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SBN § 108

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ändra föredragningslistan på följande sätt:
•
•
•

Justerande

Övrig fråga angående kommunikation mellan samhällsbyggnadsavdelningen och
ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden tas upp som ärende 13.
Anmälningsärende tas upp som ärende 14.
Delegationsbeslut tas upp som ärende 15.
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 109

Dnr 2019-0735

Verksamhetsplan för räddningstjänstens förebyggande verksamhet i
Aneby kommun 2020
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att anta förslag till verksamhetsplan för räddningstjänstens förebyggande verksamhet i
Aneby kommun 2020.
Motivering
Räddningstjänstens förebyggande arbete planeras och utförs utifrån Lag om skydd mot
olyckor (SFS 2003:778) och Lag om brandfarlig och explosiv vara (SFS 2010:1011). I
verksamhetsplanen fastställs räddningstjänstens förebyggande verksamhet i kommunen
under 2019.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänstens förebyggande arbete planeras och utförs utifrån lagen om skydd mot
olyckor (SFS 2003:778) och lagen om brandfarlig och explosiv vara (SFS 2010:1011).
Inom det förebyggande arbetet används flera olika metoder för att höja fastighetsägarens, nyttjanderättshavarens och den enskildes kunskap om brandskydd och andra
olyckshändelser. Räddningstjänsten ska även ha en aktiv roll i kommunens övergripande
olycksförebyggande arbete.
Syftet är att vid införande av nya verksamheter och tjänster minska risken och sannolikheten för att olyckor ska inträffa. Detta ska ske redan i samband med planer och beslut.
Syftet är även att minska risken för att olyckor inträffar i redan befintliga verksamheter,
samt att minska konsekvenserna på liv, miljö och egendom av de olyckor som trots allt
inträffar.
Övergripande mål med den förebyggande verksamheten
•

•
•
•
•
•

Justerande

Genom information, rådgivning och utbildning tydliggöra för ägare, nyttjanderättshavare och den enskilde, vilket ansvar man har för sitt eget brandskydd, så
att denne på ett systematiskt sätt låter brandskyddsarbetet ingå som en naturlig
del i sin vardag.
Verka för att antalet bränder i kommunen hålls på en nivå under riksgenomsnittet.
Verka för att antalet bränder och olyckor inte ökar i kommunen.
Förbättra säkerheten hos utsatta personer eller grupper med begränsad förmåga
att själv sätta sig i säkerhet vid brand.
Verka för att minska antalet anlagda bränder i kommunen.
Verka för en hög vattensäkerhet med målsättning att minimera risken för
drunkning och drunkningstillbud i kommunen.
Utdragsbestyrkande
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SBN § 109 (forts.)
•
•

Tillsammans med andra berörda avdelningar verka för att minska antalet fallolyckor och andra olyckshändelser som till exempel brand, hos de personer som
på ett eller annat sätt vårdas eller har tillsyn från kommunen.
I ett tidigt skede delta i byggprocessen som sakkunnig inom brand, genom yttrande på bygglov, översiktsplaner, detaljplaner samt granskning av brandskyddsbeskrivningar.

Arbetet under 2019
Redovisning av arbetet under 2019 med uppföljning av prestationsmålen kommer att
ske vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i januari 2020.
Beslutsunderlag
Bilaga: Förslag till räddningstjänstens förebyggande verksamhet i Aneby kommun –
verksamhetsplan 2020, 2019-12-04
Tjänsteskrivelse, 2019-12-04

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 110

Dnr 2019-0711

Behovsbedömning och tillsynsplan enligt miljöbalken i Aneby
kommun 2020-2022
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att anta förslag till tillsynsplan 2020 enligt miljöbalken,
att se till behoven i behovsutredning 2020-2022, samt
att anta förslag till behovsutredning 2020-2022.
Ärendebeskrivning
I Aneby kommun har kommunfullmäktige givit samhällsbyggnadsnämnden uppdraget
som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Detta innebär att samhällsbyggnadsnämnden
ska ha en oberoende ställning gentemot kommunens övriga verksamheter. Det betyder
också att nämnden skall ha tillräckliga resurser i form av personal och driftbudget, för
att fullgöra sitt uppdrag.
I miljöbalkens tillsynsförordning regleras att tillsynsmyndigheten ska ha en behovsutredning som omfattar tre år och uppdateras varje år. Utredningen ska visa tillsynsbehovet inom nämndens ansvarsområde och tillgängliga resurser. Därefter ska nämnden göra
en tillsynsplan inför varje nytt år, baserat på behovsutredningen och den tillsyn som
nämnden prioriterar.
Behovsutredningen
För behovsutredningen har vi använt en Excel-mall som alla kommuner i länet har
enats om. Bland annat har vi enats om hur många arbetstimmar olika ärenden tar.
Detta ger ett resultat i år som avviker från de behovsutredningar som nämnden tidigare fått. Tillgängliga resurser är ungefär samma. Resultatet sammanfattas i bifogade textdokument.
Ingen kommun har tillräckliga resurser att utföra all tillsyn som man kan önska.
Prioritering är nödvändig, som i all kommunal verksamhet, vilket syns i behovsutredningen.
Tillsynsplanen
Tillsynsplanen är lik föregående år. Vi har dock brutit ut alla delar som är tillsynsplan
och samlat dem i början. Därefter följer samma verksamhetsbeskrivning som förra året,
fast något förkortad. Under året tillkommer mycken händelsestyrd tillsyn som inte går
att förutse. Vi kan därför inte planera in all arbetstid, utan måste lämna utrymme för
händelser. Vi har detaljerade aktivitetslistor för eget bruk,
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men det händer så mycket under ett år att verksamheten aldrig blir så som vi planerat. Därför vill vi inte lova nämnden en detaljerad tillsynsplan. I stället väljer vi
att i tillsynsplanen visa vilken tillsyn som vi prioriterar, samt hålla nämnden uppdaterad under året med hur verksamheten framskrider.
Viss tillsyn måste vi ha i tillsynsplanen för att behålla den tillsyn som vi fått delegerad från Länsstyrelsen. Sådan tillsyn tillkommer utöver vad som miljöbalken och
miljöprövningsförordningen kräver att kommunen ska utföra. Vi tar in tillsynsavgifter för dessa, så de medför ingen ekonomisk belastning för kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-11-25
Förslag till behovsutredning 2020-2022, 2019-11-27
Förslag till tillsynsplan enligt miljöbalken 2020, 2019-11-27
Bifogas beslut
Bilaga: Förslag till behovsutredning 2020-2022
Bilaga: Förslag till tillsynsplan enligt miljöbalken 2020
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 111

