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Information och presentation av nya medarbetare
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
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Information om miljösidans arbete under hösten
Beslut
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att notera informationen.
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 67

Dnr 2019-0279

Åtgärdsplan utifrån länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ställa sig bakom och lämna nedanstående åtgärder till länsstyrelsen.
Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden ska senast 31 december 2019 redovisa den fastställda
kontrollplanen för livsmedelskontrollen 2020-2022. Föreslagna åtgärder kommer att
arbetas in i kontrollplanen. Länsstyrelsen kommer, utöver nedanstående åtgärder, även
få ta del av kontrollplanen när denna har fastställts för att visa att åtgärderna har blivit
inarbetade i den offentliga kontrollen.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen genomförde den 2 maj 2019 en revision av Samhällsbyggnadsnämndens
livsmedelskontroll med fokus på dricksvattensområdet. Vid revisionen konstaterades att
Samhällsbyggnadsnämnden delvis uppfyllde lagstiftningens krav på offentlig livsmedelskontroll. Avvikelser noterades på områdena:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mål
Finansiering
Kontrollpersonal
Utrustning, utrymmen och provtagning
Riskbaserad kontroll
Åtgärder vid bristande efterlevnad
Uppföljning
Revision
Beredskap

Länsstyrelsen har begärt att nämnden ska återkomma med en åtgärdsplan senast
31 augusti 2019.

Avvikelse 1

Myndigheten saknar uppföljningsbara mål för kontrollverksamheten med koppling till förordning (EG) nr 882/204 och målen i NKP.
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 67 (forts.)
Åtgärd
Myndigheten har beskrivit uppföljningsbara och mätbara mål under punkten 8.1 Uppföljning i kontrollplanen. Dessa mål flyttas till punkten 2.2 Kontrollmyndighetens mål
för kontroll inom kontrollområdet, för att förtydliga att de är mål som gäller för verk
samheten och som ska uppfyllas. Målen justeras och beskrivs i och med antagandet av
kontrollplanen för 2020-2022.
Ett förtydligande avseende de nationella målen för livsmedelskontrollen kommer att
göras i kontrollplanen för 2020-2022 med avseende på vilka och hur de berör de verksamheter som finns i Aneby kommun.
I kontrollplanen för 2020 och den Excelbilaga som redovisar planering av kontrolltid
och besöksfrekvens för den kommande treårsperioden kommer en eller flera kolumner
införas som pekar ut vilka verksamheter som berörs av respektive mål för livsmedelskontroll, vilka de är och när kontroll av dem ska utföras. Likaså kan denna Excelbilaga
även användas för nämndens uppföljning av utfört resultat.

Avvikelse 2

Myndighetens kontrollavgifter ger inte full kostnadstäckning.
Åtgärd
Timtaxan höjdes med 100 kronor till 2019 för att bättre motsvara tidigare beräknad
kostnadstäckningsgrad. En ny beräkning av underlag för kostnadstäckning kommer att
genomföras under hösten till kommande kontrollplan. Förslag om förändrad timtaxa
kan därefter antas av samhällsbyggnadsnämnden. Myndigheten är medveten om innevarande kontrollskuld och ambitionen är att denna ska vara fullt reglerad inom tre år.
Kontrollskulden följs upp och redovisas i kontrollplanens Excelbilaga. Aneby kommun
använder sig av SKL:s bokföringstekniska rekommendationer. Enligt dessa är det inte
möjligt att flytta intäkter från ett år till ett annat. Däremot måste naturligtvis tillsyn utföras motsvarande de avgifter som tas ut.

Avvikelse 3

Myndigheten kan inte visa att den har tillgång till tillräckligt med personal för att
fullgöra sina kontrolluppgifter.
Åtgärd
En ny behovsutredning inom livsmedelskontrollen kommer att tas fram. Den nuvarande
är några år gammal, men översiktligt bedömer nämnden att den fortfarande är relevant.
Myndigheten bedömer att nuvarande personalsituation och tjänstgöringsgrad är tillräcklig för kontrolluppdraget.

Avvikelse 4

Myndigheten saknar avtal för förvaring av större mängder omhändertagna livsmedel eller annan lämplig rutin för att hantera detta.
Justerande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 67 (forts.)
Åtgärd
Utrymme för förvaring av omhändertagna livsmedel finns tillgängliga dels i mindre
mängder i kommunhuset och dels på centralköket, även för frys- och kylvaror. För
större volymer avseende lagring och transporter tas kontakt med större distributör vid
behov. Rutinen inarbetas i kommande kontrollplan.

Avvikelse 5

Myndigheten har inte beslutat om fastställande av faroanalys och program för
regelbundna undersökningar för registrerade dricksvattenanläggningar.
Åtgärd
Arbetet med fastställande av faroanalys och program för regelbundna undersökningar
inleds omedelbart med utskick till respektive verksamhetsutövare. Senast 30 juni 2020
ska ett nytt fastställande för samtliga dricksvattenanläggningar i Aneby kommun ha
antagits.

