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Ajourneringar  

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Gun Kriström, miljöchef 
Jimmy Karlsson, bygglovshandläggare 
Eva Holmgren, nämndsekreterare 
Patrik Andersson, ekonom §§ 78-81 

 

Justerare Eva Harstad 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggförvaltningen, 2021-09-24, kl. 15:30 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer §78-§89 

 Eva Holmgren  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Kenneth Andersson  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 Eva Harstad  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnadsnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-27 Datum då anslaget tas ned 2021-10-18 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggförvaltningen 

Underskrift 

 
…………………………………………………………… 

 

 Eva Holmgren  
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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § § § 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Ledamöter            

            

Kenneth Andersson (C) x           

Sven-Erik Carlsson (C) tjg ers Maria Skogh            

Eva Harstad (C) x           

Lennart Lindström (M) x           

Nils Simonsson (M) x           

Michael Utterdahl (SiV) x           

Gunnar Johansson (S) x           

Owe Joelsson (S) tjg ers Gunnel Clettborn            

Jan Johansson (SD) x           

            

Ersättare            

            

Britt-Marie Johansson (C)            

Henrik Olsson (C)            

Sara Lövhall (C)            

Marie Jönsson (M)            

Maria Skogh (SiV) x           

Bo Ribaeus (L)            

Gunnel Clettborn (S) x           

Åke Karlsson (S)            

Olof Olzén (SD)            
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§ 78 Dnr  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden utser Eva Harstad 

(C) som protokolljusterare. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden utser Eva Harstad (C) som protokolljusterare. 
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§ 79 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av föredragningslista. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Miljö- och byggnadsnämnden fastställer utskickad föredragslista. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar fastställa utsänd föredragningslista. 
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§ 80 Dnr MB/2021:129 

Delårsbokslut 2021 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att nå målen under 2021. 

Verksamhetens måluppfyllelse efter augusti månad följer plan. Vissa mål 

kan mätas enbart på årsbasis.  

Periodens överskott är 1,5 Mnkr som förklaras främst av fakturering av fler 

bygglov under perioden, högre taxor för miljötillsyn, högre intäkter för 

livsmedelskontroller och lägre kostnader för personal. Förklaring till de lägre 

lönekostnaderna är sjukfrånvaro samt VAB ledigheter på fysiskplanering. 

  

För Miljö- och byggnadsnämnden beräknas ett överskott på 700 tkr vid 

2021. Miljöenheten beräknas få in högre intäkter för miljöskydd och 

byggnadslov än väntat. Dessutom beräknas kostnaderna för personal bli 

lägre i år p.g.a. frånvaro i dessa pandemitider. 

Beslutsunderlag 

Ekonomens tjänsteyttrande, 2021-09-17 

Delårsrapport MB, 2021-09-20 

Coronarapport MB, 2021-09-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delårsbokslut inklusive verksamhetsuppföljning för 2021 och skickar 

densamma till kommunstyrelsen. 

-- 

Beslutet expedieras till: 

- Kommunstyrelsen 
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§ 81 Dnr MB/2021:114 

Grundläggande granskning kommunrevision 2020 - 
Information 

Ärendebeskrivning 

Nämnden informerades om kommunrevisionen som gjordes med presidiet 

via länk under beredningen den 14 september. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen. 
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§ 82 Dnr MB/2020:294 

Remitterat Medborgarförslag om att flytta utfarten på 
Näsvägen från Olstorpsvägen 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommun har mottagit ett medborgarförslag om att flytta utfarten på 

Näsvägen från Olstorpsvägen längre söderut för att göra utfarten säkrare 

samt kunna utöka parkeringen söder om Björkbacken. 

För aktuellt område kring Olstorp antog kommunen en ny detaljplan 2012. 

Detaljplanen föreslår bland annat att Olstorpsvägen byggs om till en gata 

med återvändsgränd. Varken infart eller utfart eller parkering är lämplig mot 

Näsvägen. 