Dnr 2019-0722

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel i Aneby kommun
2020-2022
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att anta förslag till kontrollplan för livsmedel 2020-2022.
Motivering
Kontrollplanen har uppdaterats med aktuella namn och årtal. Kontrollen ska fungera
precis som föregående år. Den nya modell för att riskklassificera verksamheterna som
har utretts för att svara upp mot kraven på en bättre och mer likvärdig kontroll, och
som ligger till grund för hur mycket tillsyn och hur ofta som den ska göras har mött
kritik och därför beslutat skjutas upp till 2024.
En ny beredskapsplan har tagits fram som ett led i de krav som gäller enligt kontrollförordningarna, se bilaga 1 i kontrollplanen.
Den kompetensplan som kommunen upprättat i ett eget dokument förs hädanefter in i
denna kontrollplan under bilaga 2.
Ärendebeskrivning
I Aneby kommun har kommunfullmäktige gett Samhällsbyggnadsnämnden uppdraget som tillsynsmyndighet. Detta innebär att Samhällsbyggnadsnämnden ska ha
en oberoende ställning gentemot kommunens övriga verksamheter. Det betyder
också att nämnden skall ha tillräckliga resurser bl.a. i form av personal och driftbudget, för att kunna fullgöra sitt uppdrag.
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG)
nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om
djurhälsa och djurskydd.
Från 1 januari 2017 är alla myndigheter som utövar livsmedelskontroll skyldiga att
årligen fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll. Av planen ska bl.a.
framgå hur målen i den nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan har beaktats. Detta regleras i 3 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om
offentlig kontroll av livsmedel.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-11-28
Kontrollplan för livsmedel 2020-2022, 2019-12-04
Bifogas beslut
Bilaga: Kontrollplan för livsmedel 2020-2022
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 112

Dnr 2019-0679

Strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus och garage
på fastigheten Sjöalycke 1:2
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalken 7 kap. § 18b för uppförande
av ett enbostadshus och ett garage på fastigheten Sjöalycke 1:2 inom Sjöalyckesjöns
strandskyddsområde, samt
att fastställa upprättad tomtplatsavgränsning enligt bilaga.
Motivering
Den berörda fastigheten är bebyggd med ett fritidshus sedan lång tid tillbaka. Genom
uppförandet förändras tomtplatsen något. Det nya enbostadshuset uppförs i stort med
samma avstånd till Sjöalyckesjön och strandlinjen som det befintliga fritidshuset. Garagebyggnaden uppförs bakom det befintliga fritidshuset i förhållande till strandlinjen.
Samhällsbyggnadsnämnden menar att området sedan tidigare har tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften i enlighet med miljöbalken 7 kap. § 18c punkt 1.
Ärendebeskrivning
1 november 2019 inkom en ansökan till samhällsbyggnadsnämnden om strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus samt en garagebyggnad på fastigheten
Sjöalycke 1:2 inom Sjöalyckesjöns strandskyddade område i Aneby kommun. Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus sedan lång tid tillbaka.
Planbestämmelser och lagstiftning
Det aktuella området omfattas av det generella strandskyddet om 100 meter. Dispens
från strandskyddsbestämmelserna krävs, enligt miljöbalken 7 kap. § 15, bland annat för
uppförande av nya byggnader samt ändrad användning av befintliga byggnader. För att
medge en strandskyddsdispens krävs ett särskilt skäl. Vad som utgör särskilda skäl anges
i miljöbalken 7 kap. § 18c.
Upplysningar
Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har
kommit länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
Justerande
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påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.
Allmänheten ska fritt kunna röra sig utanför upprättad tomtplatsavgränsning. Utanför
tomtplatsavgränsningen får ingen privatisering ske.
Avgift
Avgift om 3 200 kronor för handläggningen av ärendet utgår i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa.
Beslutsunderlag
Ansökan, 2019-11-01
Fotografier tagna, 2019-11-25
Tjänsteskrivelse, 2019-11-28
Tomtplatsavgränsning upprättad, 2019-11-28
Bifogas beslut
Bilaga: Tomtplatsavgränsning 2019-11-28
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Dnr 2019-0653