Avvikelse 6

Myndigheten vidtar inte tillräckliga åtgärder för att se till att konstaterade
avvikelser åtgärdas.
Åtgärd
Den rutin tillsynsmyndigheten har beskrivit i kontrollplanen och som ger utrymme för
att följa upp avvikelser av mindre grad till nästföljande kontrollbesök ändras så att uppföljning av samtliga avvikelser leder till extra offentlig kontroll. Kontrollen ska ha utförts
inom tre veckor från det att verksamhetsutövaren har tagit del av avvikelserapporten.
För den extra offentliga kontrollen tas som tidigare en särskild avgift ut.
Rutinbeskrivningen införs i kontrollplanen för 2020-2022.

Avvikelse 7

Myndigheten saknar system för att kontrollera att den offentliga kontroll som
myndigheten utför har effekt.
Åtgärd
De mål som beskrivs under avvikelsepunkt 1 ovan är mål som är effektmål och som kan
mätas och utgöra underlag för bedömning om kontrollen har haft avsedd effekt. I samband med förtydligande och införande av åtgärden enligt ovan bedöms ett system ha införts som kan verifiera den offentliga kontroll som myndigheten utför. Samhällsbyggnadsnämnden har under våren 2019 antagit en internkontrollplan för verksamheten.
Internkontrollplanen ska utvecklas för att omfatta arbetet inom hela nämndens ansvarsområde. Avsikten är att arbeta med interna kontrollaktiviteter i internkontrollplanen
som säkerställer arbetssätt och rutiner inom livsmedelskontrollen. Hänvisningar kommer att arbetas in i kontrollplanen för livsmedel 2020.
Justerande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 67 (forts.)

Avvikelse 8

Myndigheten har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med de
avvikelser som noterades vid Livsmedelsverkets revision den 9 oktober 2013.
Åtgärd
De kvarstående åtgärderna finns besvarade med åtgärder under övriga avvikelser.

Avvikelse 9

Myndigheten saknar beredskapsplan för livsmedelsområdet.
Åtgärd
En särskild beredskapsplan tas fram genom att delar ur befintlig kontrollplan som hanterar beredskapsfrågan bryts ut och kompletteras med för frågan relevanta beskrivningar
och rutiner. Beredskapsplanen antas i samband med kontrollplanen för 2020-2022.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Aneby kommun, 2019-05-23
Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2019-2021
Tjänsteskrivelse, 2019-08-16
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län (besvärshänvisning)
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 68

Dnr 2019-0263

Planbesked avseende förändrad och utökad detaljplan för Lövviken
1:19 med flera
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lämna ett positivt planbesked avseende förändring och utökning av detaljplan för
Lövviken 1:19 med flera,
att meddela att en planutredning och ett planarbete kan påbörjas under hösten 2019 om
ett planavtal kan tecknas med exploatören, samt
att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna ett planavtal som ger Aneby
kommun kostnadstäckning för planarbetet.
Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till en utveckling och utbyggnad av bostadsområdet i Lövviken. Befintlig utbyggd infrastruktur som vägar, vatten och avlopp
kan nyttjas. Nämnden ser att en del av önskemålen om förändringar inom planområdet
inte är förenliga med strandskyddslagstiftningen i miljöbalken men gör bedömningen att
en planutredning och ett planarbete kan visa vad som är möjligt att genomföra.
Tillkommande tomter och tomtmark måste också anpassas och fungera med vatten- och
avloppsförsörjningen i området. Det finns ett stort behov av fler bostäder runtom i
kommunen varför det är angeläget att ta fram och detaljplanera fler bostadstomter.
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren till Lövviken 1:19 i Aneby kommun lämnade i början av juni i år in en
ansökan om planbesked. Fastighetsägaren vill genom ändring av befintlig detaljplan
möjliggöra en utbyggd bebyggelse inom fastigheten. Önskemålet är att utöka det befintliga bostadsområdet med ytterligare ett antal tomter. Detta beroende av att det finns en
stor efterfrågan på tomter i området.
Ambitionen är ytterligare sju bostadstomter, eller det antal som en planutredning kommer fram till kan vara lämpligt för området. Vidare vill man ha en utökning av tomtmark
för vissa fastigheter, enligt ägarnas önskemål, samt justering av den västra båtbryggan
inklusive sjöbodar.
Vid ett positivt planbesked vill fastighetsägaren teckna ett planavtal med kommunen för
att påskynda framtagandet av en ny och förändrad detaljplan för området.
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 68 (forts.)
Gällande detaljplaner
I området finns flera detaljplaner. Detaljplanen för Lövviken 1:19 med flera och som
omfattar den största delen av området är från 2011. I maj 2013 antogs en detaljplan för
mindre del av Lövviken 1:19 vilken innefattar sjöbodar, båtbrygga och allmän badplats i
nordöst. Så sent som i juni 2017 antogs en detaljplan i området för Lövviken 1:40 med
flera, där två bostadsfastigheter justerades. Detaljplanen möjliggjorde för regleringar
med utökningar med mer tomtmark till Lövviken 1:40 respektive Lövviken 1:42.
Planbesked i plan- och bygglagen
Reglerna om planbesked tillkom i samband med den nya plan- och bygglagen (2010:900)
i maj 2011 och finns i femte kapitlet. På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd
som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, ska kommunen i ett
planbesked redovisa huruvida man avser att inleda ett planarbete eller inte.
I plan- och bygglagen 5 kap. 4 § anges att när kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om
kommunen och den som har gjort begäran inte kommer överens om något annat. I ett
planbesked framgår det om kommunen avser att inleda ett planarbete eller inte. Planbeskedet kan vara den första delen i en process när en detaljplan ska antas, ändras eller
upphävas. Ett planbesked kan vara positivt eller negativt och kan inte överklagas.
Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked, 2019-06-06
Bilaga till ansökan med kartskiss, 2019-06-12
Tjänsteskrivelse, 2019-08-16
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)
Aneby Miljö & Vatten AB
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 69

