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ILLA DETS KOMMUN
Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-10-16

Datum:

Tisdagen den 16 oktober 2012

Tid:

17:00 — 21:00

Plats:

Elfl~ungen, Lilla Edets kommunhus

Justeringsdag:

Onsdagen den 24 oktober

Paragrafer:

58 - 68

Utses att justera:

Tomy Granqvist(m)

Undersluifter:

~

-~--~ ~

Sekreterare
Gert Peterson
Ordförande

`~_-Carlos IZebelo Da Silva(s)

Justerare

Tomy Granqvist(m) _
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Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag

Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2012-10-16

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2012-10-25

2012-11-16

Förvaringsplats för protokoll:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift:

_. __
~Gert Peterson

°~

_ ~ ___

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
Besöksdress: J~rnvägsgatan 12 ~ Tel: 0520-65 95 00 ~ Fax: 0520- 65 74 20
E-post:miljo.byggc~ilillaedet.se ~ ww~v.lillaedetse
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Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-10-16
Sammanträdet ajourneras kl. 20:35 - 20:40

Beslutande
Ledamöter
Carlos Rebelo Da Silva (s), ordförande
Göte Andersson(v)
Ulf Wetterlund (fp)
Tomy Granqvist(m)
Erik Raster(m)
Niklas Andersson(c)

Tjänstgörande ersättare
Jeanette Villaroel(v)för Roy Åkesson (s)
Övriga närvarande
Tjänstemän
Göran Andersson räddningstjänsten
Peter Ramhage byggnadsinspel~tör
Annika Elsvall tf. förvaltningschef
Gert Peterson sekreterare
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Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-10-16

§ 58
Hälsoskydd — tillsynskampanj förskolor
Dru 2012/0424

Sammanfattning
Enligt miljöball~ens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(1998:899)45 §ska särskild uppmärksamhet ägnas åt lokaler för undervisning
mm. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför under augusti-september
genomfört en tillsynskampanj inom hälsoskydd på förskolorna. Syftet är att
tillförsäkra de personer som vistas i lokalerna en sund inomhusmiljö. Fokus i
tillsynen har varit hygien- och städrutiner samt inomhusmiljön, som är en del
av verksamhetsutövarens egenkontroll.
Totalt har 10 kommunala och 1 privat förskola inspekterats. 1 privat förskola
återstår samt 1 öppen förskola(kommunal).
Överlag saknas på nästan alla förskolor regelbundna rutiner samt resurser för
storstädning. I stort behöver också de flesta förskolors ventilation ses över
avseende kapacitet så att den är anpassad till antal personer som vistas i
lokalerna. I övrigt föreligger varierande enstaka anmärkningar:
- se över rutiner för den dagliga städningen,
-åtgärda drag,
-vidta åtgärder för att minska ljudnivån/klangtiden
-anpassa ventilationsstyrningens tidsinställning,
-vidta åtgärder för att minska rislo för kontaktsmitta vid blöjbyte,
-undersöka entregoly avseende misstänl~t mögeltillväxt.
-undersöka golvtemperatur.
Tillsynskampanjen har tagits emot väl av representanter på förskolorna.
Inspektörerna har lyssnat på många engagerade personalgrupper. Nu återstår att
följa upp föreslagna åtgärder.

Miljö- och byggnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.
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ILLA DETS KOMMUN
Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-10-16

