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SBN § 12

Utbildning och information i användning av surfplattor
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
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Information om internkontroll avseende dataskydd och
informationssäkerhet
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SBN § 14

Dnr 2019-0768

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för Aneby kommun under
mandatperioden 2019-2022.
Motivering
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor är ett
övergripande styrdokument för den olycksförebyggande verksamheten och för räddningstjänsten i kommunen. Handlingsprogrammet ska fastställas av kommunfullmäktige och förnyas
varje mandatperiod.
Nuvarande handlingsprogram antogs av kommunfullmäktige 27
februari 2017 och det är därmed dags för fullmäktige att anta ett
nytt program.
Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt från det befintliga handlingsprogrammet och har varit ute för samråd hos berörda, bland andra länsstyrelsen, kommunerna i länet och regionen. Förslaget har förändrats något utifrån de inkomna synpunkterna.
Ärendebeskrivning
I lagen om skydd mot olyckor (2003:778), förkortat LSO, regleras statens, kommunernas och den enskildes skyldigheter.
Lagen säger att kommunerna dels måste upprätta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och dels ett för
räddningstjänst. Aneby har valt att ha bägge delarna i samma
handlingsprogram.
Kommunen har tillsynsansvaret så att lagen följs. Lagen innebär
därmed att kommunen dels är myndighet med tillsynsansvar utifrån lagefterlevnad och dels är verksamhetsutövare och fastighetsägare.
Kommunen ska med utgångspunkt till de lokala förutsättningarna formulera mål för att nå de nationella målen samt redovisa vilka risker som finns i kommunen, hur det förebyggande
arbetet är organiserat, samt vilken förmåga kommunen har att
göra räddningsinsatser.
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor är ett
övergripande styrdokument för den olycksförebyggande verk
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Samhällsbyggnadsnämnden
SBN § 14 (forts.)

samheten och för räddningstjänsten i kommunen. Handlingsprogrammet ska fastställas av kommunfullmäktige och förnyas
varje mandatperiod.
Syftet med handlingsprogrammet är bland annat att minska antalet olyckor i kommunen. Ett annat syfte är att minska samhällets sårbarhet och öka robustheten. Det gäller att förbereda
och förebygga. Ett annat syfte och mål är att stärka kunskaperna och kännedomen hos verksamhetsansvariga och beslutsfattare om kommunens olycksrisker.
Beslutsunderlag
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 2019-2022
Sammanställning remissvar
Tjänsteskrivelse, 2020-02-12
Bifogas beslut
Bilaga: Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 2019-2020
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SBN § 15

Dnr 2019-0214

Samhällsbyggnadsnämndens årsbokslut med verksamhetsredovisning för 2019
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens årsbokslut med verksamhetsredovisningen för 2019 och överlämna det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Året har framförallt präglats av organisationsförändring med en
gemensam bygg- och miljöenhet, personalvakanser och inflyttning i det nya blåljushuset. Genom blåljushuset finns äntligen en
dagtidsstationerad ambulans i kommunen. Två nya erfarna miljöinspektörer rekryterades vilka påbörjade sina anställningar under
sommaren. En ny planarkitekt anställdes i november. Med anledning av kommande pensionering har också en ny räddningschef
rekryterats vilken påbörjar sin anställning i mars 2020.
Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar ett underskott om 620
tkr för 2019. Räddningstjänsten står för ett underskott om drygt
en miljon kronor. Framförallt är det personalkostnaderna som är
betydligt högre än budgeterat. 400 tkr av underskottet kan härledas till kostnader i samband med utbildning av nya brandmän.
Ytterligare omkring 300 tkr i personalkostnader är svårare att
fastställa vad de beror på och det kräver ytterligare analys. Under
2019 var räddningsstyrkan fullbemannad med sju brandmän under tolv veckor, i fyra veckor var endast fem brandmän i beredskap. Sammantaget kan alltså sägas att det var fullbemannat i åtta
veckor under året, övriga veckor saknades en brandman i beredskap. Trots detta är alltså inte personalkostnaderna i balans. I övrigt finns kostnader hos räddningstjänsten i samband med inflyttningen i blåljushuset, avseende invigning, öppet hus med
mera om knappt 100 tkr. Parkeringsövervakningen belastar enheten med ett underskott om 55 tkr. Räddningstjänsten har också
fordran gentemot andra kommuner för ett par större insatser där
MSB ska ersätta respektive kommun. När MSB ersatt berörda
kommuner får även kommunens räddningstjänst ersättning. Eftersom det är långa ledtider har fordran inte bokats ned i redovisningen men en intäkt om 60 tkr är att vänta framöver.
Plan och bygg redovisar ett stort överskott om 784 tkr. Bygglovsintäkterna har fortsatt varit goda och vakans på planarkitekttjänsten är med och bidrar till resultatet. Rivning av byggnad i
Frinnaryd belastar resultatet med drygt 400 tkr, samtidigt fick
nämnden tillbaka de pengar, 220 tkr, som använts för städning
och sanering av en annan tomt i kommunen under 2018.
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Fastighetsägaren valde att betala kostnaden och kronofogden
behövde därmed inte göra någon utmätning.
Miljösidan redovisar ett underskott om 333 tkr. Detta trots personalvakanser under året. Resultatet belastas framförallt av uppgörelse med tidigare miljöchef. Eftersom plan och bygg tillsammans med miljö numera utgör en gemensam bygg- och miljöenhet ska resultatet dock ses i sin helhet och då klarar enheten att
hålla budgeten och dessutom leverera ett resultat om 451 tkr.
Under året beslutades om en åtgärdsplan med besparingar utifrån det ekonomiska läget för kommunen i stort. För samhällsbyggnad handlade det om att inte genomföra några medborgarmöten (75 tkr), personalvakans avseende planarkitekt (300 tkr),
vakans vid föräldraledighet (47 tkr) samt generell återhållsamhet
avseende drift, underhåll och inköp hos räddningstjänsten (73
tkr). I stort har besparingarna genomförts och kunna hållas.
Den sista punkten hos räddningstjänsten är svårast att följa upp
och se exakt resultat av, inte minst utifrån det ekonomiska läget
där. Åtgärderna har bidragit till att hålla nere det sammantagna
underskottet i avdelningen.
Ett axplock av verksamhet och händelser under året
Räddningstjänsten har flyttat in i det nya blåljushuset på Stigbergsvägen i Aneby. Ett fantastiskt lyft för verksamheten som nu
har fått moderna och ändamålsenliga lokaler. Invigning genomfördes i februari och i början av april bjöds allmänheten in till
öppet hus med ett flertal olika aktiviteter. Omkring 1 000 personer kom när dörrarna öppnades och dagen får betecknas som
succé.
Polisen flyttade in blåljushuset i början av året. Regionen och ambulansverksamheten flyttade in i september och därmed finns
äntligen en dagtidsstationerad ambulans i kommunen.
Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan i kv Katten
m.fl. Detaljplanen, som vann laga kraft i juli, möjliggör för uppförande av en ny korttids- och rehabiliteringsenhet i kommunen
alternativt för flerbostadshus i kvarteret.
Organisationen har förändrats genom att plan- och byggenheten
har gått samman med miljöenheten i en gemensam bygg- och
miljöenhet.
Arbetssituationen har varit ansträngd men två nya välkvalificerade miljöinspektörer har rekryterats vilka började sina anställningar under sommaren. En ny planarkitekt började i november och översiktsplanearbetet har därefter så smått påbörjats.
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Muddringen i sjön Ralången är ett innovativt projekt som syftar
till att åstadkomma ett kretsloppstänkande kring fosfor, som är
en ändlig resurs. Sedimentet på botten av sjön har muddrats genom en sorts dammsugningsmetod och massorna ska slutligen
pelleteras för att kunna återgå som gödning i jordbruket. Projektet har avlöpt väl och flera intresserade kom och tog del när
media och allmänhet bjöds in.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-02-10
Verksamhetsredovisning 2019, 2020-02-07
Bifogas beslut
Bilaga: Verksamhetsredovisning 2019
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SBN § 16