Dnr 2019-0275

Information om branddammar
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Bakgrund
Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i juni 2019 väcktes frågor kring branddammar, användning av dessa, vilka som finns i kommunen och hur de sköts. Samhällsbyggnadsavdelningen fick i uppdrag att återkomma i ärendet.
En branddamm är en vattensamling som används för att säkerställa tillgång till släckvatten vid en brand. En branddamm kan utgöras av en naturlig vattenkälla, en grävd damm
eller en gjuten damm. I takt med att räddningstjänsterna runtom i landet har fått bättre
fordon har behovet av branddammar minskat betydligt.
Skaderisken vid många branddammar är i dagsläget stor. Skötsel av stängsel, röjning och
liknande är ofta eftersatt. Om räddningstjänsten inte längre har något behov av en
damm, är ofta det bästa sättet att undanröja säkerhetsrisken att fylla igen dammen. För
att fylla igen en branddamm krävs minst en samrådsanmälan enligt 12 kap. 6 § i miljöbalken och i vissa fall tillstånd enligt 11 kap. i miljöbalken. Om dammen ligger i jordbruksmark eller av annan anledning omfattas av biotopskydd krävs dessutom dispens
från biotopskyddet. Äldre branddammar kan idag vara mycket värdefulla för den biologiska mångfalden och innehålla ett stort och rikt växt- och djurliv.
Branddammar i Aneby kommun
Hur det ser ut med branddammar i Aneby kommun är oklart. En sammanställning över
branddammar i kommunen har hittats från juni 1995. Där finns 38 olika dammar uppräknade, tillsammans med en anteckning om de flesta. Anteckningarna handlar framförallt om att de ska tas bort, att de ska vara kvar i fem år till eller att någon anses funktionsduglig men att underhåll krävs.
De branddammar som finns och har funnits i kommunen har, möjligen med något enstaka undantag, varit belägna på privata fastigheter. Inga skrivna avtal om dammarna
med fastighetsägarna har ännu hittats.
Räddningstjänsten anser inte längre att det finns något behov av någon branddamm i
kommunen. Räddningstjänsten har ett tankfordon, en Scania från 2015, som rymmer
7 700 liter vatten och 500 liter skum.
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 69 (forts.)
Dessutom finns mindre tankar på såväl släckbil som terrängbil. Vid större bränder, exempelvis skogsbränder, kan det vara möjligt att, utöver tankfordon, nyttja närliggande
sjöar och vattendrag genom motorspruta.
Räddningstjänsten har under året investerat i en ny motorspruta. Branddammar kräver
därtill kontinuerlig översyn och skötsel, något som inte finns resurser till. Branddammarna bör avvecklas och, i de fall avtal kan hittas, återlämnas till fastighetsägarna. I vissa
fall kan dammarna finnas kvar och fortsatt fylla funktion, exempelvis som vattentäkt vid
djurhållning. De kan också, som nämnts, vara värdefulla utifrån den biologiska mångfalden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-08-13
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 70