Strandskyddsdispens för anläggande av trädäck på fastigheten
Grankärr 1:16
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalken 7 kap. § 18b för fritidshus,
komplementbyggnader samt trädäck på fastigheten Grankärr 1:16 inom Örens strandskyddsområde, samt
att fastställa upprättad tomtplatsavgränsning enligt bilaga.
Motivering
Den berörda fastigheten är bebyggd med ett fritidshus sedan lång tid tillbaka. Flygbilder
från början av 1960-talet visar att området är bebyggt redan då. Samhällsbyggnadsnämnden menar att området sedan tidigare har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften i enlighet med miljöbalken 7 kap. § 18c punkt
1.
Ärendebeskrivning
25 oktober 2019 inkom en ansökan till samhällsbyggnadsnämnden om strandskyddsdispens för ett fritidshus, komplementbyggnader samt ett trädäck på fastigheten Grankärr
1:16 inom Örens strandskyddade område i Aneby kommun. Fastigheten är bebyggd
med ett fritidshus sedan lång tid tillbaka. Bakgrunden till ansökan är en tillsyn av strandskydd inom sjön Ören som länsstyrelsen genomfört. Utifrån tillsynen har länsstyrelsen
sedan beviljat en ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av en flytbrygga vid
aktuell fastighet.
Länsstyrelsen hanterar strandskyddet inom sjön Ören då den utgör ett Natura 2000område. Strandskyddsområdet på land runt sjön hanteras därmed av kommunen. Sökanden skriver nu i ansökan att syftet med ansökan är att uppfylla regelverk och bestämmelser som gäller för byggnation och dylikt på fastigheten. De skriver vidare; ”Med
de åtgärder vi vidtog vid köp av fastigheten har vi känt oss trygga att alla tillstånd och
dylikt var i sin ordning, men detta visade sig inte vara helt rätt. Vi önskar nu få detta tillrättat. Vi har även ritat in trädäcket på bilagan. Se vårt svar i tidigare skrivelse angående
detta.”
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Planbestämmelser och lagstiftning
Det aktuella området omfattas av det generella strandskyddet om 100 meter. Dispens
från strandskyddsbestämmelserna krävs, enligt miljöbalken 7 kap. § 15, bland annat för
uppförande av nya byggnader samt ändrad användning av befintliga byggnader. För att
medge en strandskyddsdispens krävs ett särskilt skäl. Vad som utgör särskilda skäl anges
i miljöbalken 7 kap. § 18c.
Upplysningar
Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har
kommit länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.
Allmänheten ska fritt kunna röra sig utanför upprättad tomtplatsavgränsning. Utanför
tomtplatsavgränsningen får ingen privatisering ske. I praktiken omfattas hela fastigheten
av tomtplatsavgränsningen.
Avgift
Avgift om 3 200 kronor för handläggningen av ärendet utgår i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens, 2019-06-03
Ansökan, 2019-10-25
Fotografier tagna, 2019-11-25
Tjänsteskrivelse, 2019-11-28
Tomtplatsavgränsning upprättad, 2019-11-28
Bifogas beslut
Bilaga: Tomtplatsavgränsning 2019-11-28
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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SBN § 114

Dnr 2019-0715

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen i Aneby kommun 2020
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att anta förslag till tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för Aneby kommun 2020.
Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar att utöva tillsyn över byggandet i kommunen.
Tillsynen ska medverka till att demokratiskt beslutade lagar och bestämmelser följs och
tillämpas. Nämndens arbete med tillsyn regleras i plan- och bygglagen och i plan- och
byggförordningen. Tillsyn sker vid anmälan och på nämndens eget initiativ enligt tillsynsplanen.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda, och om det
finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen respektive plan- och byggförordningen ska ett tillsynsärende påbörjas omgående.
Utredningen i ärendet ska klargöra om det förekommer en överträdelse från gällande lag
och bestämmelser, och därefter avgör nämnden om det ska beslutas om ingripande eller
att avsluta ärendet. Ett ingripande innebär att byggherren ska rätta till den olovliga åtgärden, med exempelvis ett vitesföreläggande eller byggsanktionsavgift som påföljd.
Målet med nämndens arbete är att se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav
sett till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och sköts så att värden
bevaras samt att olägenheter och olycksrisker inte uppkommer. Vidare ska arbetet också
säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs och att
samhällets lagar och regler följs.
I tillsynsplanen anges vilka tillsynsinsatser som ska prioriteras under 2020, samt tillsynens syfte, mål och årets aktiviteter. I samband med första nämndsammanträdet under
2020, ska samhällsbyggnads-avdelningen redovisa det utförda tillsynsarbetet under 2019.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan enligt PBL, 2019-11-26
Tjänsteskrivelse, 2019-11-26
Bifogas beslut
Bilaga: Tillsynsplan enligt PBL

