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Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Dillö, 
Tisdagen den 12 maj 2020 kl 13:00-14:00 
 

 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anders Bredelius (M) Ordförande 
  Gunnar Welin (M) 1:e vice ordförande 
Kjell Lindholm (C) 2:e vice ordförande (närvaro på distans) 

  Börje Andersson (M) Ledamot 
Leif  Andersson (C) Ledamot 
Leif Udéhn (S) Ledamot 
Per Rang (M) Ledamot 
Yvonne Antonsson (S) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Gösta Lindmark Miljö- och byggnadschef 
Åsa Furustam Miljöinspektör 
Emelie Ekeroos Bygglovshandläggare § 28 
Håkan Magnusson  Miljöutredare §§ 29, 30 
Annica Olsson Controller § 31 
Anneli Bergqvist Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Leif Udéhn 

Justeringens plats och tid Röskär, plan 4, Stadshuset i Mariestad, 2020-05-13 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 26-35 

 Anneli Bergqvist  

Ordförande  
 

 Anders Bredelius  

Justerande  
 

 Leif Udéhn  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Miljö-och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-05-12 

Anslagsdatum 2020-05-13 Anslaget tas ner 2020-06-04 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet miljö och bygg, Stadshuset i Mariestad 
 

Underskrift 

  

 Anneli Bergqvist  
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 26                                                   Dnr 132  

Godkännande av dagordningen 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Kommunfullmäktige beslutade den 2020-03-30 att ordföranden kan godkänna 
deltagande på distans vid extra ordinära omständigheter. Ordförande Anders 
Bredelius (M) beslutar att godkänna att Kjell Lindholm (C) deltar digitalt vid detta 
specifika tillfälle.   

Expedierats till:  
Lönekontoret 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 27                                                   Dnr 2020/00025  

Gullspång Otterbäcken 2:3 - Föreläggande vid vite att transportera 
bort fluff  
Dnr: 2018.MBN1160 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att utreda aktuella 
förutsättningar.           

Bakgrund 

TNG Bruk AB har tagit emot fluff på fastigheten Otterbäcken 2:3. Fluffen klassas 
som farligt avfall med avfallskod 19 10 03* enligt Avfallsförordning (2011:927). En 
del av den fluff som lagras på fastigheten har fraktats bort av Falkenbergs Recycling 
AB. De uppskattar att finns mellan 200-250 ton kvar av materialet på fastigheten, 
men Gunnar Karlsson, Gekås Gräv AB, fastighetsägare tror att det är max 100 ton 
avfall på fastigheten. 

Verksamhet miljö och bygg gjorde en provtagning av den fluff som ligger lagrad på 
fastigheten 2016-05-25. Fluff samlades slumpvis ihop på fastigheten vid ett 10-tal 
ställen och blandades ihop till ett prov.  

Jordprovet skickades in till ALcontrol Laboratories för totalanalys och laktest. 
Resultatet från totalanalysen visade på höga halter av koppar och zink. Laktestet (L/S 
10) visade att nivån av sulfat överskrider nivån för mindre än ringa risk enligt 
Naturvårdsverkets handbok 2010:1- Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. 

 
TNG Bruk AB har nu gått i konkurs och det blir fastighetsägarens ansvar att 
transportera bort avfallet som ligger lagrat på fastigheten.  

Skäl till beslut 
Verksamhet miljö och bygg anser att det är Gekås Gräv AB, som är fastighetsägare 
till fastigheten Otterbäcken 2:3, som ska transportera bort den fluff som lagras på 
fastigheten.  

Advokat Mikael Granath är konkursförvaltare för TNG Bruk AB. 
Konkursförvaltaren har gjort en konkursbouppteckning, som visar att det inte finns 
tillgångar i konkursboet att transportera bort den fluff som ligger lagrad på 
fastigheten. Konkursbouppteckningen bifogas detta beslut. 
Konkursbouppteckningen upprättades 2018. Miljö- och byggnadsnämnden har 
kontrollerat uppgifterna med konkursförvaltare Mikael Granath 2020-04-09 och det 
har inte upprättats någon tilläggsbouppteckning efter denna. 