Dnr 2019-0308

Strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats på
fastigheten Stalpet 3:1
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalken 7 kap. 18 b § för uppförande
av parkeringsplats på fastigheten Stalpet 3:1, samt
att fastställa upprättad tomtplatsavgränsning enligt bilaga.
Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden menar att parkeringsplatsen är positiv för allmänheten och
något som tillgodoser ett mycket angeläget intresse enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § sjätte
punkten. Dessutom avgränsas vattenområdet av såväl vägar, bostadshus som befintlig
parkeringsplats i enlighet med miljöbalken 7 kap. 18 c § andra punkten. Tomtplatsen utgörs av parkeringsplatsen. Anläggandet bedöms inte ha någon negativ påverkan på djuroch växtlivet. Genom anläggandet ges fler människor möjlighet att besöka Stalpets vattenfall.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått in en ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av en parkeringsplats inom fastigheten Stalpet 3:1 inom Stalpets strandskyddade
område. I ansökan anges att den valda platsen är väl avskild från strand via väg och
bebyggelse.
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. 18 c §.
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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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 70 (forts.)
Anläggandet av parkeringsplatsen kräver bygglov enligt plan- och bygglagen. Innan
arbetena får påbörjas krävs ett startbesked.
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
Fotografier, 2019-07-03
Ansökan om strandskyddsdispens, 2019-07-04
Tjänsteskrivelse, 2019-08-15
Tomtplatsavgränsning upprättad, 2019-08-15
Bifogas beslut
Bilaga: Tomtplatsavgränsning 2019-08-15
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 71

Dnr 2019-0325

Strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus på fastigheten
Grankärr 1:15
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalken 7 kap. 18 b § för uppförande
av ett fritidshus på fastigheten Grankärr 1:15, samt
att fastställa upprättad tomtplatsavgränsning enligt bilaga.
Motivering
Den berörda fastigheten är bebyggd sedan lång tid tillbaka. Befintligt fritidshus ska rivas
och ersättas med ett nytt fritidshus på samma plats. 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. 18 c § första punkten.
Ärendebeskrivning
11 juli 2019 inkom en ansökan till samhällsbyggnadsnämnden om strandskyddsdispens
för uppförande av ett fritidshus på fastigheten Grankärr 1:15 inom Örens strandskyddade område i Aneby kommun. Ett befintligt fritidshus ska rivas och ersättas av ett nytt.
Det nya fritidshuset placeras på samma plats som det befintliga.
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. 18 c §.
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.
Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-21
Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 71 (forts.)
Avgift
Avgift om 3 200 kronor för handläggningen av ärendet utgår i enlighet med av
kommunfullmäktige fastställd taxa.
Beslutsunderlag
Ansökan, 2019-07-11
Tjänsteskrivelse, 2019-08-13
Fotografier, 2019-08-14
Tomtplatsavgränsning upprättad, 2019-08-14
Bifogas beslut
Bilaga: Tomtplatsavgränsning 2019-08-14
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 72

Dnr 2019-0351

Strandskyddsdispens för uppförande av vindskydd på fastigheten
Katrineholm 1:11
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalken 7 kap. 18 b § för uppförande
av ett vindskydd på fastigheten Katrineholm 1:11, samt
att fastställa upprättad tomtplatsavgränsning enligt bilaga.
Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden menar att vindskyddet är positivt för allmänheten och något
som tillgodoser ett mycket angeläget intresse enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § sjätte
punkten. Tomtplatsen utgörs endast av vindskyddet men allmänheten kommer även ha
tillträde till denna. Anläggandet bedöms inte ha någon negativ påverkan på djur- och
växtlivet.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått in en ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av ett vindskydd på fastigheten Katrineholm 1:11 inom Stalpets strandskyddade
område. I ansökan anges att den valda platsen är väl avskild från strand via väg och ett
mindre skogsparti. Val av plats har gjorts utifrån lämplighet på tomt och närheten till
sommarhemmet.
Ungefärlig storlek på vindskydd är tänkt till 4,0 x 2,5 meter och cirka 1,5 meter högt.
Fritt stående på sten eller plint. Vindskyddet planeras att uppföras med utsida av
obehandlade träsvallar vilket gör att det smälter in i omgivningen. I anslutning är en fast
eldstad med sittplatser planerad.
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. 18 c §.
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Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 72 (forts.)
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.
Avgift
Avgift om 3 200 kronor för handläggningen av ärendet utgår i enlighet med av
kommunfullmäktige fastställd taxa.
Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens, 2019-07-16
Fotografier, 2019-08-14
Tjänsteskrivelse, 2019-08-15
Tomtplatsavgränsning upprättad, 2019-08-15
Bifogas beslut
Bilaga: Tomtplatsavgränsning 2019-08-15
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 73