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 115

Dnr 2019-0646

Förhandsbesked för enbostadshus på del av fastigheten Ekeberg 1:3
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bevilja förhandsbesked enligt ansökan för enbostadshus på del av fastigheten Ekeberg 1:3 i enlighet med 9 kap. 17 § i plan- och bygglagen, samt
att förhandsbeskedet gäller med nedan givna villkor.
Villkor
Förhandsbesked gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak utformning i
enlighet med ansökan.
Motivering
Sökande vill stycka av ca 2,3 hektar från Ekeberg 1:3 och på den nybildade fastigheten
uppföra enbostadshus. I det aktuella området finns endast ett fåtal bostads- och fritids
med tillhörande komplementbyggnader.
Enligt 8 kap. 1 § i plan- och bygglagen ska byggnader ha en god form-, färg- och materialverkan. Kravet gäller såväl vid nybyggnad som vid ändring och oberoende av om åtgärden är bygglovspliktig eller inte.
Vad som avses med en god form-, färg- och materialverkan måste dels prövas mot förutsättningarna på platsen och dels mot byggnadens egenvärden.
Nämnden bedömer att den sökta åtgärdens materialval kan anses vara anpassat efter befintlig byggnation, då det i området finns liknande bostads- och fritidshus och komplementbyggnader.
Den lösning gällande vatten och avlopp som sökande angett bedöms möjlig att anordna
utan att riskera att göra åverkan på kringliggande vattenbrunnar och avloppsanläggningar. Nämnden prövar dock inte lösningen i sig.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den sökta åtgärden, med dess föreslagna vatten- och avloppslösning, inte strider mot lokaliseringskravet i 2 kap. 5 § i plan- och
bygglagen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 115 (forts.)
Vidare görs bedömningen att den sökta åtgärden, med dess föreslagna utformning och
lokalisering, inte strider mot 2 kap. 6 § i plan- och bygglagen.
Nämnden gör också bedömningen att den sökta åtgärden inte
innebär någon betydande olägenhet i enlighet med 2 kap. 9 § i plan- och bygglagen.
Därför beslutar samhällsbyggnadsnämnden att bevilja förhandsbesked enligt ansökan i
enlighet med 9 kap. 17 § i plan- och bygglagen.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för enbostadshus
på del av fastigheten Ekeberg 1:3, Ekeberg Ängabäck.
Ansökan innehåller enbostadshus i ett våningsplan, utan inredd vind med sadeltak till en
lutning om 27 grader, till en yta om 100 kvm.
Åtgärden avses att uppföras med stående faluröd träpanel samt vita knutar och fönsterspröjs.
Berörda sakägare har fått möjlighet att inkomma med synpunkter över ansökan. Ett yttrande med erinran har inkommit.
Sakägaren framför frågan gällande vattenförsörjningen till den befintliga och tilltänkta
fastigheten. Sökande har varit i kontakt med sakägaren, och därefter nått en lösning på
frågan.
Området beskrivs enligt översiktsplanen som mosaikartat skogslandskap, och platsen
gränsar i väster mot mindre betes- och odlingslandskap. I närområdet finns i dagsläget
endast ett mindre antal bostads- och fritidshus.
Landskapet bedöms vara mycket känsligt för vindkraftsetablering, och innebär att området i sin helhet bör undantas från sådana etableringar med undantag för mindre gårdsverk som kan rymmas i anslutning till befintlig jordbruksbebyggelse.
Planbestämmelser
För området gäller Aneby kommuns översiktsplan och det finns inget hinder i planen
för den sökta åtgärden.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att
beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § i plan- och bygglagen.
Förhandsbesked för bygglov innebär att åtgärden inte får påbörjas innan bygglov har
beviljats.
Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-09
Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 115 (forts.)
Avgift
Avgift tas ut enligt Aneby kommuns plan- och bygglovtaxa. Den blir i detta ärende
3 193 kronor.
Beslutsunderlag
Ansökan, 2019-10-18
Situationskarta, 2019-10-18
Yttrande från sakägare, 2019-11-08
Fotografier, 2019-11-25
Tjänsteskrivelse, 2019-12-05
Yttrande från Trafikverket, 2019-12-05
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 116

Dnr 2019-0692

Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad på fastigheten Vireda 3:1
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan för tillbyggnad av skolbyggnad på fastigheten
Vireda 3:1 i enlighet med 9 kap. 31 § i plan- och bygglagen.
Motivering
Sökande har för avsikt att uppföra tillbyggnaden med faluröd träfasad samt vita fönsterbågar och svart papptak.
Nämnden bedömer att den sökta åtgärdens materialval kan anses vara anpassat efter befintlig byggnation, och inte kommer att inverka menligt på befintlig byggnation eller
landskapsbilden.
Nämndens bedömning är att åtgärden uppfyller kraven i 2 kap. 5-6 §§ samt 8 kap. 1 § i
plan- och bygglagen och beslutar därför att bevilja bygglov enligt ansökan för tillbyggnad av skolbyggnad i enlighet med
9 kap. 31 § i plan- och bygglagen.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad på fastigheten Vireda 3:1, Vireda skola 2- Tillbyggnad kommer uppföras till en
yta om ca 95,5 kvm och kommer att uppföras med faluröd träfasad samt vita fönsterbågar och taket kommer beläggas med svart papp
Berörda sakägare har fått möjlighet att inkomma med synpunkter över ansökan. Ingen
har något att erinra.
Planbestämmelser
Det aktuella området saknar detaljplan och områdesbestämmelser. Området kan anses
utgöra en sammanhållen bebyggelse.
Upplysningar
Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft i enlighet med planoch bygglagen 9 kap. 43 §.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 116 (forts.)
Bygglovet vinner laga kraft om ingen överklagan inkommit inom fyra veckor efter att
bygglovsbeslutet har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan kommunen utfärdat startbesked enligt 10 kap.
23 § i plan- och bygglagen.
Inmätning ska i detta ärende utföras genom kommunens försorg.
Tillbyggnaden får enligt 10 kap. 34 § i plan- och bygglagen inte tas i bruk innan slutbesked utfärdats.
Avgift
Avgift tas ut enligt Aneby kommuns plan- och bygglovtaxa. Den blir i detta ärende
13 441 kronor.
Beslutsunderlag
Ansökan, 2019-11-05
Ritningar, 2019-11-05
Situationskarta, 2019-11-18
Fotografier från platsbesök, 2019-11-25
Tjänsteskrivelse, 2019-12-05
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)
Kopia till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 117