§ 59
Miljöskyddstillsyn - Inventering av hästgårdar 2012
Dru 2012/0538

Sammanfat#ning
Under augusti-oktober har miljöförvaltningen inventerat hästgårdar inom
ramen för miljöskyddstillsyn.
Gödsel som hanteras felaktigt ger upphov till miljöproblem i bäckar, sjöar och
hav. Företagare såväl som privatpersoner som har hästar är därför skyldiga att
ta hand om sin gödsel på ett miljövänligt sätt enligt miljöbalkens allmänna
hänsynsregler, förordningen om miljöhänsyn i jordbruket(1998:915)samt
Statens jordbruksverks föresl~ifter och allmänna råd. Vid tillsynsbesöken har
främst gödselhanteringen inspekterats men även bekämpningsmedel,
dieselcisterner, kemikalier och farligt avfall. Totalt har 35 hästgårdar
kontaktats, geografiskt utspridda över hela kommunen. Och av dessa har 23
inspekterats,2 kvarstår av olika skäl. 10 hästgårdar hade ingen hästverksamhet.
Överlag uppfyller gödselhanteringen kraven. De flesta har lagringskapacitet för
gödsel så att de klarar 6 månaders lagring över vinterperioden inom känsligt
område,som Lilla Edet är. Några lagringsutrymmen skall ordnas pga.
otätheter, och någon behöver också öka sin kapacitet. Några cisterner skall
också kontrolleras eller skrotas. Avseende transport av farligt avfall har ingen
anmält detta till länsstyrelsen. En del förvarar kemikalier -dvs. oljor,
lösningsmedel, färg - i anslutning till betonggolv med brunn. Rådet de har fått
är att förvara kemikalier "invallat" dvs. inom en sarg utifall olyckan är framme.
För närvarande pågår uppföljning av några av verksamhetsutövarna samt
fakturering. Vidare kommer hästgårdar som upptäckts under inventeringen att
kontaktas.
Miljöskyddstillsynen har överlag tagits emot väl och många intressanta
diskussioner har förts om egenkontroll kopplat till verksamheten och
miljökonsekvenser.

Miljö- och byggnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.
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ILLA DETS KOMMUN
Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-10-16

.~,
Lägesrapport om IVPA, I Väntan På Ambulans.
Dnr 2012/0429

Sammanfattning
Göran Andersson,IVPA-ansvarig på Räddningstjänsten, infot7nerar om de
utryckningar som räddningstjänsten gör enligt det avtal som finns mellan
Ambulanscentrum, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen och
Räddningstjänsten iLilla Edet.
Beslutsunderlag
Lägesrapport, Dnr 2012-429-2

Miljö- och byggnämndens beslut
Informationen noteras

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
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ILLA DETS KOMMUN
Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-10-16

§61
Arbetsgång för eventuellt inträde i NÄRF
Dru 2012/0637

Sammanfattning
Lilla Edets kommun förhandlar för närvarande om att ansluta sig till Nora
Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF
På mötet presenteras förslag till arbetsgång för tjänstemannaorganisation, den
facldiga processen samt den politiska beslutsprocessen.

Miljö- och byggnämndens beslut
Informationen noteras
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ILLA DETS KOMMUN
Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-10-16

§ 62
TEGELSLAGAREN *11. Ansökan om bygglov för
tillbyggnad och ändrad användning av
specialbostadshus
Dnr 2012/0522

Sammanfattning
Ansökan avser tillbyggnad av befintlig skola, samt ändrad användning. Den
tänkta verksamhetsutövaren, Solhaga by, har för avsikt att bedriva ett LLSboende för barn och ungdom upp till 18 år. Boendet avses för 5 ungdomar
därtill personal som även kommer att finnas nattetid, s.k. nattpersonal.
Skolan är i dag ca 350 m2 BYA då tidigare paviljongsbyggnader borttagits,
vilket i princip innebär att den sökta åtgärden endast ersätter den tidigare
bebyggelsen. Den nya byggnationen har en utformning och färgsättning som
kompletterar den befintliga byggnationen väl.
Den föreslagna åtgärden utgör ett komplement till befintlig verksamhet, och
smälter väl in i omgivningen och utgör heller inget hinder i kvartersbilden.

