska kompletteras med ”Beslut 
om strandskyddsdispens för transformatorbyggnader”. 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-04-27 
Förslag till delegeringsordning 
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Mbn § 77 

Uppföljning av tillsynsplan för 2010 

Dnr 2010/97.012  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av uppföljningen. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

I förordningen om tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelsverkets tillsynskungörelse finns 
krav på att tillsynsmyndigheten årligen ska upprätta en tillsynsplan samt regelbundet följa upp 
och utvärdera tillsynsverksamheten. Tillsynsplanen ska visa på vilka uppgifter som prioriteras 
under året. Efter årets slut ska planen följas upp och utvärderas. 
Vi hade viss turbulens på miljö- och hälsoskyddsverksamheten under 2010 där vi hade en 
föräldraledighet och två personer som slutade och som ersatts med nya medarbetare. Så rätt 
mycket tid har gått åt till att sätta sig in i arbetsuppgifterna för de nyanställda även om de 
kunnat arbeta sida vid sida med de avgående inspektörerna. 
 
Resurserna har inte helt fördelats enligt tillsynsplanen även om det varit små avvikelser och 
orsakerna till detta är flera. Tidredovisningen i tillsynsplanen bygger till stor del på erfarenhet 
när det gäller tidsåtgång för olika arbetsmoment men det finns även inslag av uppskattad 
tidsåtgång. Allt tillsynsarbete kan inte planeras i förväg då tillsynen till stor del är 
händelsestyrd och måste inriktas på inkommande ärenden.  
 
Anmälan om värmepumpar var dubbelt så många som det planerades för vilket påverkat 
antalet inspektioner. 
 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2011-04-27 
Uppföljning av tillsynsplan för 2010 
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 25Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Mbn § 78 

Ekonomisk månadsuppföljning 

Dnr 2011/101.042  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

För de fyra första månaderna 2011 visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet ett 
underskott på 193 kkr i förhållande till budgeterat. Av underskottet avser 81 kkr lägre 
kostnader och 274 lägre intäkter än budgeterat. Av de lägre intäkterna står plan- och 
bygglovsintäkterna för 195 kkr och miljötillsynens  samt livsmedelskontrollens intäkter för 79 
kkr. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-05-02 
Ekonomisk rapport 4 månader 2011 
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 26Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Mbn § 79 

Bokslutsprognos 

Dnr 2010/343.041  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till bokslutsprognos där 
verksamheten beräknas ge ett underskott på 300 kkr i förhållande till budgeterat för helåret 
2011.  
 
Bakgrund och sammanfattning 

Kommunen tar fram två fördjupade bokslutsprognoser under året, en efter fyra månader och 
den andra efter åtta månader. Nämnden ska analysera budgetutfallet för de fyra första 
månaderna och göra en prognos för resten av året. Utöver den ekonomiska uppföljningen ska 
nämnden redovisa en verksamhetsuppföljning som förutom nyckeltal ska innehålla 
redovisning av synpunkter, utfallet av tjänstegarantierna och måluppfyllelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-05-02 
Bokslutsprognos 1  
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 27Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Mbn § 80 

Analysrapporter över dricksvatten samt bassängbadvatten 

Dnr 2011/9.470  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med godkännande lägga rapporterna till handlingarna. 
 
Sammanställning 

Föreligger rapporter över följande vattenprover tagna inom kommunen. 
 
Dricksvatten 
2011-03-29                                       Typ              Resultat 
Hylte vv, utg drv                       MB/FK       T/T 
Hylte vv, ink råvatten                        MB/FK        EB 
Grönö vv, nät reservoar                             MB/FK        T/T 
Grönö vv, råvatten                           MB               EB 
Grönö vv, utg drv                              MB/FK        T/T 
 
2011-04-12 
Östergatans vv, nät                          MB/FK        T/TA 
Grönö vv, Riksv pst                              MB/FK        T/EB 
Grönö vv, extraprov                          MB               OT 
Grönö vv, extraprov                           MB               T 
Grönö vv, extraprov                           MB               T 
Hylte vv, Timsfors pst                        MB/FK        T/T 
 
2011-04-26 
Hylte vv, utg drv                               MB               T 
Hylte vv, råvatten, ink                     FK                EB 
Grönö vv, utg drv                                     MB/FK          T/T 
 
Enskilda brunnar 
2011-03-29 
Hylte                                                  MB/FK        T/TA 
Sjöboda                                             MB/FK        T/TA 
Åmot                                                        MB/FK        OT/TA 
2011-04-04 
 

Ekeryd                                               MB/FK        T/TA 
2011-04-05 
Hylte                                                   MB/FK        T/TA 
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 28Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Mbn § 80 forts 
 
2011-04-12 
Markaryd                                          MB/FK        T/TA 
Bråna                                                MB/FK        T/T 
 
Bassängbadvatten 
2011-04-12 
Hannabadet, rehab                            MB                IRI 
Hannabadet,  bubbelpool                 MB                IRI 
Hannabadet, simbassäng                  MB                IRI 
Hannabadet, leklandskap                MB                IRI       
 
 
BP  =    Barnprov 
MB  =   Mikrobiologisk 
FK   =   Fysikalisk kemisk 
UR  =   Understiger riktvärden 
ÖR  =   Överstiger riktvärden 
IRI  =   Inom rekommenderade intervaller 
T    =    Tjänligt 
TA  =   Tjänligt med anmärkning 
OT  =   Otjänligt 
EB  =    Ej bedömt 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-04-28  
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 29Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Mbn § 81 

För kännedom 

Dnr 2011/8.400  
 
Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Kammarrätten i Jönköping 
2011-04-04 
- Bifaller överklagandet på så sätt att fastighetsägaren till Språxhult 1:11 påförs tilläggsavgift 
med 20 000 kr. 
 
Länsstyrelsen 
2011-04-13 
- Sydvatten föreläggs att senast 15 juni 2011 inkomma med utredning som visar vilka 
tekniska åtgärder som kan vidtas för att begränsa grundvatteninläckaget till Bolmentunneln, 
vidtar i övrigt inga åtgärder med anledning av Markaryd och Ljungby kommuns yrkande om 
förbud för Sydvatten AB för fortsatt drift av Bolmentunneln. 
2011-04-19 
- Anteckningar från möte i Markaryd den 29 november 2010 med anledning av Länsstyrelsen 
i Kronobergs län tillsyn över byggnadsväsendet. 
 
Miljö- och byggnadskontoret 
2011-04-13 
. Detaljplan för del av Anders Anderssons väg m fl har vunnit laga kraft 2011-04-08. 
2011-04-18 
- Sammanställning av kontrollrapporterna avseende köldmedia 2010 
 
E.ON Vind Sverige AB 
2011-04-12 
- Begäran om beslut om samråd för upprättat samrådsförslag till detaljplan. 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2011-04-28 
 