Beträffande parkeringssituationen i området kommer kommunen föreslå en 

ny parkering strax väster om Björkbacken. Detta kommer att tas med i den 

nya detaljplanen för Ladugårdsparken. Gångpassage kommer ske via förhöjd 

övergångsställe på Näsvägen.  

Samråd har hållits med gatuenheten. 

Förvaltningens ståndpunkt 

Beträffande förslaget att flytta in och utfart på Näsvägen från Olstorpsvägen 

söderut anser förvaltningen att detta trafiksäkerhetsmässigt inte är lämpligt. 

Samråd har hållits med kommunens gatuchef.  

Gällande detaljplan för området från 2012 anger dessutom att Olstorpsvägen 

ska byggas utan in-och utfart och istället utformas med återvändsgränd. 

  

När det gäller parkering i området krävs ytterligare iordningställda 

parkeringsplatser. Detta finns planerade i den nya detaljplanen för 

Ladugårdsparken, direkt väster om Olstorp och Björkbacken. 

Detaljplaneförslaget kommer att ställas ut för samråd under hösten 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2020-11-18 

Tjänsteyttrande, 2021-09-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 
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Beslut 

Miljö- och byggförvaltningen avstyrker medborgarförslaget att flytta in- och 

utfart från Olstorpsvägen söderut och beträffande parkeringsfrågan planeras 

en ny parkering väster om området. Detta med hänsyn till trafiksäkerheten i 

området och att annan lösning planeras. 

 

-- 

 

 

Beslutet expedieras till: 

- Kommunfullmäktige 
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§ 83 Dnr MB/2021:131 

Västra Uggelsäter 1:46 - Förbud förenat med vite mot 
utsläpp av avloppsvatten till bristfällig 
avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

I samband med en avloppsinventering år 2012 upptäcktes bristande rening av 

avloppsvatten från tre bostäder på fastigheten Västra Uggelsäter 1:46. 

Fastighetsägaren uppmanades att åtgärda avloppsanläggningarna, men detta 

gjordes inte. 2016-12-13 meddelade Miljö- och byggförvaltningen ett 

delegationsbeslut (d.nr. E 2016-680) med förbud mot att släppa ut 

avloppsvatten till de bristfälliga avloppsanläggningarna. Förbudet trädde i 

kraft 2018-06-01. Beslutet efterlevdes inte och nu finns anledning till att 

förena ett utsläppsförbud med vite på 75 000 kronor. Förbudet bör träda i 

kraft inom 6 månader från att beslutet delgivits fastighetsägaren och det bör 

gälla även om det överklagas. 

Bakgrund och kommunicering 

2013-12-18 skickades ett brev till fastighetsägaren med anledning av den 

avloppsinventering som genomförts i området längs med Slöan. De 

nuvarande avloppsanläggningarna bedömdes vara bristfälliga. En ansökan 

om inrättande av avloppsanläggning skulle lämnas in senast 2014-06-02. 

2014-06-17 skickades en påminnelse om att inkomma med ansökan. 

Ansökan skulle senast lämnas in 2014-09-31.  

Ingen ansökan inkom. 

I mars 2016 påminde miljö- och hälsoskyddsinspektören Monica 

Gottmarsson fastighetsägaren om avloppsanläggningarna behöver göras om. 

Frågan kom upp om det skulle gå att leda avloppet till gödselbrunnen. 

Fastighetsägaren menade att det vore en miljömässig vinst att leda avloppet 

till gödselbrunnen.  

2016-12-13 kontaktades fastighetsägaren på nytt. Han berättade att han bor 

ensam, men att avloppen används eftersom hus hyrs ut. Överenskommelse 

gjordes om att ifall avloppen skulle ledas till gödselbrunnen behöver 

fastighetsägaren först ta reda på reglerna gällande avloppsslam och redovisa 

detta för Miljö- och byggförvaltningen.  

Fastighetsägaren fick muntlig information om att han skulle få ett förbud 

mot att släppa ut orenat avloppsvatten till de bristfälliga anläggningarna och 

att förbudet skulle komma att träda i kraft 2018-06-01. Fastighetsägaren 

hade inga invändningar mot förbudet. 



