Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-06

Sida 1

Beslutande organ

Miljö-och byggnadsnämnden

Plats och tid

Vänersalen, stadshuset i Mariestad
Tisdagen den 6 december 2016 kl 13.30 – 14.30
Kjell Lindholm (C)
Ordförande
Björn Fagerlund (M)
1:e vice ordförande
Gunnar Welin (M)
2:e vice ordförande
Anders Bredelius (M)
Ledmot
Per Rang (M)
Ledamot
Göran Johansson (C)
Ledamot
Marina Smedberg (S)
Ledamot
Leif Udéhn (S)
Ledamot
Lotta Boklund (S)
Ledamot
Johan Cord (S)
Ledamot
Roger Wiking (S)
Ledamot
Karl-Arne Gustavsson (C)
Ledamot
Tommy Thelin (S)
Ledamot

Beslutande

Övriga deltagare

Thomas Dynesius (M)
Per-Olof Pettersson (C)
Jan Carlsson (MP)
Annika Kjellkvist
Malin Bengtsson
Leif Ahnland
Anneli Bergqvist Gustavsson

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Miljö- och byggnadschef
Enhetschef Byggavdelningen
Bygglovs arkitekt § 163
Sekreterare

Justerare

Marina Smedberg

Justeringens plats och tid

Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, 2016-12-08 kl.12.30

Sekreterare

Paragrafer

Anneli Bergqvist-Gustavsson
Ordförande

Kjell Lindholm
Justerande

Marina Smedberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 161-170

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-12-06

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Miljö-och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-12-06

Anslagsdatum

2016-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad

Anslaget tas ner

Underskrift

Anneli Bergqvist-Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-01-02

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-06

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 161

Dnr 132

Godkännande av dagordningen

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning
för dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-06

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 162

Dnr 2016/00019

Föregående protokoll

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 163

Dnr 2016/00122

Mariestad Löjan 18 - Utvändig ändring av flerbostadshus Nya
balkonger Dnr: 2016.Ma1067

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för utvändig
ändring av flerbostadshus avseende balkonger. Den ombyggnad av befintlig takkupa
som ingår i ansökan berörs inte av avslaget vid fortsatt handläggning i ärendet.
Motivet till beslutet är att gällande detaljplan inte lämnar något utrymme för
tillkommande balkonger på aktuell del av byggnaden.
Detta beslut är fattat med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900)
Avgiften för handläggningen av detta ärende är 3 421 kronor enligt gällande taxa
fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura kommer att sändas ut separat.
Bakgrund

BRF Gamla Läroverket i Mariestad lämnade in en ansökan om bygglov för utvändig
ändring av flerbostadshus på fastigheten Löjan 18 i Mariestad. Den föreslagna
åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan utsträckning att ansökan ska avslås.
Då verksamhet miljö och bygg saknar delegation för att avslå en ansökan om bygglov
ska beslut fattas i miljö- och byggnadsnämnden.
Sammanfattning
På fastigheten Löjan 18 i Mariestad finns idag uteslutande lägenheter i byggnader
som ursprungligen uppförts som läroverk med äldsta delar från mitten av 1800-talet.
Byggnaderna har ett mycket högt skyddsvärde och gällande detaljplan innehåller även
ett flertal tydliga skydds- och utformningsbestämmelser. För den aktuella åtgärden, 4
nya balkonger, gäller skyddsbestämmelse q och q1 samt utformningsbestämmelse v2
som lyder som följer: Takkupor och balkonger får ej tillkomma.
I ansökan ingår även en ombyggnad av befintlig takkupa till takteras. Denna åtgärd
bedöms inte vara i konflikt med utformningsbestämmelsen som förbjuder nya
takkupor och balkonger på den aktuella huskroppen. Ett separat beslut om bygglov
för ombyggnaden av takkupan kommer att fattas.
I sammanhanget kan det påpekas att balkonger som tillkommit i samband med en
nyligen avslutad ombyggnad fanns det ett utrymme för att av byggnadstekniska skäl
medge balkonger med pelarkonstruktion trots att samma detaljplan här endast tillåter
balkonger i konsolutförande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 163 forts.