Dnr 2019-0267

Bygglov för enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten
Aneby 1:731
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att vidaredelegera beslutanderätt i ärendet till bygglovshandläggare, samt
att beslutanderätt endast gäller beviljande av bygglov enligt ansökan.
Motivering
För att bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan krävs bland annat
att åtgärden inte strider mot detaljplanen i enlighet med 9 kap. 30 § i plan- och bygglagen.
Om åtgärden avviker från detaljplanen får bygglov ändå ges enligt 9 kap. 31 b § i planoch bygglagen, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen från
detaljplanen är liten eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Efter det att genomförandetiden för en detaljplan gått ut får bygglov, utöver vad som
följer av 9 kap. 31 b §, ges enligt 9 kap. 31 c § första punkten för en åtgärd som avviker
från detaljplanen om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte.
För fastigheten gäller planen ”Detaljplan för Aneby 1:721 och del av Aneby 1:558,
Aneby gård i Aneby kommun” vilken vann laga kraft
25 maj 1997. Planens genomförandetid, bestämd till tio år, har gått ut.
Åtgärden avviker från detaljplan gällande byggnation på punktprickad mark, vilken enligt plan inte får bebyggas. Inom området finns i dagsläget två bostadshus med tillhörande komplementbyggnader, vilka delvis är uppförda på punktprickad mark.
Då genomförandetiden för detaljplanen har gått ut, gör samhällsbyggnadsnämnden
bedömningen att avvikelsen är att betrakta som liten samt att åtgärden är förenlig med
planens syfte i enlighet med 9 kap. 31 c § i plan- och bygglagen.
Området kring fastigheten domineras av åker- och betesmarker med inslag av skogspartier, inom vilka det finns ett flertal skyddade levande och döda träd.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 73 (forts.)
Nordöst om fastigheten ligger Aneby gård, vilken finns upptagen i en kulturhistorisk utredning, rapport nr 30: Värdefulla byggnader och miljöer i Aneby kommun, vilken utfördes 1986 av Jönköpings läns museum på uppdrag av Aneby kommun. Gården beskrivs som en kulturhistoriskt värdefull miljö, vilken har anor tillbaka till medeltiden.
Inom närområdet finns ett flertal kulturhistoriska lämningar i form av förhistoriska
boplatser, gravrösen samt en fyndplats för en guldbrakteat. Länsstyrelsen i Jönköpings
län skriver i sitt yttrande att boplatsen inte är ordentligt avgränsad, samt att de andra
lämningarna tyder på att ytterligare fornlämningar kan dölja sig under mark.
Länsstyrelsen skriver att det krävs en arkeologisk förundersökning samt tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde enligt 2 kap. 12 § enligt kulturmiljölagen. Sökanden har
lämnat in tillståndsansökan till länsstyrelsen.
Enligt 2 kap. 6 § första punkten i plan- och bygglagen ska bebyggelse och byggnadsverk
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan.
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.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det visuella intrycket av enbostadshuset och
komplementbyggnaden, med röd träfasad och rött tegeltak, harmoniserar med områdets
kulturhistoriska och byggnadstekniska värden. Nämnden bedömer därför att åtgärden
inte är i strid med 2 kap. 6 § första punkten samt 8 kap. 1 § i plan- och bygglagen.
Sökande har begärt att nämnden ska bevilja bygglov trots att länsstyrelsens samråd och
utredning inte är utfört och att bygglovet då ska vara förenat med villkor.
Ett bygglov kan vara förenat med villkor, men dessa ska vara preciserade, möjliga att
uppfylla samt att de inte får vara av sådan art att de skjuter avgöranden på framtiden.
Innan ett bygglov kan beviljas i det aktuella ärendet, måste länsstyrelsens utredning och
arkeologiska undersökning slutföras. Först därefter, om rapporten inte visar på några
hinder, kan ett beslut om bygglov hanteras.
Nämnden gör därför bedömningen att sökandens begäran om villkorat bygglov inte kan
tillgodoses, eftersom villkoret inte faller inom de ställda kraven.
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 73 (forts.)
Samhällsbyggnadsnämnden väljer istället att besluta om vidaredelegerad beslutanderätt
till bygglovshandläggare, för att på så sätt skapa möjlighet till beslut om bygglov utanför
nämndens ordinarie sammanträdesdatum.
Dock gäller beslutet endast vid beviljande av bygglov utifrån den utredning som presenteras från länsstyrelsen, vilken ska visa att det inte föreligger hinder för byggnation på
platsen.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Aneby 1:731, Framtidsvägen 8.
Enbostadshus och komplementbyggnad kommer uppföras till en yta om 158,8 kvm
respektive 72,8 kvm i ett våningsplan med röd träfasad och taket kommer beläggas med
rött tegel.
Berörda sakägare har fått möjlighet att inkomma med synpunkter över ansökan. Två
berörda sakägare, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Telia Infra AB/Skanova, har inkommit med yttrande, samt att två berörda sakägare har inkommit med kommentarer
över ansökan.
Länsstyrelsen i Jönköpings län skriver i sitt yttrande att det på fastigheten inte finns
några registrerade forn- eller kulturlämningar, men att det ca 30 meter åt öster och söder
finns en fornlämning i form av en förhistorisk boplats. Det finns även ett stort gravröse
ca 110 meter söderut, samt att norrut, i närhet av Aneby gård, hittats en guldbrakteat.
Då boplatsen inte är ordentligt avgränsad och att de andra lämningarna tyder på att
andra fornlämningar kan dölja sig under marken, skriver länsstyrelsen att det krävs tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde enligt 12 kap. 2 § i kulturmiljölagen. Vidare
framför länsstyrelsen att det inför tillståndet krävs en arkeologisk förundersökning för
att få ett underlag till prövningen.
Telia Infra AB/Skanova skriver i sitt yttrande att det inom planområdet finns kabelanläggningar, och att de så långt som möjligt önskar behålla dess nuvarande läge för att
undvika olägenheter och kostnader som uppstår i samband med flyttning.
Vid en undanflyttnings- eller skyddsåtgärd förutsätter Skanova att initierande part
bekostar arbetet. Skanova är dock positiva till att man vid behov, med försiktighet, frilägger kablarna och undanflyttar dem till lämpligt läge och/eller gräver ned dem.
Två berörda sakägare har inkommit med kommentar över ansökan, dock ej med erinran. I sina yttranden skriver sakägarna att de inte har något emot byggnationen eller att
den utförs på punktprickad mark, men att de utgår från att takavvattningen tas om hand
på sökandes egen tomt. Detta eftersom avståndet från garaget endast är två meter till
sakägarnas tomt.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 73 (forts.)
Planbestämmelser
För området finns en detaljplan som medger bostäder. Den sökta byggnationen strider
mot gällande detaljplan vad avser byggnation på punktprickad mark.
Beslutsunderlag
Ansökan, 2019-06-17
Ritningar, 2019-07-04
Situationskarta, 2019-07-04
Fotografier, 2019-07-10
Yttrande från Länsstyrelsen, 2019-07-11
Yttrande från Telia/Skanova, 2019-07-11
Yttrande från sakägare 1 och 2, 2019-07-22
Marksektionsritning, 2019-07-26
Rev. ritningar nordfasad/plan, 2019-07-26
Tjänsteskrivelse, 2019-08-19
Beslutet skickas till
Sökanden (endast beslut)
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 74