 

Miljö- och byggnadsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-21 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Samma dag skickades beslutet till fastighetsägaren.  

2018-01-22 skickades en påminnelse till fastighetsägaren om att en ansökan 

behövde skickas in i god tid innan förbudet skulle träda i kraft 2018-06-01.  

Ingen ansökan inkom. 

2020-10-21 kontaktades fastighetsägaren via telefon. Fastighetsägaren 

informerades om att det kan bli aktuellt med ett utsläppsförbud förenat med 

vite.  

2020-11-24 gjordes försök att nå fastighetsägaren via telefon, vilket 

misslyckades. Ett brev med information om att ett beslut om utsläppsförbud 

förenat med vite skulle fattas, skickades till fastighetsägaren. Där framgick 

även att förbudet skulle träda i kraft 2021-05-31. 

2020-12-21 skickades ett rekommenderat brev med kommunicering av ett 

förslag till beslut om utsläppsförbud förenat med vite.  

Det rekommenderade brevet hämtades inte ut. 

2021-02-26 delgavs fastighetsägaren ett reviderat förslag till beslut om 

utsläppsförbud förenat med vite genom stämningsman. Enligt det reviderade 

förslaget skulle förbudet träda i kraft 6 månader efter att beslutet delgivits 

fastighetsägaren. Fastighetsägaren gavs tillfälle att yttra sig om förslaget. 

Tre veckor efter delgivningen hade inget yttrande inkommit. 

2021-06-01 ringde fastighetsägaren till Miljö- och byggförvaltningen och 

ställde frågor om ärendet. Det bokades in ett platsbesök. 

2021-06-23 gjordes ett platsbesök och det pratades om möjligheter för att 

åtgärda de tre avloppsanläggningar som finns på fastigheten och som är 

bristfälliga utifrån liten slamavskiljning och avsaknad av efterföljande 

rening. Fastighetsägaren fick muntlig information om ärendegången och när 

förbud kommer att träda i kraft efter att beslutet delgivits. Han fick också 

information om att han ska skriva på och sända åter delgivningskvitto, om 

sådant finns bifogat beslutet. 

 

Lagstiftning 

Miljö- och byggnadsnämnden får enligt 26 kap 9 § miljöbalken (MB) 

meddela de förlägganden eller förbud som behövs för att MB samt 

föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av MB, ska 

efterlevas. Enligt 26 kap 14 § MB får ett sådant beslut förenas med vite. Mer 

ingripande åtgärder än vad som behövs i ett enskilt fall får dock inte 

tillgripas. Enligt 26 kap 26 § MB får tillsynsmyndigheten bestämma att dess 

beslut ska gälla omedelbart, även om det överklagas.  
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I 9 kap 7 § MB föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas 

om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller 

miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga 

avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras.  

Enligt 2 kap 3 § MB ska den som avser bedriva en verksamhet, tex släppa ut 

avloppsvatten, iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador 

eller olägenheter för människors hälsa och miljön. I 2 kap 7 § MB samma 

kapitel anges att nyttan med de skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 

som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga.  

Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

(1998:899), är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från 

vattentoalett om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning, om det inte är uppenbart att det kan göras utan risk för 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

 

Förvaltningens ståndpunkt 

Utifrån vad som framgick av inventeringen gjordes bedömningen att 

avloppsanläggningarna på fastigheten Västra Uggelsäter 1:46 var bristfälliga.  

Utsläpp av orenat avloppsvatten bidrar till att orsaka övergödning i 

vattendrag, sjöar och hav, vilket bland annat leder till syrebrist, algblomning 

och igenväxning. Bakterier och andra mikroorganismer från orenat 

avloppsvatten kan även förorena yt- och grundvatten.  

Ett antal av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en direkt eller indirekt 

koppling till de små avloppens miljöpåverkan. Dessa miljökvalitetsmål är 

grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag, ingen 

övergödning och god bebyggd miljö. Kommunen har ansvar för att verka för 

målens uppfyllnad.  