Ärendets beredning
I samband med att andra åtgärder utförts i flera byggnader på fastigheten Löjan 18
diskuterades frågan vid besök på plats om ytterligare balkonger och hur dessa kunde
utformas på delar av byggnaderna som idag saknar balkonger. Den inlämnade
ansökan innehöll ett förslag om pelarkonstruktion trots miljö- och
byggnadsförvaltningens rekommendationer om konsolutförande.
Verksamhet miljö och byggs slutgiltiga ställningstagande i ärendet har dröjt med
anledning av att det har behövts ett längre resonemang om möjligheterna att gå
vidare med ansökan.
Efter att det vid granskningen framkommit att balkonger inte kan medges med
gällande detaljplan har detta kommunicerats till sökanden per e-post 2016-10-25.
Sökanden har 2016-11-03 framfört önskan att få ett avgörande i frågan och beslut i
ärendet måste då fattas i miljö- och byggnadsnämnden
Sökanden har även beretts möjlighet att lämna in en motivering till varför miljö- och
byggnadsnämnden borde bevilja bygglov trots planstridigheten. Ingen motivering har
ännu inkommit.
Verksamhet miljö och byggs bedömning
Verksamhet miljö och bygg bedömer att gällande detaljplan inte lämnar något
utrymme för att hantera frågan som en liten avvikelse då den aktuella bestämmelsen
är otvetydigt skriven på så sätt att balkonger inte får tillkomma under några
omständigheter.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovsarkitekt Leif Ahnland 2016-12-05, Mariestad
Löjan 18 - Utvändig ändring av flerbostadshus Nya balkonger
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2016-11-23,
Mariestad Löjan 18 - Utvändig ändring av flerbostadshus Nya balkonger
Ritningar och detaljplanebestämmelser Löjan 18

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 163 forts.
Information om hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum
och paragrafnummer i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt
och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er
uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge
personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen
är:
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Miljöoch byggnadsförvaltningen senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
Har ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till
Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt.
Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden.
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.
Expedierats till:
Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB
BRF Gamla Läroverket I Mariestad, Kyrkogatan 22 C, Mariestad
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 164

Dnr 2016/00120

Förslag på arbetsordning för Miljö- och byggnadsnämnden Dnr:
2016.Ma0031

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att revidera sin arbetsordning för resten av
mandatperiod i enligt med i ärendet upprättat förslag.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden antog den senaste ordningen för sitt arbete den 26
januari 2016 (Mbn § 9/2016). Verksamhet miljö och bygg har nu tagit fram ett ändrat
förslag på gällande arbetsordning för Miljö- och byggnadsnämnden.
Förslag på ändringar
Orsaken till ändringarna är att anpassa arbetsordningen till den arbetsordning för
Miljö- och byggnadsnämnden som fastställts i en ny ”Avsiktsförklaring och
arbetsordning för samverkan mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner”.
En justering har också gjorts när det gäller hur nämnden ska lösa beredningen av
ärenden då personalen inte kan utföra den uppgiften.
I övrigt är det i princip samma innehåll som i det beslut som togs i januari 2016.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Lars Sylvén 2016-11-21, Förslag på
arbetsordning för miljö- och byggnadsnämnden
Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden § 9/2016
Upprättat förslag på arbetsordning
Avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner
Expedierats till:
Protokollsutdrag + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 165

Dnr 2016/00124

Budget 2018, Omvärldsanalys Dnr: 2016Ma1628

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till omvärldsanalys.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden ska i budgetprocessen för de gemensamma MTGnämnderna presentera en omvärldsanalys inför nästkommande års budget
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2016-11-23,
Budget 2018, Omvärldsanalys
Omvärldsanalys – Budget 2018
Expedierats till:
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 166

Dnr 2016/00123

Ekonomisk uppföljning 2016-12-06 Dnr: 2016.Ma0012

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden ska också vid varje ordinarie sammanträde erhålla en
redovisning av den aktuella ekonomiska situationen i jämförelse med gällande
budget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2016-11-23,
Ekonomisk uppföljning
Ekonomiskt utfall (utfallet 2016-12-06016 presenteras på nämndsammanträdet)
Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 167

Dnr 2016/00024

Verksamhetsuppföljning Dnr: 2016.Ma0019

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden ska vid varje sammanträde följa upp den verksamhet
som bedrivits under året och vid behov ändra i sin verksamhetsplan.
Det aktiviteter som hittills är noterbara är följande:
Personal
Rekryteringen efter inspektör till lantbruks- och miljötillsyn pågår och det finns
kompetenta och intressanta sökande. Urvalsprocessen bör vara klar före jul.
Studiebesök har genomförts hos andra kommuner för att titta på deras sätt att arbeta
i olika verksamhetssystem.
Läget i miljö-gruppen har varit turbulent under november och medarbetare har känt
sig utsatta av kollegor. Samtal har genomförts med företagshälsan och åtgärder
kommer att göras på grupp- och individnivå. Personalavdelningen är med och arbetar
i frågan. Utöver detta är en gemensam trivselaktivitet för personalen planerad till
8/11.
Medarbetarsamtal är genomförda under november med alla medarbetare i
verksamheten. Samtalen har mer haft karaktären av lära-känna-samtal.
PWC startar upp sitt arbete med verksamhetsöversyn utifrån 66A-anmälan. En kickoff för arbetet är bokad med all personal till den 13/12.
Vikarierande chef för sektorsamhällsbyggnad Thomas Johansson är på plats på heltid
fr.o.m. 1/12
Administration
Länsstyrelsen har varit här och haft revision inom tobakstillsynen och vi väntar på
revisionsrapporten från deras besök. Ny lagstiftning under nästa år kommer att
påverka tillsynen då det blir tillståndspliktigt att sälja tobak, idag är det
anmälningsplikt. Fler miljöer väntas bli klassade som rökfria.
Länsstyrelsen har även haft revision av livsmedelstillsynen. Vi väntar på den
revisionsrapporten också men kan konstatera att kontrollen överlag fungerar
tillfredställande även om det finns punkter och tillvägagångssätt som kan förbättras.
Kommunerna har bra verksamhetsutövare inom livsmedelsbranschen med få
förelägganden.
Revisionsrapporterna väntas vara klara att redovisas till nästa nämnd i januari.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 167 forts.