Dnr 2019-0271

Bygglov för teknikbyggnad till reningsverk på fastigheten
Viredaholm 1:36
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan för uppförande av maskinhus på fastigheten
Viredaholm 1:36 i enlighet med 9 kap. 31 § i plan- och bygglagen.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för uppförande av
maskinhus till avloppsreningsverk på fastigheten Viredaholm 1:36, Vireda reningsverk 1.
Maskinhus kommer uppföras till en yta om 60 kvm och kommer att uppföras med röd
träfasad samt svarta knutar och taket kommer beläggas med svart tegel.
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 §.
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.
Utstakning ska utföras genom kommunens försorg innan byggnadsarbetena får
påbörjas.
Avgift
Avgift tas ut enligt Aneby kommuns plan- och bygglovtaxa. Den blir i detta ärende
9 873 kronor.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Ansökan, 2019-06-13
Ritningar, 2019-06-13
Situationskarta, 2019-06-13
Teknisk beskrivning, 2019-06-13
Fotografier, 2019-07-10
Tjänsteskrivelse, 2019-08-15
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 75

Dnr 2019-0323

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Oxen 6
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Oxen 6
i enlighet med 9 kap. 31 c § i plan- och bygglagen,
att godkänna åtgärden som en liten avvikelse, samt
att lämna startbesked för åtgärden.
Motivering
För att bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan krävs bland annat
att åtgärden inte strider mot detaljplanen i enlighet med 9 kap. 30 § i plan- och bygglagen.
Om åtgärden avviker från detaljplanen får bygglov ändå ges enligt 9 kap. 31 b § i planoch bygglagen, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen från
detaljplanen är liten eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Efter det att genomförandetiden för en detaljplan gått ut får bygglov, utöver vad som
följer av 9 kap. 31 b §, ges enligt 9 kap. 31 c § första punkten för en åtgärd som avviker
från detaljplanen om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte.
För fastigheten gäller planen ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för
Aneby samhälle: Fogdeholm 1:5 m.fl. fastigheter, Aneby kommun, Jönköpings län” vilken antogs 1 juli 1974. Planens genomförandetid har gått ut.
Åtgärden avviker från stadsplanen gällande högsta tillåtna byggnadsyta, då tillbyggnaden
innebär att huvudbyggnaden överstiger den tillåtna byggnadsarealen om 150 kvm. Den
sökta åtgärden innebär att huvudbyggnaden överstiger byggnadsarealen med 51 kvm.
I området finns dock ett flertal andra liknande uterumskonstruktioner och nämnden bedömer därför att åtgärden inte kommer inverka negativt på intresset av en god helhetsverkan samt stads- och landskapsbilden enligt 2 kap. 6 § första punkten i plan- och
bygglagen.
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 75 (forts.)
Då genomförandetiden för stadsplanen har gått ut, gör samhällsbyggnadsnämnden
bedömningen att avvikelsen är att betrakta som liten samt att åtgärden är förenlig med
planens syfte, och beslutar därför att bevilja bygglov i enlighet med 9 kap. 31 c § i planoch bygglagen.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Oxen 6, Bergsgatan 8. Tillbyggnad, i form av inglasat uterum,
kommer uppföras till en yta om 54 kvm med träfasad och glaspartier samt takbeläggning
i form av kanalplast.
Berörda sakägare har fått möjlighet att inkomma med synpunkter över ansökan. Ingen
har något att erinra.
Planbestämmelser
För området finns en stadsplan som medger bostadshus med tillhörande gårdsbyggnader. Den sökta byggnationen strider mot gällande stadsplan vad avser högsta tillåtna
areal som huvudbyggnad får uppta, vilken är bestämd till 150 kvm. Åtgärden kommer
innebära en avvikelse om 51 kvm.
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 §.
Bygglovet vinner laga kraft om ingen överklagan inkommit inom fyra veckor efter att
bygglovsbeslutet har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar.
Inmätning ska i detta ärende utföras genom kommunens försorg.
Bifogad kontrollplan ska fyllas i under arbetets gång och lämnas till samhällsbyggnadsnämnden när byggnation är slutförd.
Tillbyggnaden får enligt 10 kap. 34 § i plan- och bygglagen inte tas i bruk innan slutbesked utfärdats. Slutbesked utfärdas efter att kontrollplan inlämnats.
Avgift
Avgift tas ut enligt Aneby kommuns plan- och bygglovtaxa. Den blir i detta ärende
5 201 kronor.
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Beslutsunderlag
Ansökan, 2019-07-10
Fotografier, 2019-07-10
Ritningar, 2019-07-10
Situationskarta, 2019-07-10
Tjänsteskrivelse, 2019-08-12
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 76