Ärendet
Ansökan avser ett LSS-boende vilket är en mellanform mellan helt ordinärt
boende och i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Syftet med
servicebostaden är att personer med funl~tionsnedsättningar skall ha möjlighet
att bo självständigt och samtidigt ha tillgång till stöd, service och omvårdnad.
På boendet ges stöd och service för den dagliga livsföringen. Stödet utformas
individuellt i samarbete med den boende och dennes ev. företrädare. Målet är
att stödja den boende till ett så självständigt liv som möjligt. De boende skall
känna trygghet och tillit till personalen, som i sin yrkesroll ska främja
självständighet och medbestämmande.
Den aktuella fastigheten är belägen inom område för stadsplan 15-LIS-59
antagen 1924, och är inom sammanhållen bebyggelse.
Byggnadsföretaget uppfyller kraven iPlan- och bygglagen - PBL 2010:900,2
kap 2-3, 5-6 och 10 §§.
Föreslagen byggnation stämmer väl överens med de områdesbestämmelser som
finns på platsen där fastigheten är belägen.
forts.
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ILLA DETS KOMMUN
Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-10-16

§ 62 forts

Remisser
• Miljöenheten har inget att erinra då befintligt avloppsanläggning ej
påverkas
• Trafikansvarig har inget erirua. Trafiksituationen kommer ej att påverkas
negativt för området då ändringen medför lägre traiilcintensitet Tområdet än
tidigare, då skolverksamhet bedrevs.
• Mark- och exploatering påtalar följande: att då sökanden tänl~t fortsätta
disponera kommunal mark för soprum och parkeringar enligt
situationsplan, skall detta lösas med fastighetsreglering. Fastighetsägaren
(kommunen) ställer sig positiv till detta.

Sakägaryttranden
• Två skriftliga eriruingar jämte ett telefonsamtal har inkommit i fiågan.
Sammanfattningsvis går dessa synpunkter ut på att respektive fastighet
kommer att minska i värde, med denna typ av verksamhet som granne. En
av sakägarna har dessutom bifogat ett utlåtande från mäklare som bedömer
ett negativt försäljningspris, gissningsvis uppemot 30 %mot tidigare
värdering. Man påtalar vidare att området i dag är lugnt och idyllisl~t, samt
att om man vetat att LSS-boende skulle etableras, så skulle man avstått från
köp av fastighet.

Bedömning
Utifrån yttrandet från Marlc- och exploateringsenheten är bedömningen att
fastighetsreglering skall företagas för att erhålla bygglov enligt ansökan.
Bygglovsenheten bedämer vidare att ändringen kan ske utan att strida mot
stadsplanebestämmelserna.
Byggnadsåtgärderna bedöms inte vara till men för omgivande fastigheter,
dessutom bedöms det att boendet inte kommer vara mer störande för de
närboende, än vad som normalt är vid villabebyggelse. Bygglovsenheten
bedömer därför sakägarnas synpunkter som otillräckliga för att ej medge
bygglov enligt ansökan.

Bygglovsenheten föreslår därför att bygglov skall medges.
forts.
Lilla Edets Kommun - 463 80 Lila Edet
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§ 62 forts

Beslutsunderlag
1 Ansökan, dnr 12/522-1
2
3
4
5
6

Situationsplan, dnr 12/522-2
Plan, dnr 12/522-4
Fasader, dnr 12/522-5
Sakägaryttrande, dnr 12/522-8
Sakägaryttrande, dru 12/522-9

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad på
ca170 m2 av f.d. förskola, samt ändring av användning från skolverksamhet till
LSS boende.

Beslutet expedieras till
Sökanden
Sakägare som yttrat sig, med besvärshänvisning och MB.
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LILLA DETS KOMMUN
Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-10-16

§ 63
Verksamhetsplan 2013
Dru 2012/0014

Sammanfattning
I Verksamhetsplan 2013 skall nämnden ange egna mål för verksamheten.
Nämnden samlades därför till ett förmöte två timmar innan ordinarie möte och
diskuterade lämpliga mål för sin verksamhet.
Diskussionen sammanfattades under mötet och förvaltningschefen sick i
uppdrag att utifrån dagens diskussion formulera nämndens mål.

Miljö- och byggnämndens beslut
Nämnden överlåter till tf. förvaltningschefen att formulera nämndens mål
utifrån dagens diskussioner och ger ordförande uppdraget att fatta ett
ordförandebeslut om de framtagna målen till den 5 november.
Beslutet expedieras till
KF

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
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ILLA DETS KOMMUN
Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-10-16

...
Taxor 2013
Dnr 2012/0010

Sammanfattning
Miljö-och byggnämnden har ett antal taxor för miljö- och hälsoskyddstillsyn,
livsmedelskontroll, ärenden enligt plan-och bygglagen samt för
räddningstjänsten.
PBL
För ärenden enligt plan- och bygglagen föreslås ingen förändring av taxorna.