Dnr 2016-1101

Ovårdad byggnad på fastigheten Frinnaryd 5:102
Fastighetsägare: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till
GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att avsluta ärendet då punkterna i föreläggandet avseende fastigheten Frinnaryd 5:102
har utförts, samt
att beslutet översänds till Inskrivningsmyndigheten för borttagande av nedan angiven
anteckning i fastighetsregistret.
Anteckning
Inskrivningsdag 2017-03-03, Akt D-2017-00095474:1
Ärendebeskrivning
Tillsynsnämnden beslutade den 22 februari 2017, § 24, att förelägga ägare till fastigheten
Frinnaryd 5:102 om bland annat att utföra selektiv rivning av byggnaden och att utreda
förekomst av hussvamp i byggnaden innan rivningsarbeten påbörjades.
Utförandetiden bestämdes till nio månader från det att beslutet vunnit laga kraft, och
om åtgärderna inte var utförda inom utsatt tid avsåg tillsynsnämnden besluta om att åtgärderna kommer utföras på fastighetsägarens bekostnad.
Tillsynsnämnden beslutade den 26 september, § 115, att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att begära handräckning hos Kronofogdemyndigheten för genomförande
av tillsynsnämndens beslut.
Kronofogdemyndigheten beslutade den 10 januari 2019 att förplikta fastighetsägare att
utföra åtgärderna.
Under oktober 2019 utfördes punkterna i föreläggandet av Kronofogdemyndigheten
upphandlad entreprenör.
Den 24 oktober 2019 inkom fotografier från entreprenör, vilka visade att punkterna i
föreläggandet blivit utförda.
Beslutsunderlag
Fotografier 2016, 2016-12-09
Fotografier 2019, 2019-10-24
Tjänsteskrivelse, 2019-11-26
Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-09
Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 117 (forts.)
Beslutet skickas till
Fastighetsägare

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 118

Dnr 2019-0375

Ovårdad byggnad på fastigheten Askeryd 2:6
Fastighetsägare: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till
GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att förelägga ägare till fastigheten Askeryd 2:6 att åtgärda följande inom tolv (12) månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft,
att laga och iordningställa fasad och balkong på byggnadens sydvästra långsida,
att om inte ovanstående punkt har utförts inom utsatt tid, kommer nämnden att begära
utdömande av vite om 10 000 kronor hos mark- och miljödomstol samt därutöver ett
löpande vite om 5 000 kronor vid varje månadsskifte därefter som åtgärderna inte har
utförts, samt
att beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken.
Ärendebeskrivning
Den 14 augusti 2019 passerade byggnadsinspektör fastigheten, och noterade att bostadshusets ena fasad och balkong föreföll vara ovårdade.
Den 20 augusti 2019 skickades en skrivelse till fastighetsägare med information om att
ett tillsynsärende upprättats, samt information om kommande platsbesök.
Den 10 september 2019 utförde byggnadsinspektör platsbesök på fastigheten och kunde
konstatera att fasaden och balkongen på byggnadens sydvästra långsida inte kunde anses
hålla ett vårdat skick.
Den 26 september 2019 skickades en skrivelse till fastighetsägare tillsammans med fotografier från platsbesöket. I skrivelsen framgick förslag till beslut samt information om
kommunicering.
Den 22 oktober 2019 inkom mottagningsbevis från fastighetsägare, men inget yttrande
har inkommit.
Lagstiftning
Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och
underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 118 (forts.)
Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Enligt 11 kap. 19 § plan- och bygglagen får nämnden, om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän
plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag
eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, förelägga denne att
inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).
Enligt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19-26 §§ förenas med
vite. Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och miljödomstol.
Beslutsunderlag
Fotografier, 2019-09-26
Tjänsteskrivelse, 2019-11-27
Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 119