Dnr 2020-0053

Enkät 2019 om samhällsbyggnadsavdelningens service
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar tillsammans med övriga avdelningar för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande utifrån gällande lagstiftning och internationella samt
kommunala styrdokument. Genom dialog och delaktighet vill vi skapa förståelse för arbetet bland medborgare och verksamhetsutövare.
Avdelningens motpart kan vara en fysisk eller en juridisk person. I myndighetsutövningen har motparten både skyldigheter och rättigheter. Det är myndighetens uppgift att bevaka såväl skyldigheterna som rättigheterna. Ofta är syftet med myndighetsutövning att
ställa krav på motparten för det allmännas bästa. För att följa upp hur motparten upplever myndighetsutövningen mot enskild skickas årligen en kort enkät ut.
Under 2019 hanterade avdelningen totalt 815 ärenden. Efter bortsortering av ärenden
gällande information, utredningar, dubbletter och liknande där det saknades motpart
återstod 345 ärenden. Under november 2019 skickades 151 enkäter ut av vilka 42 besvarades. Vi gjorde också ett utskick på 43 enkäter i januari 2020 för november och december 2019, här fick vi tillbaka 16 besvarade enkäter. Totalt skickades 194 enkäter ut och
60 st besvarade. Detta ger en svarsfrekvens på 31,3 procent. Första omgången av kundenkäten skickades till motparten för vart annat ärende och andra omgången skickades
den till varje ärende.
I nedanstående diagram framgår resultatet av mätningarna från 2006-2019. Kundnöjdheten anges som ett medelvärde av de frågor som avser kvaliteten, jämfört med det
maximalt möjliga värdet. Under 2019 var värdet på kundnöjdheten 85 procent.
Ett annat sätt att mäta kundnöjdheten är hur stor andel av kunderna som ger ett betyg
över mittvärdet (4 eller högre). Med detta sätt att mäta är avdelningens kundnöjdhet
91,5 procent vad gäller helhetsomdömet för 2019. Lägst betyg får tiden för handläggning av ärende eller fråga, men 84,7 procent av kunderna ger ändå betyget 4 eller högre.
Allra mest nöjd är man med bemötandet när man får kontakt med personalen, där 93,2
procent av kunderna ger betyget 4 eller högre.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2020-02-19
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 16 (forts.)
En ny fråga för 2019 var att vi ställde frågan om kunden var nöjd med informationen
kring sitt ärende. Här svarade 56 st att man var nöjd med informationen och 3 st var det
inte.
Beslutsunderlag
Enkät 2019
Sammanställning av enkäten med diagram, 2020-02-07
Tjänsteskrivelse, 2020-02-07

