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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 177

Meddelande och information
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden och
information som inkommit mellan den 12 november till den 14 december 2016.
Sammanfattning av ärenden
1. Beslut från Länsstyrelsen Kalmar län daterad den 28 november 2016, avslag
av ansökan om vindkraft på fastigheterna Simmarp 1:18 med flera i Ljungby
kommun.
2. Protokoll från Mark- och miljödomstolen daterad den 2 december 2016.
Domstolen ger inte provningstillstånd i ärendet gällande överklagat beslut
om positivt förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten
Bolmsö-Skeda 1:6.
3. Protokoll från Mark- och miljööverdomstolen daterad den 8 december 2016.
Domstolen ger prövningstillstånd i ärendet gällande överklagat bygglov för
ändring av fasad på fastigheten Basfiolen 2.
4. Dom från mark- och miljödomstolen daterad den 8 december 2016.
Domstolen undanröjer underinstansernas beslut om återförvisar målet till
miljö- och byggnämnden för fortsatt handläggning gällande
avloppsanläggningen på fastigheten Nöttja 7:24.
5. Information om att länsstyrelsen har beslutat om att miljö- och
byggnämnden övertar tillsynen av täkter från dem.
6. Information från presidieträff Miljö- och byggsamverkan i Kronorberg och
Blekinge som var i Alvesta.
7. Information om tjänster som vikarierande planarkitekt är tillsatt samt
projektanställning som planarkitekt. Rekrytering pågår med att tillsätta
tjänsten som miljöinspektör.
8. Information om enkät som genomförts på fastigheten Malörten 1.
9. Information om höghastighetsbanan.
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10. Information om bygglovsansökan på fastigheten Biet 1, nybyggnad av
flerbostadshus.
11. Information om bygglovsansökan på fastigheten Pumpan 2, nybyggnad av
LSS-boende.
12. Förfrågan om en eventuell tillbyggnad på fastigheten Gertrud 15. Nämnden
är tveksam till förslaget och tar inte ställning förrän komplett
bygglovshandlingar är framtagna.
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