Miljö- och hälsoskydd
Timtaxan är 750 kr/h sedan 2008. En uppräkning enligt konsumentprisindex
från januari 2008 till augusti 2012 skulle landa på 8001cr/h.

Livsmedelskontroll
Taxan för ordinarie livsmedelskontroll föreslås oförändrad. Taxan för extra
offentlig kontroll enligt 18 § i livsmedelstaxan samt för avgift för registrering
enligt § 10 föreslås höjas från 7501~/h ti11800 kr/h
Räddningstjänst
Majoriteten av all tillsyn utförs idag av NÄRF,Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund. Det pågår också ett arbete för att ansöka om inträde i
NÄRF. Det vore därför lämpligt att ansluta sig till de taxor som gäller i NÄRF.
Taxan kommer att fastställas på NÄRFs direktionsmöte den 10/12.

Miljö- och byggnämndens beslut
Nämnden föreslår KF att besluta att
Timtaxan för miljö- och hälsoskyddstillsyn höjs ti118001cr/h
Taxan inom livsmedelsområdet för extra offentlig kontroll samt registrering av
livsmedelsverksamhet höjs ti11800 kr/h. Taxan för ordinarie livsmedelskontroll
ändras inte.
Taxan för verksamheten inom räddningstjänstens oiruåde anpassas till de taxor
som NÄRF beslutar.
Expedieras till KS
Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
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ILLA DETS KOMMUN
Miljö- och byggnämndens protoko112012-10-16

§ 65
Västra Berg 2:3. Föreläggande om försiktighetsmått vid
anläggande och drift av vindkraftverk
Dru 2011/0202

Sammanfattning
Ny anmälan enligt miljöbalken inkom 2011-02-15 vilken avser 3 vindkraftverk
på rubricerad fastighet. Miljönämnden beslutade att förbjuda verksamheten
med hänvisning till rekommendationer i vindbruksplan. Sökande har
överklagat detta och vunnit i alla instanser. Prövningstillstånd är ej beviljat
varför verksamheten ska tillåtas i enlighet med ansökan, med lämpliga
försiktighetsmått, för att minska påverkan för närboende och miljön i området.
Sökanden Ramström Vind AB org nr 556688-2683 har anmält att man avser
anlägga tre vindlcraftverlc på rubricerad fastighet. Storleksordningen anges till 2
MW vilket innebär navhöjder på max 98 m och rotordiameter på 82 m medför
en totalhöjd upp till max 140 m. Bilagd miljöutredning visar att riktvärden för
buller klaras med ganska liten marginal på närmast liggande fastigheter,
eventuellt påverkas några fastigheter av skuggeffekter. Dessutom görs en
genomgång av projel~tets relation till de allmänna hänsynsreglerna.
Marken som tas i anspråk är idag bar~skogsbevuxna höjdryggar. Anslutande
vägar om totalt ca 600 m och byggplaner behöver nyanläggas. Bygglov
meddelades 2008-O1-24.

beslutsunderlag
Riksdagen har beslutat att en satsning på förnyelsebar energi ska göras bl.a. i
form av vindkraft. I regional planering har detta område av kommunens västra
kant föreslagits som riksintresse för vindkraft. I den kommunala planeringen
har området föreslagits undantas från vindkraft. Frågan om vilket intresse som
ska ha företräde har nu avgjorts till sökandens fördel varför tillstånd ska ges.
Enligt antagen Naturvårdsplan finns i området ett våtmarksområde klass 2.
Detta områdes värden bedöms i sig inte påverkas negativt, förutsatt att
väganslutning och byggplatser ej påverkar områdets hydrologi.

forts.
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ILLA DETS KOMMUN
Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-10-16