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 17

Dnr 2020-0079

Planeringsförutsättningar inför 2021
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Sammanfattning
Inför 2021 har planeringsförutsättningar arbetats fram för kommunen. Detta har även
gjorts för respektive avdelning. I förutsättningarna görs en omvärldsanalys, en invärldsanalys där planerade förändringar i verksamheten redogörs för samt redogörs för uppmärksammade behov och strategiskt viktiga frågor. Dessutom redogörs för volymförändringar med satsningar och prioriteringar i budget 2020 samt känd påverkan av nya
lagar och regler till 2021 likväl som kommande års investeringsbehov.
Planeringsförutsättningarna är en tjänstepersonprodukt som ger budgetberedningen
grundförutsättningarna inför det kommande budgetarbetet.
Beslutsunderlag
Planeringsförutsättningar samhällsbyggnad 2021
Tjänsteskrivelse, 2020-01-22

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 18

Dnr 2018-0521

Komplettering avseende övertagande av miljöbalkstillsyn från länsstyrelsen enligt miljötillsynsförordningen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ställa sig bakom nedanstående kommentarer som svar på länsstyrelsens begäran om
komplettering avseende övertagande av miljöbalkstillsyn enligt 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen.
Begäran om komplettering med nämndens kommentarer
1. Förtydliga om er ansökan avser överlåtelse av lantbruk på B-nivå (t.ex. enligt verksamhetskod 1.11 B)?
Nämndens kommentar: Ansökan avser inte överlåtelse av lantbruk på B-nivå.
2. Om Länsstyrelsen förstått det rätt är det ingen förändring gällande Prozink AB dvs. ni
ansöker om att tillsynen över Prozink AB:s verksamhet återlämnas till Länsstyrelsen.
Stämmer det?
Nämndens kommentar: Det stämmer, förslaget är att tillsynen över Prozink AB återlämnas till länsstyrelsen.
3. Om Länsstyrelsen förstått det rätt omfattar er ansökan tillsyn av alla slags B-täkter
(10.10, 10.11 och 10.20) och alla slags B-vindkraftverk (40.90 och 40.95). Bekräfta gärna
att det fortfarande stämmer.
Nämndens kommentar: Ansökan omfattar all B-täkt och all B-vindkraft. Om länsstyrelsen anser att
nämndens behovsutredning visar att det inte finns resurser för denna tillsyn, så ska dessa strykas i
första hand.
4. Förtydliga om beräkningarna i behovsutredning och tillsynsplan för år 2020 även omfattar den tillsynen ni ansökt om (t.ex. att tre vattenskyddsområden och ett antal vindparker/täkter tillkommer)?
Nämndens kommentar: Behovsutredningen och tillsynsplanen omfattar bara tillsynsobjekt som nämnden har, inte det som kommunen ansökt om i övertagande. Anledningen till det är helt enkelt att det
vid framtagande av behovsutredningen och tillsynsplanen var, och fortsatt är, okänt vilken tillsyn skulle
komma att överlåtas.
5. Förtydliga hur ni kommer att säkerställa behovet av resurser för de olika tillsynsområdena t.ex. om ni kommer att rekrytera i samband med att ytterligare anläggningar tillkommer?
• Hur säkerställs resurserna för miljöfarlig verksamhet (täkter, vindkraft och ev. lantbruk),
• förorenade områden och
• vattenskyddsområden.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 18 (forts.)
Nämndens kommentar: Ingen nyrekrytering är planerad. I princip all personal som arbetar med miljöbalkstillsyn nyrekryterades under 2019. Efter lång tid med en äldre behovsutredning togs en ny fram.
Rutiner och arbetssätt behöver sättas. I mallen till behovsutredningen finns relativt långa handläggningstider på vissa objekt. Det kan ifrågasättas om dessa stämmer. Arbetstid mäts och när innevarande år
är slut kommer det bli mer tydligt hur behovsutredningen stämmer överens med verkligt utfall.
6. Utöver kompetens för miljöfarliga verksamheter behöver ni även förtydliga hur ni
kommer att säkerställa kompetensen för tillsyn av förorenade områden och vattenskyddsområden.
Nämndens kommentar: En av nämndens nyrekryterade miljöinspektörer har lång erfarenhet och har
tidigare arbetat med tillsyn av förorenade områden i en grannkommun. Kompetens när det kommer till
vattenskyddsområden finns genom nämndens livsmedelsinspektör som även arbetar som naturvårdshandläggare, bland annat med skydd av områden, samt med viss miljöbalkstillsyn.
7. Tabellbilaga/arbetsplan för miljöenhetens arbete, komplettera även med denna. I tillsynsplanen anges att det finns ”detaljerade aktivitetslistor för eget bruk”?
Nämndens kommentar: Sammanställning av årsplanering ligger som bilaga till nämndens tillsynsplan.
Årsplaneringen bifogas.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 29 oktober 2018, § 82, att ansöka om övertagande av tillsynsuppgifter enligt 1 kap 18 § i miljötillsynsförordningen. Av olika anledningar har arbetet för med ansökan därefter försenats.
Länsstyrelsen i Jönköpings län har granskat nu granskat kommunens ansökan om övertagande av tillsynsuppgifter samt nämndens behovsutredning och tillsynsplan för år
2020-2022. Av inlämnade handlingar framgår att nuvarande bemanning inte täcker tillsynsbehovet, vilket gör att ansökan behöver kompletteras. Länsstyrelsen behöver kompletteringarna för att kunna bedöma om överlåtelse kan ske.
Beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktige, 2018-10-29 § 82
Begäran om komplettering från länsstyrelsen, 2020-01-29
Tjänsteskrivelse, 2020-02-10
Årsplanering tillsynsplan miljöbalken 2020
Bifogas beslut
Bilaga: Årsplanering tillsynsplan miljöbalken 2020
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län, miljöskyddsenheten
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 19