Dnr 2017-0141

Ovårdade byggnader och tomt på fastigheten Frinnaryd 1:49
Fastighetsägare: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till
GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att avsluta ärendet då punkterna i föreläggandet avseende fastigheten Frinnaryd 1:49 har
utförts.
Ärendebeskrivning
Tillsynsnämnden beslutade den 4 april 2017, § 45, att förelägga ägare till fastigheten
Frinnaryd 1:49 om bland annat iordningställande av byggnader samt städning av tomt.
Utförandetiden bestämdes till åtta månader från det att beslutet vunnit laga kraft och
om åtgärderna inte var utförda inom utsatt tid skulle tillsynsnämnden begära utdömande
av vite om 35 000 kronor per fastighetsägare hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö
tingsrätt.
Den 17 juni 2019 utförde byggnadsinspektör platsbesök på fastigheten och kunde konstatera att åtgärderna har blivit utförda.
Beslutsunderlag
Fotografier 2017, 2017-02-28
Fotografier 2019, 2019-06-17
Tjänsteskrivelse, 2019-07-11
Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-21
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 77

Dnr 2018-0646

Ovårdad byggnad på fastigheten Lönholmen 1:2
Fastighetsägare: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till
GDPR
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att avsluta ärendet då byggnaden som föreläggandet avsåg på fastigheten Lönholmen 1:2
är riven, samt
att beslutet översänds till Inskrivningsmyndigheten för borttagande av nedan angiven
anteckning i fastighetsregistret.
Anteckning
Inskrivningsdag 2018-12-20, Akt D-2018-00752007:1
Ärendebeskrivning
Tillsynsnämnden beslutade den 12 december 2018, § 145, att förelägga ägare till fastigheten Lönholmen 1:2 om iordningställande av tak på farstukvist, fönsterkarmar, fasader
och tak tillhörande en äldre byggnad. Utförandetiden bestämdes till åtta månader från
det att beslutet vunnit laga kraft och om åtgärderna inte var utförda inom utsatt tid
skulle tillsynsnämnden begära utdömande av löpande vite hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.
Den 22 mars 2019 inkom fastighetsägare med anmälan om rivning av byggnaden och
startbesked för arbetet beviljades den 2 april 2019.
Den 8 juli 2019 inkom rivningsplan från fastighetsägare och samma dag utfärdades slutbesked för åtgärden.
Den 10 juli 2019 utförde byggnadsinspektör platsbesök på fastigheten och kunde konstatera att byggnaden var riven.
Beslutsunderlag
Fotografier 2018, 2018-05-07
Fotografier 2019, 2019-07-10
Tjänsteskrivelse, 2019-07-11
Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-21
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 78

Dnr 2019-0288

Anmälan om olovlig byggnation av parkeringsplats på fastigheten
Stalpet 3:1
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att inte betrakta åtgärden som olovlig byggnation, samt
att avsluta ärendet.
Motivering
Enligt 6 kap. 1 § åttonde punkten i plan- och byggförordningen krävs det bygglov för att
anordna, flytta eller göra en väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus och lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.
Enligt TNC Plan- och byggtermer 1994 är en parkeringsplats ett område anvisat för
parkering.
Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att ytan inte är att bedöma som parkeringsbar och kan konstatera att den inte är anvisad som ett område för parkering och
därför inte uppfyller kraven för parkeringsplats.
Därför beslutar nämnden att inte betrakta åtgärden som en olovligt påbörjad åtgärd och
att ärendet ska avslutas utan vidare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Den 3 juli 2019 blev byggnadsinspektör uppringd av klagande, som berättade att en parkeringsplats höll på att byggas intill deras fastighet och efterfrågade om det fanns bygglov för åtgärden.
Samma dag utförde byggnadsinspektör platsbesök på fastigheten och kunde konstatera
att arbete pågick men att det inte fanns någon form av anvisning att det var ett område
för parkering eller att det fanns några parkerade fordon på platsen.
Beslutsunderlag
Anmälan, 2019-07-03
Fotografier, 2019-07-03
Tjänsteskrivelse, 2019-07-11