§ 65 forts

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att följa Mark- och miljödomstolens dom
2012-OS-22 och tillåta verksamheten med följande villkor.
Med stöd av miljöbalken 261cap 9 §samt förordningen (1998:899)om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 27,föreläggs Ramström Vind AB org
nr 556688-2683 vid uppförande och drift av 3 styck vindlu~aftverk på
fastigheten Västra Berg 2:3 att:
1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad
sökanden angivit i anmälningshandlingai~a och i övrigt åtagit sig i
ärendet om inte annat framgår av nedanstående försiktighetsmått.
2. Säkerställa att angivna bullervärden vid närliggande bostäder ej
överskrids.
3. Vid anläggningsfasen och framgent under drifttiden, tillse att
våtmarlcsorruådets hydrologi ej påverkas, se bifogad kanta.
4. Under drift tillse att skuggpåverkan från hela vindkraftparken ej
översl~ider 8 timår på någon av kringliggande fastigheters uteplatser.
5. Senast 4 månader efter att första verket tagits i drift inkomma med
förslag på kontrollprogram för verksamheten. Av denna skall även
framgå hur avvecklingen skall finansieras.
6. Senast 2 år efter att elprodul~tionen har upphört skall vindkraftverket
med alla anläggningsdelar ha avlägsnats. Respektive anläggningsplats
skall anpassas till omkringliggande naturmiljö. Arbetet skall göras i
samråd med markägaren och tillsynsmyndigheten.

Avgift:
I enlighet med av kommunfullmäktige beslutad taxa, handläggning 14 tim å
750.

10500:- (faktura skickas separat)

Bilaga: Kanta över området med skyddsvärd våtmark markerad

Beslutet expedieras till
Sökande med besvärshänvisning och mottagningsbevis

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
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ILLA DETS KOMMUN
Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-10-16

..
BREVIK 1:6. Ansökan om förhandsbesked
Dnr 2012/0571

Sammanfattning
Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av en tomt för uppförande av ett
enbostadshus på fastigheten Brevfik 1:6, har inkommit från Åsa Jonsson.
Fastigheten omfattas ej av detaljplan eller olruådesbestämmelser.
Ansökan redovisar en avstyckning om ca. 6000 m2, strax utanför strandskydd,
belägen på en liten kulle som gränsar mot väg 2029. I dess omedelbara
omgivning finns ett flertal hus. Vägen är glest trafikerad.
I ÖP 2012 är området benämnt R9, vilket utgörs av "stör~T°e sammanhängande
skogsoms°ålen med ingen eller endast Ziten påverkan av bebyggelse eZleN
ifi°astr~uktzrrcznlciggningar. Ljudnivån. orsakad av mänsklig aktivitet är låg eller
obefintlig. Stor restriktivitet iakttas mot uppför°ande av sådana byggnader och
åtgäy~der som påverkar områdenas opåve~°kade karaktär negativt. Ny
bostadsbebyggelse bör ej tillåtas z~tom där detprövas lämpligt i anslutning till
befintlig bebyggelse."
Lantmäteriet har yttrat sig i ärendet och ser inga hinder till avstyckning för
bostadsändamål under förutsättning att Trafikverket godtar en ny utfart till väg
2029.
Trafikverket har i yttrande daterat 2012-10-161ämnat följande synpunkter. Vi
har tittat på inkommen ansökan och bedömer att det är möjligt att få till en
anslutning till tomten. Den sökande bör vara medveten om att en anslutning till
vägen kan bli kostsam beroende på den kuperade tei7ängen. Det underlättar om
l~ingliggande fastighetsägare kan tänka sig att upplåta mark för anslutningen
alternativt låta den sökande använda redan befintlig utfart till Brevilc 1:32.
Önskad lokalisering av anslutning måste prövas för sig. Ansökan om
anslutning till statlig väg måste kompletteras med en mer detaljerad
situationsplan där önskad anslutningspunkt markeras tydligt.
Grannar och övriga markägare har hörts. Synpunkter har inkommit från ägarna
till fastigheten Brevilc 1:32 om att den föreslagna tomtgränsen norrut mot
Brevfik 1:32, flyttas något söderut. I övrigt har inga synpunkter inkommit.

fotas.
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ILLA DETS KOMMUN
Miljö- och byggnämndens protoko112012-10-16