Dnr 2019-0384

Riskklassning av bekämpningsmedel i Furulids bostadsområde
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bostadsområdena Furulid och Aneby Gård klassas om från riskklass 2 (hög risk) till
riskklass 4 (liten risk), enligt Naturvårdsverkets Metodik för inventering av förorenade
områden ISBN 91-620-4947-X.
Skäl för beslutet
Jordprov är tagna vid tre tillfällen. I två prover fanns DDT och nedbrytningsprodukten
DDE i halt långt under Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning. Bostäder är känslig markanvändning. I övriga prover fanns inget av analyserade bekämpningsmedel. Vi bedömer därmed risken liten för att hitta halter av DDT över riktvärdet
någon annan stans i området.
Ärendebeskrivning
På de två bostadsområdena låg tidigare en plantskola för skogsplantor. Insektsmedlet
DDT användes där och vi har funnit spår av DDT i några jordprover, men långt under
Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning. DDT är ett nervgift för insekter, men inte för ryggradsdjur. Det är sedan länge förbjudet, eftersom det bryts ned
mycket långsamt och lagras i djur som fått i sig det. DDE bildas när DDT faller sönder.
Den statliga plantskolan avslutades innan miljöskyddslagen trädde i kraft 1969. Därmed
finns ingen ansvarig för efterlämnade föroreningar.
Länsstyrelsen sände ett brev till boende i området, med upplysning att marken är misstänkt förorenad. Detta skapade oro och missnöje hos boende över att kommunen detaljplanerat för bostäder på förorenad mark. Kommunen har därför tagit jordprover
som redovisas i detta beslut.
Jordprover
Naturvårdsverkets riktvärde för DDT är vid känslig markanvändning 0,1 mg/kg torr
jord. Jordprov är tagna vid tre tillfällen:
1. Inför bygget av fotbollsplanen. Inget DDT eller DDE funnet
2. Av en privatperson i hans trädgård. 0,003 mg/kg DDT och 0,002 mg/kg DDE.
3. Två samlingsprover tagna av Samhällsbyggnadsnämndens miljöinspektör, strax söder om Furulid och strax söder om Aneby Gård. Varje samlingsprov bestod av jord
från tre provgropar. Platserna valdes för att hitta jord som rörts om så lite som möjligt. Bygge av bostäder medför ofta att jord rörs om och ibland läggs ny jord ovanpå.
Därvid spädes föroreningar ut.
Söder om Aneby Gård fanns 0,004 mg/kg DDT och 0,003 mg/kg DDE.
Söder om Furulid fanns inget DDT eller DDE.
Justerande
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Riskklassning
Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning vid inventering av potentiellt förorenade
områden som utförs enligt en metodik för inventering (MIFO, Metodik för inventering
av förorenade områden). Inventeringen resulterar i riskklassning av områdena i fyra
olika klasser.
Riskklass 1, mycket stor risk
Riskklass 2, hög risk
Riskklass 3, måttlig risk
Riskklass 4, låg risk
Beslutsunderlag
Fotografier
Tjänsteskrivelse, 2020-01-31
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Boende i Furulids bostadsområde

Justerande
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Dnr 2020-0157

Certifiering av brunnsborrare
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som policy för inrättande av värmepumpsanläggningar ställa krav på att brunnsborrare ska vara certifierade, samt
att en person på plats för själva borrningen ska vara certifierad.
Motivering
En borrning eller installation som inte är fackmannamässigt utförd kan bland annat
medföra skador på fastigheter, att utlovade energibesparingar uteblir eller i värsta fall betydande miljöproblem.
Om borrning utförs av certifierad brunnsborrare får kunden eller beställaren samt tillståndgivaren en garanti för att brunnsborraren har den erfarenhet och den kunskap som
krävs för ett fackmannamässigt väl utfört arbete.
Ärendebeskrivning
Vid ansökan/anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning ska uppgift om borrentreprenören anges huruvida han är certifierad eller inte. Att vara certifierad är inget
lagkrav, men en kommun kan anta en policy att krav ska ställas på certifierad brunnsborrare. Exempelvis antog Tranås kommun ett sådant beslut i september 2009. Därefter
skickades information till berörda borrentreprenörer.
Med stöd av miljöbalkens kunskapskrav (Miljöbalk (1998:808) 2 kap. 2 §) finns möjlighet att ställa krav på att brunnsborrare ska vara certifierade eller ha motsvarande kompetens. I vårt beslut om föreläggande av försiktighetsmått anges idag att borrning ska utföras av certifierad brunnsborrare eller borrare som har motsvarande kvalifikationer. En
kontroll av certifiering kan enkelt göras via dator på RISE Research Institutes of Swedens hemsida ri.se, det är däremot mycket mer komplicerat att bedöma huruvida en persons kompetens är tillräcklig utan certifiering som grund. Här kan tänkas att olika utbildningsintyg framförs samt även muntlig försäkran. I dessa fall blir uppgiften att säkerställa huruvida brunnsborraren har erforderlig kompetens näst intill omöjlig.
I Normbrunn -16 som är en vägledning som stöd för borrentreprenörer, tillståndsgivare
och fastighetsägare sägs: ”Att enbart ha kriterier för hur brunnsborrning ska utföras
räcker inte. Det är fortsatt SGUs bestämda uppfattning att denna vägledning och SGUs
arbete att verka för att borrentreprenörer ska vara utbildade och certifierade är viktiga
steg för att nå miljömålet”…”För att detta ska bli verklighet krävs dock att allmänheten
informeras, att handläggare på kommuner och länsstyrelser har tillräcklig kunskap och
att tillståndsgivande myndigheter kräver att borrning enbart utförs av entreprenörer med
dokumenterad yrkeskunskap.”
Justerande