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-21
Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 78 (forts.)
Beslutet skickas till
Klagande (besvärshänvisning)
Byggherre
Kopia till
Fastighetsägare

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 79

Anmälningsärenden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Dnr 2012-0156
Kronomyndigheten: Har avslutat målet gällande fastigheten Äng 1:14
Dnr 2015-1435
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Mottagande av överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov/tillsyn gällande Rödklinten 4
Dnr 2015-1435
Mark- och miljööverdomstolen: Beslut att inte ge prövningstillstånd gällande
Rödklinten 4
Dnr 2017-1357
Mark- och miljööverdomstolen: Domslut gällande strandskyddsdispens på
fastigheten Berg 1:1
Dnr 2018-0129
Överklagan av tillsynsnämndens (samhällsbyggnadsnämndens) beslut gällande förbud
mot utsläpp av spillvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på
fastigheten Boarp 1:10
Dnr 2018-0129
Rättidsprövning av överklagat beslut gällande förbud mot utsläpp av spillvatten från WC
och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Boarp 1:10
Dnr 2018-0488
Mark- och miljödomstolen: Beslut om att avslå överklagan gällande fastigheten
Granen 4
Dnr 2018-0655
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut att avslå överklagan gällande fastigheten
Kornfibblan 4
Dnr 2018-0655
Överklagan av Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut gällande byggsanktionsavgift på
fastigheten Kornfibblan 4
Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-21
Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 79 (forts.)
Dnr 2018-0714
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut att avskriva ärendet Grankärr 1:63
Dnr 2019-0061
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut att pröva samhällsbyggnadsnämndens beslut
gällande strandskyddsdispens på fastigheten Målsånna 1:1
Dnr 2019-0061
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut gällande strandskyddsdispens på fastigheten
Målsånna 1:1
Dnr 2019-0204
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillståndsbevis för tävling på väg med bil
Badhotelletrallyt
Dnr 2019-0234
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Konsekvensutredning och förslag till tillfälliga lokala
trafikföreskrifter i samband med tävling på väg Polkatrofén
Dnr 2019-0243
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut att pröva om strandskyddsdispens gällande
fastigheten Berg 1:1
Dnr 2019-0261
Samhällsbyggnadsavdelningen: Yttrande till Polisen gällande Lommaryds marknad
Dnr 2019-0261
Tillståndsbevis gällande Lommaryds marknad
Dnr 2019-0277
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillsynsrapport vid Aneby avloppsreningsverk
Dnr 2019-0278
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut gällande anmälan om vattenverksamhet,
anläggande av VA-ledningar mellan Vireda och Stora Hultrum
Dnr 2019-0280
Folkhälsomyndigheten: Information om rökfria miljöer from 1 juli 2019
Dnr 2019-0283
Energimarknadsinspektionen: Beslut gällande nätkoncession för linje BarkerydKnohult-Älgön

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 79 (forts.)
Dnr 2019-0284
Samhällsbyggnadsavdelningen: Yttrande/beslut gällande undantag från trafikordningen
för bred transport
Dnr 2019-0354
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om dispens från biotopskyddet för flytt av odlingsröse på fastigheten Hultrum 1:4
Dnr 2019-0355
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om dispens från biotopskyddet för flytt av en del
av en stenmur på fastigheten Hultrum 3:14
Dnr 2019-0360
Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning berörande fastigheterna Fågelkärr
1:2 och Uppsala 3:14
Dnr 2019-0362
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt miljöbalken om underhållsröjning av ledningssträcka Lönhult
Dnr 2019-0363
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt miljöbalken om underhållsröjning och helikoptertoppning av kantträd vid kraftledning 40 kV Nässjö-Sommen
Dnr 2019-0364
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt miljöbalken om underhållsröjning och helikoptertoppning av kantträd vid kraftledning 40 kV Eksjö-Visskvarn
Dnr 2019-0365
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om att följa upp vattennivåer med mera vid Larstorpsmossen och Sjöalyckesjön
Dnr 2019-0365
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om uppskov gällande Larstorpsmossen och
Sjöalyckesjön
Dnr 2019-0367
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om dispens från biotopskyddet enligt miljöbalken
för schaktning i diken i samband med anläggning av VA-ledning mellan Vireda och
Stora Hultrum

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 80

Delegationsbeslut
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera anmälda delegationsbeslut enligt bilaga (6 sidor).

Justerande

Utdragsbestyrkande
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