§ 66 forts

Beslutsunderlag
Ansökan om förhandsbesked, Dnr 2012/0571
Översiktsplan

Miljö- och byggnämndens beslut
Positivt förhandsbesked lämnas med villkor enligt följande.
• Även om vägen är glest trafikerad bör bostadsbyggnaden utformas så att så
små bullerstörningar som möjligt uppstår och som högst uppgår till
gällande riktvärden.
• Trafikverkets synpunkter beaktas inför bygglovsansökan.
• Ansökan om anslutning till statlig väg skall göras till Trafikverket.
• Utförande diskuteras vid tekniska samrådet.
• Avloppsanläggning utföres enligt miljökontorets anvisningar och ansökan
inlämnas till miljökontoret.

För förhandsbeskedet fastställs följande handlingar:
1 Ansökan om förhandsbesked.
Avgift för förhandsbeskedet fastställs ti114.4001cronor.

Upplysningar
• Tillstånd enligt detta förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan
om bygglov som görs inom två år från det beslutet vunnit laga kraft.
• Förhandsbeskedet innebär inte rätt att påbörja byggnadsarbeten.
Beslutet expedieras till
Sökanden
Ägarna till fastigheten Brevfik 1:32
Trafikverket
Lantmäteriet
samt kungöres iPost- och Inrikes Tidningar.
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Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-10-16

§ 67
Delegeringsbeslut

Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till chefen
för samhällsbyggnadsförvaltningen enligt en av miljö- och byggnämnden
antagen delegeringsförteckning. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen har
rätt att delegera vidare beslut i ett led till enskilda tjänstemän.
Dessa beslut skall redovisas till miljö- och byggnämnden. Redovisningen
innebär inte att miljö- och byggnämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det miljö- och byggnämnden fritt att
återkalla lämnad delegation.
Följande delegeringsbeslut redovisas på dagens sammanträde
(se bilaga till § 67).

Miljö- och byggnämndens beslut
Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
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..:
Extra ärende

Sammanfattning
Föreningen för en ansvarsfull vindl~aftsutbyggnad i Lilla Edet har skrivit ett
brev till Miljö- och byggnämnden där man vill träffa nämnden för att diskutera
vilka möjligheter det finns att hejda beslut i vindbruksfrågor till dess att de nya
riksintressena för vindbruk har utsetts.
Beslutsunderlag
Föreningens brev till nämnden, Dnr 2012/704-1

Miljö- och byggnämndens beslut
Ordförande får i uppdrag att ta kontakt med föreningens företrädare för att
bestämma en tid för ett möte mellan nämnden och föreningen.

Lila Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
Besbkadress: Järnvägsgatan 12 ~ Tel: 0520-65 95 00 ~ Fax: 0520- 65 74 20
E-post: miljo.bygg@lillaedet.se ~ w~vw.lillaedet.se