Dnr 2019-0430

Påbörjad byggnation av mur utan startbesked på fastigheten Södra
Sunhult 3:65
Fastighetsägare: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till
GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 11 kap. 51 § i plan- och bygglagen ta ut en byggsanktionsavgift,

att avgiften ska sättas ned till hälften i enlighet med 11 kap. 53 a § i plan- och bygglagen,
samt
att beloppet ska sättas till 2 279 kronor i enlighet med 9 kap. 12 § 8 p. i plan- och byggförordningen.
Motivering
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att den avgiftsskyldige inte har kunnat påvisa
en sådan situation som enligt 11 kap. 53 § i plan- och bygglagen skulle kunna motivera
avgiftsbefrielse.
Fastighetsägarna har efter utfört platsbesök inkommit med ansökan om bygglov för de
utförda åtgärderna, vilken har beviljats lov samt startbesked.
Nämnden bedömer dock att eftersom byggnationen har påbörjats utan startbesked, kan
rättelse i aktuellt fall endast ske genom att de åtgärder som utförts återställs, vilket kan
likställas med Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätts dom i mål P 7235-13:
”Mark- och miljööverdomstolen finner att påbyggnadsarbetena påbörjats olovligen den
3 juli 2012 och att det är denna omständighet som ligger till grund för byggsanktionsavgift. Det har i målet inte framkommit att byggnaden innan beslutet om byggsanktionsavgift den 29 augusti 2012 återställdes till de grundarbeten som omfattades av gällande
startbesked.
Mark- och miljööverdomstolen instämmer därför i vad nämnden här anfört, att den omständigheten att sökanden efter påbörjat arbete fullgjorde vad som krävdes för startbesked för påbyggnadsarbetena, inte utgjorde rättelse av den överträdelse som låg till
grund för byggsanktionsavgiften.”
Därför beslutar samhällsbyggnadsnämnden att en byggsanktionsavgift ska tas ut i enlighet med 11 kap. 51 § i plan- och bygglagen.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2019-12-09

25

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 119 (forts.)
Nämnden gör samtidigt bedömningen att överträdelsen inte har skett uppsåtligen, och
konstaterar att överträdelsen kan anses vara av mindre allvarlig art då den utfördes för
att skydda byggnaden mot inströmmande regnvatten från lokalgata. Åtgärden bedöms
heller inte inverka menligt på stadsbilden och bedöms uppfylla tillämpliga delar inom 2
samt 8 kap. i plan- och bygglagen.
Därför anser nämnden att avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som
har begåtts, och beslutar att avgiften ska sättas ned till hälften i enlighet med 11 kap. 53
a § i plan- och bygglagen.
Ärendebeskrivning
Den 5 september 2019 fick byggnadsinspektör, genom anonym inringare, kännedom
om att det på fastigheten ska ha uppförts en mur samt att tomten ska ha varit ovårdad.
Vid en granskning av samhällsbyggnadsnämndens arkiv kunde byggnadsinspektör konstatera att det inte fanns beviljat bygglov eller startbesked för åtgärden.
Den 5 september 2019 skickades en skrivelse till fastighetsägare med inkommen anmälan bifogad. I skrivelsen framgick det att ett tillsynsärende upprättats samt information
om kommande platsbesök.
Den 19 september 2019 utförde byggnadsinspektör, i närvaro av fastighetsägare, platsbesök på fastigheten och kunde konstatera att en vinkelformad mur hade uppförts.
Tomten bedömdes dock inte vara i ovårdat skick.
Muren, som uppförts i vinkel, mättes upp till en löpmeter om 460 cm i lodrät vinkel
samt 270 cm i vågrät vinkel, sammanlagt 730 cm. Höjden på muren varierade mellan
110-170 cm.
Den 14 oktober 2019 skickades en skrivelse med fotografier från platsbesöket till fastighetsägare. Skrivelsen innehöll förslag till beslut samt information om kommunicering.
Den 30 oktober 2019 inkom mottagningsbevis från fastighetsägare, och den 8 november inkom yttrande.
Fastighetsägarna skriver i sitt yttrande att vid förvärvet av fastigheten kunde de konstatera att regnvatten från gatan leddes in via garageinfarten och in i huset. Istället för att
klaga på kommunen, valde de istället att förlänga befintlig mur i vinkel och höja marknivån i garageinfarten till samma nivå som kringliggande mark.
I skrivelsen framförs det att fastighetsägarna inte var medvetna om att denna typ av arbete var bygglovspliktigt, och att arbetet gjordes för att hindra vattnet att rinna in i garaget och för att undvika framtida fuktskador.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 119 (forts.)
Den 30 oktober 2019 inkom ansökan om bygglov för de utförda åtgärderna. Bygglov
och startbesked utfärdades den 31 oktober 2019, och beslutet har vunnit laga kraft.
Lagstiftning
Enligt 10 kap. 3 § i plan- och bygglagen får en bygglovs- eller anmälningspliktig åtgärd
inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden har utfärdat startbesked.
Enligt 11 kap. 51 § i plan- och bygglagen ska samhällsbyggnadsnämnden, om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap., ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt
föreskrivelser som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § plan- och bygglagen.
Enligt 11 kap. 53 a § i plan- och bygglagen får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall
sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts.
Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara
av mindre allvarlig art.
Enligt 9 kap. 12 § 8 p. i plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att,
trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen, påbörja en sådan annan anläggning än
byggnad som kräver lov enligt 6 kap. 1 § 7 p. i plan- och byggförordningen, 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller mur.
Beräkning av sanktionsavgiften
Ärende: Påbörjat byggnation utan startbesked
Vad berör åtgärden: Lovpliktig åtgärd som rör annan anläggning än byggnad
Vilken typ av åtgärd: Nybyggnad
Vilken typ av byggnad: Mur
Fanns beviljat bygglov innan åtgärden påbörjades: Nej
Löpmeter: 7,3 meter
Avgiften halveras i enlighet med 11 kap. 53 a § i plan- och bygglagen
Aktuellt prisbasbelopp (pbb): 46 500 kr (2019)
Beräkningsgrundande formel: (0,025*pbb)+(0,01*pbb*löpmeter)/2
Beräkning: (0,025*46 500)+(0,01*46 500*7,3)/2
Summa: 2 279 kr
Upplysningar
Samhällsbyggnadsnämnden kommer inte att skicka ut begäran om inbetalning av
byggsanktionsavgiften innan beslutet har vunnit laga kraft.
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 119 (forts.)
Om det är två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, gäller solidariskt ansvar för betalning av sanktionsavgiften.
Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
Beslutsunderlag
Anmälan, 2019-09-05
Fotografier från platsbesök, 2019-09-19
Skiss över mur, 2019-10-14
Yttrande från fastighetsägare, 2019-11-08
Tjänsteskrivelse, 2019-12-03
Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 120