Budgetprocessen för år 2018 för de gemensamma nämnderna är igång och nu finns
en omvärldsanalys för verksamheten framme till beslut i nämnden.
Byggavdelningen
En något lugnare takt i inkommande ärenden frigör just nu en del tid för att avsluta
gamla ärenden och gemensamma arbetsinsatser görs av handläggarna för att minska
dessa ärendemängder.
Inspektörer för tekniska samråd har fortsatt högt tryck i sitt arbete. Den nye
inspektören började första november kommer väl in i arbetet och kan börja ta
uppdrag på egen hand i början av året.
Miljöavdelningen
Arbetet med att upprätta tillsyns- och kontrollplan för miljöavdelningen för år 2018
pågår.
Rutiner inom lantbrukstillsynen se över för att göra en bra överlämning till
nytillträdande inspektör.
Livsmedel förbereder för året julbordstillsyn.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2016-11-23,
Verksamhetsuppföljning
Expedierats till:
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist

Justerandes signatur
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 168

Dnr 2016/00121

Delegationsbeslut 2016-12-06 Dnr: 2016.Ma0010

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Miljö-och byggnadschefen ska vid varje sammanträde redovisa de delegationsbeslut
som fattats sedan föregående sammanträde med nämnden.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 2016-11-22,
Delegationsbeslut
Förteckning över miljö- och byggnadschefens delegationsbeslut
Expedierats till:
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 169

Dnr 2016/00125

Ärenden att anmäla 2016-12-06 Dnr 2016.Ma0011

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1.

2.

Justerandes signatur

Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2014.
Gu0092

Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2016.
Gu0095

3.

Kommun:
Gullspång

4.

Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2016.
Gu0420
Diarienr:
2016.
Gu0457

5.

Kommun:
Gullspång

Diarienr:
2016.
Gu0481

6.

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma0757

7.

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma0861

8.

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma0934

9.

Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma0934

10. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma0934

11. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1161

Ärende: Ansökan om förnyat tillstånd enligt
miljöbalken - Lökstad avloppsreningsverk
Lst dnr 551-35898-2014
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Tillstånd för Gullspångs avloppsreningsverk
Ärende: Inkommet klagomål - Hantering av mesa
Lst dnr 505-18728-2016
Handlingsrubrik: Överklagan översänd till Mark- och
miljödomstolen
Åtgärd: TNG Bruk AB har överklagat Länsstyrelsens beslut
Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Pröva kommunalt beslut om strandskyddsdispens
Ärende: Anmälan av transport av farligt och ickefarligt avfall
Handlingsrubrik: Tillstånd till transport av farligt avfall
Åtgärd: Beslut från Länsstyrelsen Lst dnr 562-20748-2016
Ärende: Anmälan om transport av farligt avfall NV-07432-16
Handlingsrubrik: Beslut från Naturvårdsverket
Åtgärd: Godkänner transporterna av avfall för återvinning
Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Bostadshus och garage
Handlingsrubrik: Dom från Mark- och miljödomstolen
Åtgärd: Överklagandet avslås
Ärende: Bildande av naturreservatet Lugnås
Kvarnstensgruvor i Mariestads kommun
Lst dnr 511-26546-2012, se tidigare ärende
2009Ma0051 Minnesfjället
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Ärende: Gemensam plan- och bygglovstaxa (inkl.
kart- och mät) för MTG kommunerna
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunfullmäktige i
Töreboda
Åtgärd: 2016-09-26 §81
Ärende: Gemensam plan- och bygglovstaxa (inkl.
kart- och mät) för MTG kommunerna
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunfullmäktige i
Mariestad
Åtgärd: 2016-10-31 §118
Ärende: Gemensam plan- och bygglovstaxa (inkl.
kart- och mät) för MTG kommunerna
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunfullmäktige i
Gullspång
Åtgärd: 2016-10-31 §162
Ärende: Länstyrelsens tillsyn avseende
bestämmelserna i tobakslagen - MTG
Handlingsrubrik: Meddelande från Länsstyrelsen
Åtgärd: Tillsynsbesök 2016-11-10
Utdragsbestyrkande