i
t

~ ~
W W

~~ '~~
~~~

LILLA EDETS KOMMUN
Miljö- och byggnämndens protokoll
2012-10-16

§ 67
Delegeringsbeslut
Diarienummer

Dpl

2012 0658 PA

PA

Anmälan,installation av eldstad och
rökkanal
JOHANSSON,LAILA
Startbesked för installation av braskamin
och rökkanal

AER

HEDEN 1:26
Anmälan,installation av eldstad och
rökkanal
KARLSSON,YLVA
Startbesked för installation av braskamin
i befintlig murstock.

AER

Anmälan braskamin

3

2012 0676 -

Namn

KLOSTRET 6:12

AER

3

2012 0660 -

Arendc-och handlingsrubrik

FÄLTHAREN '~ 1
TORESTEN,NINA JESSICA

PA

3

2012 0661 -

Startbesked för installation av braskamin
i befintlig murstock.
AVL

Ansökan om avloppsanläggning

IVARSLLTND 1:31
SCHMIDT,PETER

MA

2012 0680 MA

Ansökan om avloppsanläggning -ändring VÄSTERLANDA-NYGÅRD 1:4
av befintlig anläggning
JOHANSSON,ROY
infiltration!

AVL

Ansökan om tillstånd till
avloppsanläggning
markbädd +fosforfällning

2

2009 1112 PA

AVL
3

2012 0682 MA

minireningsverk med biosteg

3

7

BAN

URÅS 1:50
JUVAKKA,KAI

Ansökan om bygglov för bostadshus 105 MJÖSUND 1:29
m2
GRADSTEDT,HÅKAN
Beslut om kontrollplan för uppförande
av fritidshus.
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§ 67
Delegeringsbeslut
Dpl

Diarienummer

2011 0390 -

BAN

PA

13

2012 0650 PA

BAN

4

BLN

2006 0507 -

l~rznde-och handlingsmbriA

Nanm

Ansökan om bygglov för flerbostadshus, Baneret ~ 14
201ägenheter
HSB Bostadsrättsförening,
Beslut om kontrollplan för nybyggnad av Baneret
flerbostadshus och
komplementbyggnader.
URÅS 1:14
Anmälan ej bygglovsplilctig åtgärd,
eldstad
BÖRJESSON,KJELL
Startbesked för inredning av panruum i
ladugård samt installation av vedpanna
och rökkanal.
~SHAGERÖD 1:54
Nybyggnad av enbostadshus 148,3 m2
PERSSON,LENA ELISABETH

PR

19

2006 0596 PR

BLN

Ansökan om bygglov för förrådsbyggnad ~~ 10:2
YDRESJÖ,JAN
Beslut om BYGGLOV av
ersättningsbyggnad

BLN

Ansökan om bygglov för nybyggnad av TINGBERG 4:165
enbostadshus
Robert Pedersen och Jessica Rydin
Beslut om BYGGLOV för nybyggnad av
enbostadshus

BLN

Ansökan om lov för att glasa in veranda VÄSTERÄNGEN 1:7
LÖVBERG,BENGT
Beslut om bygglov för inglasning av
veranda på enbostadshus.

BLO

Ansökan om bygglov för ombyggnad till NYGÅRD 7:67
lägenheter
LILLA EDETS INDUSTRI OCH
Beslut om BYGGLOV för ändrad
FASTIGHETS AB
användning

20

2011 0426 PR

17

2012 0649 PA

5

2011 0452 PR

Beslut om SLUTBESKED

23
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§ 67
Delegeringsbeslut
Diarienummer

Dpl

2012 0581 PK

BLO
18

2012 0603 PR

PR

MA

MA

Ansökan om bygglov för ändrad
användning av ladugård till Butik
Beslut om BYGGLOV samt ÄNDRAD
ANVÄNDNING del av ladugård

ANDERSSONS DÖDSBOSTIG
RUNE ALLAN

Anmälan om kompostering

GRUNNERÖD 1:17

kompost ok

HAMMARGREN,PATRIK
BERTIL

KOM

MIS

2

2012 0510 -

LILLA EDETS INDUSTRI OCH
FASTIGHETS AB

BLO

2

2012 0564 -

SKOLAN *1

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av DUVHÖKEN *9
bostadshus
NYMAN,KAJ JÖRGEN
Beslut om BYGGLOV avseende uterum

3

2012 0686 -

Ansökan om bygglov samt rivningslov
för ombyggnad av talt
Beslut om SLUTBESKED

Namn

BLO

4

2012 0655 -

Arende-och handlingsmbri}:

RIL

Samråd om vattenverksamhet samt
strandskyddsdispens iSlumpån med
Förutsätter att planerade arbeten ej
påverkar vår vattentäkt förutom ökad
grumlingsrisk.
Ansökan om rivningslov

TINGBERG 13:1

Slumpån Sjuntoip
Trollhättans stad

SIKEN ~`2
STENDAHLS BIL AB

PR

6

2012 0651 BLA

3

Beslut om RIVNINGSLOV av
enbostadshus
VÄRM Ansökan om värmepump, Bergvärme
Anmälan av väi~rnepump på fastigheten

KROKEN 2:9
GLIMFJÄRD,CURT THOMAS
SIGVARD
--_.~
Sidnnti
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