Utdragsbestyrkande
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SGU har tagit fram en kravspecifikation och ett utbildningsmaterial för certifiering av
landets brunnsborrare. En certifierad brunnsborrare har alltid:
•
•
•
•
•
•

minst tre års erfarenhet av brunnsborrning
avlagt godkänt svetsprov
godkänd kurs "Arbete på väg"
certifikat för "Heta arbeten"
godkänt resultat i "Juridik för brunnsborrare"
godkänt resultat i "Praktisk hydrogeologi"

Dessutom har företaget där den certifierade brunnsborraren arbetar en ansvars- och
miljöförsäkring på minst fem miljoner kr.
Beslutsunderlag
Mall föreläggande värmepump
Vägledning för att borra brunn- Normbrunn 2016
Tjänsteskrivelse, 2020-02-05
Beslutet skickas till
Berörda borrentreprenörer

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-19

Sida

19

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 21

Dnr 2020-0060

Strandskyddsdispens för båthus på fastigheten Grankärr 2:11
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att inte bevilja strandskyddsdispens för båthus på fastigheten Grankärr 2:11.
Motivering
Som särskilt skäl för strandskyddsdispens anger sökanden att anläggningen för sin
funktion måste ligga vid vattnet och att behovet inte kan tillgodoses utanför området.
Naturvårdsverket kommenterar i sin handbok 2009:4 att man bör vara återhållsam med
dispenser för bastubyggnader, båthus, sjöbodar och båtplatser utanför en befintlig
tomtplats då dessa kan ha en avhållande effekt på allmänheten (MÖD dom 4216-03).
Vidare konstateras i handboken att båthus eller sjöbodar bör samlokaliseras inom ett avgränsat område. Samhällsbyggnadsnämnden menar utifrån detta att det inte finns något
särskilt skäl för att bevilja en strandskyddsdispens i ärendet.
Ärendebeskrivning
14 januari 2020 inkom en ansökan till samhällsbyggnadsnämnden om strandskyddsdispens för ett båthus och en brygga på fastigheten Grankärr 2:11 inom Örens strandskyddade område. Del av ansökan avser brygga och ligger inom Natura 2000-område. Därmed har denna del av ansökan översänts till Länsstyrelsen i Jönköpings län för handläggning. Länsstyrelsen hanterar strandskyddsdispensgivning och tillsyn inom Natura
2000-området, alltså sjön Ören som sådan, enligt miljöbalken § 18 a punkt 2.
I ansökan har sökanden beskrivit att båthuset bara används för att skydda båten från
stölder som de har varit utsatta för. Båthuset uppfördes 2006. Sökanden skriver i ansökan att denne trodde att det var okej att uppföra båthuset när såväl markägare som
Lantmäteriet inte hade någon invändning.
Yrkande
Karl-Magnus Johansson (C) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden ska bevilja strandskyddsdispens enligt ansökan.
Omröstning begärs.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till ordförande Karl-Magnus Johanssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till upprättad tjänsteskrivelse.
Vid omröstningen röstar Karl-Magnus Johansson (C) och Jan Andersson (C), ja.
Vid omröstningen röstar Roger Ljungqvist (S), Margareta Wier (KD), och Ulrica Hofstedt (C) nej.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar således med tre (3) nej-röster mot två (2) ja-röster
att besluta enligt upprättad tjänsteskrivelse.
Reservation
Karl-Magnus Johansson (C) och Jan Andersson (C) reserverar sig muntligt mot beslutet.
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.
Beslutsunderlag
Fotografier, 2019-11-25
Ansökan, 2020-01-04
Tjänsteskrivelse, 2020-01-20
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)

Justerande
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Dnr 2020-0151

Strandskyddsdispens för uppförande av nätstation på fastigheten
Hultrum 3:12
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 en nätstation fastigheten Hultrum 3:12, samt
att fastställa upprättad tomtplatsavgränsning enligt bilaga.
Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden menar att nätstationen tillgodoser ett angeläget allmänt intresse enligt miljöbalken 7 kap. § 18c punkt 5. En mindre skogsväg avgränsar dessutom
nätstationen från strandområdet. Allmänheten kommer att fortsatt ha tillträde till såväl
strandområdet som till området runt nätstationen. Tomtplatsen utgörs endast av nätstationen i sig själv. Anläggandet bedöms inte ha någon negativ påverkan på djur- och växtlivet.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått in en ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av en nätstation på fastigheten Hultrum 3:12 inom Bunns strandskyddade område. Nätstationen tillgodoser ett allmänt intresse och den är dessutom väl avgränsad
från stranden genom en mindre skogsväg.
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.
Justerande
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Anläggandet av nätstationen kräver bygglov enligt plan- och bygglagen. Startbesked
krävs innan byggnadsarbetena får påbörjas.
Allmänheten ska fritt kunna röra sig utanför upprättad tomtplatsavgränsning, vilken
endast omfattar byggnaden i sig. Utanför tomtplatsavgränsningen får ingen privatisering
ske.
Avgift
Avgift om 3 280 kronor för handläggningen av ärendet utgår i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa.
Beslutsunderlag
Ansökan, 2020-02-03
Fotografier, 2020-02-03
Tjänsteskrivelse, 2020-02-06
Tomtplatsavgränsning upprättad, 2020-02-06
Bifogas beslut
Bilaga: Tomtplatsavgränsning 2020-02-06
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Dnr 2020-0080