Fastighet/sökbegrepp:
Lökstad 1:29
Berörd: Tekniska
Förvaltningen
Fastighet/sökbegrepp:
Otterbäcken 2:3
Berörd: TNG Bruk AB

Fastighet/sökbegrepp:
Kvarntorpet 1:11
Berörd: Eriksson,Magnus
Fastighet/sökbegrepp:
Anderstorp 1:7
Berörd: Joby Hova AB
Fastighet/sökbegrepp:
Björnemossen 3:58
Berörd: Revac Sverige AB
Fastighet/sökbegrepp:
Sjötorp 2:318
Berörd: Johansson,Ulf
Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen Västra
Götaland
Fastighet/sökbegrepp:
Kommunal Samverkan
Berörd: MTG Styrgrupp
Fastighet/sökbegrepp:
Kommunal Samverkan
Berörd: MTG Styrgrupp
Fastighet/sökbegrepp:
Kommunal Samverkan
Berörd: MTG Styrgrupp
Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen Västra
Götaland

Sammanträdesprotokoll
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2016-12-06

12. Kommun:
Mariestad

13. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1278

Diarienr:
2016.
Ma1278

14. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1473

15. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1495

16. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1499
Diarienr:
2016.
Ma1501

17. Kommun:
Mariestad

18. Kommun:
Mariestad

Diarienr:
2016.
Ma1542

19. Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2016.
Tö0539
Diarienr:
2016.
Tö0543

20. Kommun:
Töreboda
21. Kommun:
Töreboda

Diarienr:
2016.
Tö0547

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Transformatorstationer för nytt elnät på Brommö
Lst dnr 521-36238-2016
Lst dnr 525-33653-2016
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Dispens schaktning
Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens Transformatorstationer för nytt elnät på Brommö
Lst dnr 521-36238-2016
Lst dnr 525-33653-2016
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Anmälan om vattenverksamhet krävs. Åtgärder inom
naturreservatet kräver separat tillstånd.
Ärende: Rapport om förändringar i
odlingslandskapet
Handlingsrubrik: Inkommen information
Ärende: Bästa tillgängliga teknik för rening och
hantering av avloppsvatten/avgaser inom den
kemiska sektorn
Handlingsrubrik: Inkommen information
Ärende: Folkhälsomyndigheten Tillsynsvägledning 2017-2018, uppdaterad plan
Handlingsrubrik: Inkommen information
Ärende: Inbjudan till informationsträff
Handlingsrubrik: Inkommen inbjudan
Åtgärd: Svar senast 18 november 2016
Ärende: Inkommen information Tillsynsvägledning inom jordbruk - Webforum
Effektiv Näring
Handlingsrubrik: Inkommen information
Ärende: Anmälan om transport av farligt avfall
Handlingsrubrik: Tillstånd till transport av farligt avfall
Åtgärd: Beslut från Länsstyrelsen
Ärende: Anmälan om transport av farligt avfall beslut från Länsstyrelsen
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Bekräftelse av anmälan om transport av farligt avfall
Ärende: Anmälan om transport av farligt avfall beslut från Länsstyrelsen
Handlingsrubrik: Bekräftelse från Länsstyrelsen
Åtgärd: Av anmälan om transport av farligt avfall

Expedierats till:
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Fastighet/sökbegrepp:
Förvaltningar & Bolag
Berörd: Vänerenergi AB

Fastighet/sökbegrepp:
Förvaltningar & Bolag
Berörd: Vänerenergi AB

Fastighet/sökbegrepp:
Regionala Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen Västra
Götaland
Fastighet/sökbegrepp:
Centrala Myndigheter
Berörd: Naturvårdsverket
Fastighet/sökbegrepp:
Centrala Myndigheter
Berörd: Folkhälsomyndigheten
Fastighet/sökbegrepp:
Fiskgjusen 1
Berörd:
Lantmäterimyndigheten I
Västra Götalands Län
Fastighet/sökbegrepp:
Centrala Myndigheter
Berörd: Jordbruksverket
Fastighet/sökbegrepp:
Snidaren 4
Berörd: Arno Metall AB
Fastighet/sökbegrepp:
Jonsboda 7:1
Berörd: Gustavsson, Anders
Fastighet/sökbegrepp:
Slätteberg 5:1
Berörd: Eriksson, Anders

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-06

Sida 16

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 170

Dnr 131

Aktuell information
Laxprojektet i Gullspångsälven

Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist berättar om laxprojektet i Gullspångsälven.
Utbildningsdagen med Axel Danielsson

Nämnden sammanfattar sina erfarenheter av utbildningsdagen den 28 november med Axel
Danielsson.
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