Dnr 2019-0648

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att inte bevilja ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH).
Motivering
Eftersom det i det aktuella ärendet handlar om ett tillstånd för passagerare finns ofta
möjlighet att bli körd fram till en plats nära målpunkten. Enligt trafikförordningen är det
möjligt att stanna och parkera ett fordon som används för transport av sjuka eller rörelsehindrade personer där det enligt lokal trafikföreskrift finns förbud mot stannande eller
mot parkering – ”om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas”.
Detta gör att sökanden ändå har möjlighet till på- och avstigning mycket nära en målpunkt, ofta närmare än vad som är tillåtet och möjligt med ett PRH. Det finns ingenting
i läkarintyget som tyder på att sökanden inte kan vänta en stund vid målpunkten medan
föraren parkerar bilen.
Ärendebeskrivning
En ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad inkom till nämnden den 24 oktober 2019. Kompletterande läkarintyg begärdes vilket inkom 28 november. Ansökan avser en minderårig passagerare. I läkarintyget anges att sökanden har dubbelsidig hörselnedsättning och en motorisk funktionsnedsättning.
Sökanden använder rullstol för längre sträckor. Förflyttar sig även med helbensortroser.
I intyget anges att sökanden kan gå fem (5) meter med hjälpmedel. Använder rullstol,
rollator eller helbensortroser. Sökanden har haft parkeringstillstånd tidigare, utfärdat av
annan kommun.
Lagstiftning
Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) enligt trafiklagstiftningens definitioner
är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsregleringar som
meddelats i lokala trafikföreskrifter (LTF). I trafikförordningen finns de grundläggande
reglerna för PRH. Tillståndet ska vara direkt knutet till en viss person och vara rikstäckande. PRH kan även utfärdas för personer som inte själva är förare utan enbart medföljer som passagerare. Kompletterande regler för tillståndsgivningen finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS
2009:73). I 2 kap. anges förutsättningar för parkeringstillstånd. Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på förmågan att förflytta sig
med eventuella hjälpmedel.
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Bedömning vid tillståndsgivning
Avgörande vid bedömningen av behovet av PRH ska vara den sökandes begränsade
förmåga att förflytta sig mellan parkeringsplats och tänkbara målpunkter för normala aktiviteter i samhället. Vid bedömning av gångförmågan förutsätts den sökande använda
normala gånghjälpmedel som exempelvis rullstol, rullator, kryckor eller käpp. Den rörelsehindrade ska ha ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand. Flera funktionshinder utgör inte grund för parkeringstillstånd,
trots att de komplicerar tillvaron för berörda personer och att ömmande fall kan förekomma. Grunden för att bevilja parkeringstillstånd är att personen har väsentlig svårighet att förflytta sig. Förhållanden i den egna kommunen får inte heller påverka bedömningen eftersom ett tillstånd gäller i stora delar av Europa. Det finns ingen fastställd
gräns för den maximala längd som sökande ska kunna gå för att beviljas tillstånd. Tidigare har gränsen 100 meter ofta uppgetts, men det finns inget stöd i lagstiftning, förordning eller rättspraxis. 100 meter kan ses som ett riktmärke, som kan över- eller underskridas.
PRH kan även utfärdas för personer som inte själva är förare utan enbart medföljer som
passagerare. Förordningen medger att PRH utfärdas i sådana fall om den sökande ”regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet”. Det kan gälla vid svåra förlamningar, balansrubbningar av allvarligt slag, vid svår motorisk och psykisk oro med mera.
I de fall PRH inte bedöms erforderligt finns ändå ofta möjlighet för den som medföljer
som passagerare att bli körd fram till en plats nära målpunkten. Enligt trafikförordningen 11 kap 5 §, punkt 6, är det möjligt att stanna och parkera ett fordon som används för
transport av sjuka eller rörelsehindrade personer där det enligt lokal trafikföreskrift finns
förbud mot stannande eller mot parkering – ”om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas”. Denna regel ger passageraren möjlighet till på- och avstigning
mycket nära en målpunkt, ofta närmare än vad som är tillåtet med ett PRH, eftersom ett
sådant inte ger rätt att stanna där förbud att stanna eller parkera gäller enligt LTF. Däremot är det, med hänsyn till trafiksäkerheten, inte möjligt att åberopa denna regel för att
stanna på platser där förbud att stanna eller parkera gäller generellt. Detta gäller till exempel inom tio (10) meter före ett övergångsställe, i en korsning eller på ett backkrön.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-12-06
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)
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Övrig fråga gällande kommunikation