Miljödiplomering för bygg- och miljöenheten 2020
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att fastställa miljöhandboken för bygg- och miljöenheten (bilaga), samt
att notera informationen gällande miljönyckeltal för 2019 (bilaga).
Ärendebeskrivning
Delar av samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet är sedan tidigare miljödiplomerad
enligt Göteborgsmodellen, men har nu gått över till att arbeta med ett nyutvecklat system. Det nya systemet är en förenklad variant jämfört med ett miljöcertifieringssystem,
och är uppbyggt med en samlad miljöhandbok som grund och praktiskt handledningsmaterial som tillhandahålls av en extern revisionsbyrå.
Miljödiplomering är ett miljöledningssystem som även ställer generella krav på miljöanpassning.
I miljöhandboken framgår ledningens ansvar samt efterlevnadskravet av de miljörelaterade lagar som styr enheternas arbete.
Därför ska också avvikelser från miljöarbetet dokumenteras och diskuteras vid lämpliga
tillfällen, exempelvis arbetsplatsträffar, där också miljöarbetet i stort ska ges större utrymme.
Miljöarbetet redovisas årligen i en miljöberättelse som ska kommuniceras både internt
och externt och vara offentlig. Det sker en årlig revision av utomstående revisor.
Utifrån de nyckeltal som används i miljöarbetet kan det noteras att de totala utsläppen
av koldioxid från tjänsteresor har minskat, där den främsta orsaken är vakanser hos miljöenheten under halva 2019.
Förklaringen, utöver vakanser, till varför samtliga nyckeltal har minskat beror på att det
under 2019 har genomförts arbete med att förbereda databasen inför övergång till det
nya verksamhetssystemet. Därför har många gamla ärenden avslutats, vilket resulterar i
missvisande siffror för 2019. Under 2020 kommer nyckeltalen troligtvis återgå till en
mer balanserad och nyanserad nivå.
Transporter till och från arbetsplatsen är en punkt som har förbättringspotential, samtidigt som det utifrån arbetstagarnas hemvist och familjesituation inte alltid är möjligt att
ersätta samtliga resor med kollektivtrafik. Därför har beräkningen av denna uppgift tagits bort från miljöhandboken, men miljöaspekten kvarstår dock fortfarande. Beslutet
att ta bort uppgiften har godkänts av den externa revisorn.
Justerande
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Beslutsunderlag
Miljöhandbok, 2020-02-06
Nyckeltal, 2020-02-06
Tjänsteskrivelse, 2020-02-06
Bifogas beslut
Bilaga: Miljöhandbok 2020-02-06
Bilaga: Nyckeltal 2020-02-06
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Dnr 2020-0062

Förhandsbesked för fritidshus på fastigheten Högelid 1:1
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bevilja förhandsbesked enligt ansökan för fritidshus på fastigheten Högelid 1:1 i enlighet med 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), samt
att förhandsbeskedet gäller med nedan givna villkor.
Villkor
Förhandsbesked gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak utformning i enlighet med ansökan.
Därutöver ska åtgärder på fastigheten utföras i enlighet med de reservationer som Länsstyrelsen i Jönköping län anger i yttrande, daterat 5 februari 2020, beteckning 431-5062020.
Motivering
Sökande har för avsikt att på befintlig fastighet uppföra fritidshus, till vilket en anslutningsväg ska dras fram genom närliggande skogsparti.
I det aktuella området finns endast ett fåtal bostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Delar av byggnationen är av äldre karaktär, och ska enligt uppgift från sökande ha anor från 1800-talet.
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 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.
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Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den sökta åtgärden, med dess föreslagna vatten- och avloppslösning, inte strider mot lokaliseringskravet i 2 kap. 5 § i plan- och
bygglagen.
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 på fastigheten
Högelid 1:1. Ansökan avser fritidshus i ett våningsplan, med loftdel på ca en tredjedel av
ytan, till en area om ca 120 kvm (bruttoarea). Takets lutningsvinkel anges till 40 grader.
Berörda sakägare har fått möjlighet att inkomma med synpunkter över ansökan. Länsstyrelsen i Jönköpings län har inkommit med yttrande.
I samband med remiss till länsstyrelsen framkom att det område med en kulturhistorisk
lämning, L1971:2181, i form av fossil åker som ligger på platsen där åtgärden avses uppföras, troligtvis var felaktig. Därför utförde länsstyrelsen tillsammans med sökande och
byggnadsinspektör platsbesök på fastigheten den 3 februari 2020.
Länsstyrelsen har därefter reviderat sitt ursprungliga yttrande, och skriver att det aktuella
området är felaktigt inprickat på kartan och istället är
lokaliserat ca 30-40 meter åt nordöst. Med anledningen av detta kommer länsstyrelsen
att korrigera lämningen, och således bedömer länsstyrelsen att det inte krävs tillstånd till
ingrepp i fornlämning eller någon arkeologisk undersökning på platsen.
Vidare konstaterar länsstyrelsen att den planerade anslutningsvägen ligger mycket nära
fornlämningen L1971:2168. Deras bedömning är att åtgärden, i form av att lägga bärlager på befintlig skogsväg, inte innebär någon förändring i markanvändningen. Vid platsbesöket upptäcktes dock att fornlämningen inte var korrekt avgränsad västerut, vilket
resulterar i att vägarbetet kommer beröra fornlämningen.
Därför anser länsstyrelsen att det krävs tillstånd till ingrepp i fornlämning för arbetet,
men att det inte finns några skäl för att kräva en arkeologisk undersökning för åtgärden.
Området beskrivs enligt översiktsplanen som mosaikartat skogslandskap, men gränsar i
öster mot mindre odlingslandskap.
Justerande
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Väster om platsen ligger sjön Assjön, som är utpekad som nationellt särskilt värdefullt
vatten, och bedöms ha ett mycket högt naturvärde. Assjön är klassad som Natura 2000område.
Kring den sökta platsen finns i dagsläget endast ett mindre antal bostadshus.
Landskapet bedöms vara känsligt för vindkraftsetablering, och innebär att området det i
området endast finns mycket begränsade möjligheter till storskalig utbyggnad och etablering. Dock kan gårdsverk och medelstora verk rymmas.
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 § plan- och bygglagen.
Förhandsbesked för bygglov innebär att åtgärden inte får påbörjas innan bygglov har
beviljats.
Anmälan till Länsstyrelsen i Jönköpings län för nedläggning av jordbruksmark kan krävas på gällande fastighet. Kontakta länsstyrelsen för vidare information.
Om tidigare okänd fornlämning eller fornfynd påträffas under arbetet, åligger det arbetsföretagaren, enligt 2 kap. 10 § 2 st. Kulturmiljölagen (1988:950), att omedelbart avbryta
arbetet och anmäla till länsstyrelsen.
Avgift
Avgift tas ut enligt Aneby kommuns plan- och bygglovtaxa. Den blir i detta ärende 3
244 kronor.
Beslutsunderlag
Ansökan, 2020-01-14
Projektbeskrivning, 2020-01-14
Ritningar, 2020-01-14
Situationskarta, 2020-01-14
Fotografier, 2020-02-03
Tjänsteskrivelse, 2020-02-05
Yttrande från Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2020-02-05
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-19
Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 24 (forts.)
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)
Kopia till
Aneby Miljö & Vatten AB
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Dnr 2019-0677

Förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Skärsjö 7:4
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bevilja förhandsbesked enligt ansökan för enbostadshus på fastigheten Skärsjö 7:4 i
enlighet med 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), samt
att förhandsbeskedet gäller med nedan givna villkor.
Villkor
Förhandsbesked gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak utformning i enlighet med ansökan.
Därutöver ska åtgärder på fastigheten utföras i enlighet med de reservationer som Trafikverket anger i yttrande, daterat 20 november 2019, beteckning TRV 2019/122027.
Motivering
Sökande har för avsikt att på befintlig fastighet uppföra enbostadshus, vars tomt är nära
placerad väg 132. Anslutning till vägen kommer ske genom redan befintlig anslutningsväg.
På fastigheten har tidigare bedrivits verksamhet i form av svinfarm. Nämnden har därför bedömt att det kan finnas risk för att verksamheten kan ha bidragit till att grundvattnet förorenats på platsen.
Sökande har på nämndens uppmaning tagit vattenprov, vars analysresultat visar att vattnet är tjänligt med anmärkning.
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, men kan konstatera att platsen ligger inom
Svartåns avrinningsområde, vilket kräver att den anläggning som installeras uppfyller
hög skyddsnivå för fosfor.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den sökta åtgärden, med dess föreslagna vatten- och avloppslösning, inte strider mot lokaliseringskravet i 2 kap. 5 § i plan- och
bygglagen.
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Vidare görs bedömningen att den sökta åtgärden, med dess föreslagna utformning och
lokalisering, inte strider mot 2 kap. 6 § i plan- och bygglagen.
Placeringen av huset kommer att ske på ett avstånd om ca 75-80 meter från väg 132.
Det finns därför risk för att bullernivåer från vägen kan komma att överskridas utan
kompletterande åtgärder. Dessa åtgärder hanteras i samband med ansökan om bygglov.
På platsen finns även två öppna gödselbrunnar, som inte har varit i bruk under de senaste åren. Vid ansökan om bygglov bedömer nämnden att en handlingsplan för dessa
ska bifogas, för att säkerställa att det inte uppkommer någon betydande olägenhet.
Nämnden gör 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 fastigheten Skärsjö 7:4. Ansökan avser enbostadshus i två våningsplan, med en area
om 150 kvm (bruttoarea).
Berörda sakägare har fått möjlighet att inkomma med synpunkter över ansökan. Trafikverket har inkommit med yttrande.
Trafikverket har inga synpunkter på åtgärdens placering, men skriver att det vid nybyggnad är exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att av riksdagen fastställda
riktvärdena för trafikbuller inte överskrids.
De nödvändiga åtgärder som kan krävas, i form av bullerskydd, ska bekostas av exploatören eller fastighetsägaren.
Området beskrivs enligt översiktsplanen som dominerande skogslandskap, även om
större avverkning har skett i området. Platsen gränsar i öster mot mindre öppna odlingslandskap mot Skärsjösjön.
Kring den sökta platsen finns i dagsläget endast ett mindre antal bostadshus.
Landskapet bedöms vara tåligt för vindkraftsetablering, men innehåller alla karaktärer
och strukturer som kräver särskilt beaktande.
Planbestämmelser
För området gäller Aneby kommuns översiktsplan och det finns inget hinder i planen
för den sökta åtgärden.
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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 § plan- och bygglagen.
Förhandsbesked för bygglov innebär att åtgärden inte får påbörjas innan bygglov har
beviljats.
Området ligger inom Svartåns avrinningsområde, vilket innebär att avloppsanläggning
ska uppfylla hög skyddsnivå för fosfor.
Avgift
Avgift tas ut enligt Aneby kommuns plan- och bygglovtaxa. Den blir i detta ärende 3
244 kronor.
Beslutsunderlag
Ansökan, 2019-10-31
Situationskarta, 2019-10-31
Yttrande från miljöenheten, 2019-11-06
Yttrande från Trafikverket, 2019-11-20
Fotografier, 2019-11-25
Analysresultat för vattenprov, 2020-02-03
Tjänsteskrivelse, 2020-02-12
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)
Kopia till
Aneby Miljö & Vatten AB
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Dnr 2020-0169