 

Med anledning av ovanstående gör Miljö- och byggnadsnämnden 

bedömningen att det bör krävas förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Då 

fastighetsägaren inte har åtgärdat anläggningarna, trots uppmaningar och 

utsläppsförbud, görs bedömningen att ett beslut om utsläppsförbud ska 

förenas med vite. Ett vite på 75 000 kronor bedöms vara rimligt med tanke 

på att anläggningarna kan göras till en gemensam anläggning till en lägre 

kostnad än tre separata anläggningar. Ansökan om utdömande av vite kan bli 

aktuellt om beslutet inte följs. Nämnden gör också bedömningen att det är 

motiverat att förbudet gäller från 6 månader efter att detta beslut har 

delgivits, då fastighetsägaren redan har haft god tid på sig att planera 

åtgärder och att beslutet bör gälla omedelbart, även om det överklagas. 
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna på Miljö- och 

byggförvaltningen och i samråd med miljöchef. 

 

Beslutsunderlag 

Miljöinspektörs tjänsteskrivelse, 2021-09-06 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren Henrik 

Rogne, 620326-6272, att släppa ut orenat avloppsvatten till de tre bristfälliga 

avloppsanläggningarna på fastigheten Västra Uggelsäter 1:46, Säffle. 

Förbudet träder i kraft 6 månader efter delgivning av detta beslut. Förbudet 

är förenat med vite om 75 000 kronor. Beslutet ska gälla omedelbart, även 

om det överklagas. 

------ 

Bilaga – Hur man överklagar 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Henrik Rogne 

Västra Uggelsäter Klockarhagen 1 

661 92 Säffle 
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§ 84 Dnr MB/2020:287 

Brandmannen/Säffle 6:18, del av - Uppdrag att ändra 
befintlig detaljplan, beslut om antagande 

Ärendebeskrivning 

En ansökan om att förvärva del av den kommunala fastigheten Säffle 6:18 

har inkommit till Säffle kommun. Del av den aktuella marken (ca.400 kvm) 

är planlagd som allmän platsmark, park, i gällande detaljplan vilket hindrar 

önskad utveckling av verksamheten som idag bedrivs inom fastigheten 

Brandmannen 2.    

Planändringen syftar till att ta bort ej ändamålsenliga planbestämmelser samt 

utöka industrimark i syfte att möjliggöra fastighetsbildning och utveckling 

av befintlig verksamhet. 

Planområdet är beläget inom etablerat industriområde mellan Säterivägen 

och Vänerbanan. Förutom att ändra markanvändningen park till 

industriändamål föreslås ej ändamålsenliga planbestämmelser att tas bort för 

att öka fastighetens möjlighet till utbyggnad.  

Den aktuella planläggningen har stöd i gällande översiktsplan. Områdets 

tänkta användning är även förenlig med fördjupningen av översiktsplanen 

för Säffle stad. 

Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 21 juni till och 

med 16 juli 2021. 

Beslutsunderlag 

Granskningsutlåtande, 2021-09-13 

Planbeskrivning, 1971 och 2021-09-13 

Plankarta med bestämmelser, 1971 och 2021-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Detaljplanen bedöms i och med föreslagna 

ändringar efter granskning vara redo för antagande enligt 5 kap 27§ plan- 

och bygglagen (PBL). 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna granskningsutlåtandet samt 

anta detaljplanen för ändring av del av stadsplanen för industriområde i 

sydvästradelen av Säffle, enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 
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§ 85 Dnr MB/2021:136 

Fagerås 2:11 - Förhandsbesked och 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggförvaltningen inkom 2021-08-09 en ansökan gällande 

nybyggnation avsett två fritidshus på fastigheten Fagerås 2:11. Den 

rubricerande fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.  

Bakgrund 

De två tänkta fritidshusen ska placeras enligt situationsplan. Nybyggnationen 

ska placeras på utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

(LIS-område) enligt Säffle kommuns översiktsplan. 