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Mats Hansson (M) tar upp vikten av att kommunikationen mellan samhällsbyggnadsavdelningen och ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden fungerar på ett tillfredsställande
sätt.
Ett förslag är att skapa en sms-lista för enklare och snabbare kommunikation.
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Anmälningsärenden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Dnr 2015-1435
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förfrågan om yttrande gällande fastigheten Rödklinten 4
Dnr 2015-1435
Samhällsbyggnadsnämnden: Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande fastigheten
Rödklinten 4
Dnr 2018-0306
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut gällande borttagande av massor i odlingsröse på
fastigheten Nöbbele 1:1
Dnr 2018-0655
Mark- och miljödomstolen: Beslut har vunnit laga kraft gällande fastigheten
Kornfibblan 4
Dnr 2019-0243
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut gällande strandskyddsdispens på fastigheten
Berg 1:1
Dnr 2019-0243
Överklagan av Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut gällande strandskyddsdispens på
fastigheten Berg 1:1
Dnr 2019-0279
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Svar gällande revisionen av livsmedelskontrollen
Dnr 2019-0348
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om att avsluta ärendet gällande årlig avgift för
miljötillsyn
Dnr 2019-0398
Samhällsbyggnadsnämnden: Överklagan 1 av samhällsbyggnadsnämndens beslut gällande bygglov på fastigheten Björkenäs 1:17
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Dnr 2019-0398
Samhällsbyggnadsnämnden: Överklagan 2 av samhällsbyggnadsnämndens beslut gällande bygglov på fastigheten Björkenäs 1:17
Dnr 2019-0398
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Bekräftelse 1 på inkommen överklagan gällande bygglov
på fastigheten Björkenäs 1:17
Dnr 2019-0398
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Bekräftelse 2 på inkommen överklagan gällande bygglov
på fastigheten Björkenäs 1:17
Dnr 2019-0398
Samhällsbyggnadsavdelningen: Rättidsprövning 1 av överklagat beslut gällande bygglov
på fastigheten Björkenäs 1:17
Dnr 2019-0398
Samhällsbyggnadsavdelningen: Rättidsprövning 2 av överklagat beslut gällande bygglov
på fastigheten Björkenäs 1:17
Dnr 2019-0443
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillståndsbevis för tävling på väg med bil - Novemberskölden
Dnr 2019-0443
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut gällande tillfälliga lokala trafikföreskrifter vid tävling på väg med bil – Novemberskölden
Dnr 2019-0503
Samhällsbyggnadsavdelningen: Yttrande till Polisen gällande julmarknad i Aneby
Dnr 2019-0503
Polismyndigheten: Tillståndsbevis för julmarknad i Aneby
Dnr 2019-0508
Samhällsbyggnadsavdelningen: Yttrande till Polisen gällande julutdansning i Aneby
Dnr 2019-0508
Polismyndigheten: Tillståndsbevis för julutdansning i Aneby
Dnr 2019-0629
Samhällsbyggnadsavdelningen: Yttrande gällande undantag från trafikförordningen för
bred, lång och tung transport
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Dnr 2019-0635
Samhällsbyggnadsavdelningen: Yttrande gällande undantag från trafikförordningen för
bred transport
Dnr 2019-0662
Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning berörande fastigheterna Notåsa 1:3
och 1:10
Dnr 2019-0663
Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning berörande fastigheten Torsken 5
Dnr 2019-0663
Aneby kommun: Godkännande av förrättning berörande fastigheten Torsken 5
Dnr 2019-0667
Samhällsbyggnadsavdelningen: Yttrande gällande undantag från trafikförordningen för
tung, bred och lång transport
Dnr 2019-0667
Trafikverket: Beslut gällande undantag från trafikförordningen för tung, bred och lång
transport
Dnr 2019-0676
Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning berörande fastigheterna Björka 1:2,
2:10 och 2:11
Dnr 2019-0682
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt miljöbalken om förläggning av fiberkabel
på fastigheten Ralingsås 1:1
Dnr 2019-0693
Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning berörande fastigheterna Släthult 1:5
och 3:10
Dnr 2019-0718
Samhällsbyggnadsavdelningen: Yttrande till Polisen gällande klimatmanifestation
Dnr 2019-0718
Polismyndigheten: Tillståndsbevis för klimatmanifestation
Dnr 2019-0730
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut gällande brygga inom strandskyddsområde på fastigheten Björkenäs 2:11
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Dnr 2019-0731
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut gällande trädäck inom strandskyddsområde på
fastigheten Grankärr 1:15
Dnr 2019-0732
Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning berörande fastigheterna Grankärr
2:5 och 2:9
Dnr 2019-0733
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut att ge tillstånd för att byta samt renovera stenkolonetter på Frinnaryds kyrka
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Delegationsbeslut
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera anmälda delegationsbeslut enligt bilaga (11 sidor).
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