Förbud mot att stanna och parkera på Järnvägsgatan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att meddela lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkera på båda
sidor om Järnvägsgatan, söder om fastigheterna Tåget 1, Tåget 2 och Tåget 3,
på en sträcka om cirka 360 meter enligt bifogad kartskiss,
att den lokala trafikföreskriften gäller från och med 1 mars 2020.
Motivering
Trafiksituationen i industriområdet utmed Järnvägsgatan har varit ansträngd. Med en ny
parkeringsplats för uppställning av långtradare i väntan på lastning och lossning förbättras situationen och säkerheten i området. Ett förbud mot att stanna och parkera längs
med Järnvägsgatan bidrar ytterligare till en ökad trafiksäkerhet.
Ärendebeskrivning
Aneby kommun har under en längre tid fört diskussioner med Attends Healthcare AB
om trafiksäkerheten kring företaget och i industriområdet. För att lösa behovet av en
parkeringsplats för uppställning av långtradare i väntan på lastning och lossning av gods
hos företaget har kommunen sålt fastigheten Släpvagnen 1 vilken sedan har iordningställts av företaget. Genom parkeringen behöver långtradare inte längre stå uppställda
längs med gatan utmed företaget.
Under 2019 har kommunen också förlängt det GCM-stöd (gång, cykel och moped) som
finns utmed fabriksbyggnaden på Järnvägsgatan så att detta även löper utmed staketet
vid in- och utlastningen. I dialog med företaget föreslås nu, för att öka trafiksäkerheten
ytterligare, förbud mot att stanna och parkera på Järnvägsgatan.
Vad är stannande?
Med att stanna menas att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar
1. för att undvika fara,
2. för att trafikförhållandena kräver det, eller
3. för att parkera (se nedan).

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-19

Sida

33

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 26 (forts.)
Vad är parkering?
Att parkera innebär att ställa upp ett fordon med eller utan förare, utom när man gör det
1. för att trafikförhållandena kräver det
2. för att undvika fara, eller
3. för att låta en passagerare stiga i eller ur eller för att lasta av eller på gods.
Beslutsunderlag
Kartskiss Järnvägsgatan
Tjänsteskrivelse, 2020-02-11
Beslutet skickas till
Svensk trafikföreskriftssamling, STFS (Transportstyrelsen)
Teknisk chef
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Anmälningsärenden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Dnr 2011-0473
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om ny väglayout för vindparkerna Haurida
västra, Älgön och Knohult
Dnr 2014-0104
Mark- och miljödomstolen: Remiss gällande överklagan för tillstånd enligt miljöbalken
till gruppstation för vindkraft på fastigheten Bordsjö 4:1
Dnr 2014-0104
Mark- och miljödomstolen: Samhällsbyggnadsnämndens yttrande gällande vindkraft på
Fastigheten Bordsjö 4:1 m.fl.
Dnr 2019-0398
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut gällande överklagat bygglov på fastigheten Björkenäs 1:17
Dnr 2020-0005
Överklagan av kommuns beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Dnr 2020-0005
Samhällsbyggnadsavdelningen: Rättidsprövning av överklagat beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Dnr 2020-0011
Samhällsbyggnadsavdelningen: Yttrande gällande skyddsjakt inom detaljplanerat område
Dnr 2020-0011
Polismyndigheten: Tillståndsbevis för skyddsjakt inom detaljplanerat område
Dnr 2020-0061
Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning berörande fastigheten Gunnarp 1:1
Dnr 2020-0103
Överklagan av kommuns beslut gällande bygglov på fastigheten Rödklinten 4
Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-19

Sida

35

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 27 (forts.)
Dnr 2020-0103
Samhällsbyggnadsavdelningen: Rättsprövning av överklagat beslut gällande bygglov på
fastigheten Rödklinten 4
Dnr 2020-0103
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Bekräftelse på inkommen överklagan gällande bygglov
på fastigheten Rödklinten 4
Dnr 2020-0111
Lantmäteriet: Rättelsebeslut enligt förvaltningslagen berörande fastigheterna Grankärr
2:5 och 2:9
Dnr 2020-0137
Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning berörande fastigheterna Hultrum
3:14 och 3:16
Dnr 2020-0175
Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning berörande fastigheten Bolerum 1:9
Dnr 2020-0179
Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning berörande fastigheten Ekeberg 1:3
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Delegationsbeslut
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera anmälda delegationsbeslut enligt bilaga (9 sidor).
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