Berörda grannar och fastighetsägare har i en skrivelse daterad 2021-08-30 

givits möjlighet att yttra sig angående byggnationen. Ingen erinran mot 

förslaget har inkommit.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkom 2021-08-09 och karta daterad 2021-08-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

1. Förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan-och bygglagen. 

 

2.  Strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap 18d § Miljöbalken. 

 

3.  Miljö- och byggnadsnämnden bestämmer att som tomtplats för 

bostadshusen får tas i anspråk endast det markområde som omslutits 

med röd linje på karta daterad 2021-08-09. 

 

4. Avgiften för förhandsbeskedet fastställs till 6 587 kronor och 

strandskyddsdispens fastställs till 3 500 kronor. 
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Upplysningar 

1. Förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 

efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. (9 kap 18 § 

PBL) 

 

2. Sökanden erinras om att den meddelade strandskyddsdispensen upphör 

att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. (7 kap 18h 

§ Miljöbalken) 

 

3. Sökanden görs också uppmärksam på att länsstyrelsen har rätt att 

ompröva beslutet om strandskyddsdispens. Besvärstiden är tre veckor 

från den dag länsstyrelsen får del av beslutet. (19 kap 3b § Miljöbalken) 

 

4. Förhandsbeskedet och strandskyddsdispensen medför inte rätt att påbörja 

byggnation av den sökta åtgärden. 

 

Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, fyra 

veckor efter publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes Tidningar 

(PoIT). (9 kap 41a § PBL) 

 

 

-- 

 

Bilaga – Hur man överklagar 

Beslutet expedieras till: 
- Sökande (byggherre) 

- Länsstyrelsen, Karlstad 

 

 

 

Underrättelse om beslutet skickas till ägarna till fastigheterna; 

- Fagerås 2:14 & 2:15 
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§ 86 Dnr MB/2021:135 

Källsbäck 3:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggförvaltningen inkom 2021-08-25 en ansökan om 

förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Källsbäck 3:1. 

Den rubricerande fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.  

Bakgrund 

Det tänkta fritidshuset ska placeras enligt situationsplan och upptar en yta på 

ca 90 m2. Berörda grannar och fastighetsägare har i en skrivelse daterad 

2021-09-01 givits möjlighet att yttra sig över ansökan men ingen erinran mot 

förslaget har inkommit. Länsstyrelsen har hörts kring fornlämning i området 

men ingen erinran mot förslaget har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2021-08-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

1. Positivt förhandsbesked beviljas med stöd av  9 kap. 17§ Plan- och 

bygglagen  

 

2.  Avgiften för förhandsbeskedet fastställs till 6 618 kronor. 

Upplysningar 

1. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. 

2. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 

år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. (9 kap 18 § 

PBL) 

3. Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, 

fyra veckor efter publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes 

Tidningar (PoIT). (9 kap 41a § PBL) 
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-- 

Bilaga – Hur man överklagar 

 

 

Beslutet expedieras till: 

- Sökanden (byggherre) 

 

 

Underrättelse om beslutet expedieras till ägare av: 

 - Hällbostad 1:39 

 - Källsbäck 3:1 

 - Ny-Grorud 1:47 
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§ 87 Dnr MB/2021:3 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggförvaltningen presenterar förteckningar över beslut fattade 

med stöd i miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning. 

Bygglovsärenden/Startbesked  Förteckning 2021-08-13 - 2021-09-16 

Miljöärenden  Förteckning 2021-08-10 – 2021-09-16 

Räddningstjänsten Förteckning 2021-09-16 

Bostadsanpassningsärenden Förteckning 2021-09-15 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av 

informationen av anmälda delegationsbeslut. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen. 
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§ 88 Dnr MB/2021:2 

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggförvaltningen presenterar anmälda handlingar som inkommit 

till miljö- och byggnadsnämnden enligt förteckning september 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av 

informationen av anmälda handlingar. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen. 
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§ 89 Dnr  

Övrig information 

Ärendebeskrivning 

Inget att redovisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