Lagring av farligt avfall innebär en risk för miljön och det ska därför transporteras 
bort. Fluff som har transporterats in till anläggningen är ett avfall som har dubbla 
ingångar i Avfallsförordning (2011:927), 19 10 03* eller 19 10 04.  
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Avfall med dubbla ingångar klassas som farligt avfall till dess att motsatsen har 
bevisats. Eftersom provtagningen visar att detta ska klassas som farligt avfall så utgår 
verksamhet miljö och bygg från att detta är farligt avfall.  

Miljö- och byggnadsnämnden förelade Ge-Kå:s gräv AB 2019-09-02 att frakta bort 
den fluff som finns kvar på fastigheten. Fluffen skulle vara borttransportera senast 
2019-12-31. Detta föreläggande har inte följts, varför miljö- och byggnadsnämnden 
nu förelägger Ge-Kå:s gräv med vite att transportera bort avfallet.   

Behandling på sammanträdet 

Kjell Lindholm (C) yrkar att ärendet ska återremitteras för att utreda aktuella 
förutsättningar. 

Ordförande Anders Bredelius (M) tillstyrker miljö- och byggnadschefens förslag till 
beslut. 

Ordförande Anders Bredelius (M) tar upp yrkandet om återremiss och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet ska återemitteras.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöinspektör Åsa Furustam 2020-04-29,  Gullspång 
Otterbäcken 2:3 - Föreläggande vid vite att transportera bort fluff   

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2020-04-
29,  Gullspång Otterbäcken 2:3 - Föreläggande vid vite att transportera bort fluff    

Konkursboupptäckning   

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 Miljö- 
och byggnadsnämnden 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:  
Gekås Gräv AB, gekas.otterbacken@hotmail.com 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 28                                                   Dnr 2020/00029  

Gullspång Rynningsmysten 1:10 Förhandsbesked nybyggnad 
enbostadshus med garage  
Dnr: 202MBN 710 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked för 
nybyggnation av enbostadshus med garage på fastigheten Rynningsmysten 1:10, i 
Gullspångs kommun i enlighet med tillhörande handlingar med stöd av 9 kap. 17 och 
18 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

Sökande avser bilda en ny fastighet om ca 12000m2 för att uppföra ett enbostadshus 
med tillhörande garage. Åtgärden ska huvudsakligen placeras och utformas på så sätt 
som angivits i ansökningshandlingarna. 

Förhandsbeskedet gäller i två år från det datum beslutet vinner laga kraft. 

Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden utan bygglov och 
startbesked. 

Avgiften för handläggningen är 6 654 kronor (för förhandsbesked, samt för hörande 
av grannar och kungörelse) enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Faktura kommer att sändas ut separat.   

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg mottog ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage inom Rynningsmysten 1:10, Gullspångs kommun 2020-03-
31. Ärendet bedömdes som komplett för fortsatt handläggning 2020-03-31. Då 
förvaltningen saknar vidaredelegation för ärendetypen (förhandsbesked) ska beslutet 
fattas i miljö- och byggnämnden. 

Ansökan avser förhandsbesked utanför planlagt område.  

Den berörda fastigheten omfattas inte av något strandskydd och åtgärden påverkar 
inte heller några områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB).  

Ärendets beredning 
Åtgärden är belägen utanför planlagt område och kända sakägare (minst alla ägare till 
angränsande fastigheter) ska därför underrättats om ansökan och getts tillfälle att 
yttra sig i enlighet med 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  

Inga negativa yttranden har inkommit 

Internremiss har skickats (2020-04-16) till Miljöenheten, Jan Svensson, för underlag 
gällande frågan kring enskilt avlopp. Via besök på plats har det konstaterats att 
förutsättningar finns för att anordna ett fungerande enskilt avlopp för ansökt åtgärd. 
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Skäl till beslut 
Den föreslagna åtgärden tillgodoser kraven i 2 och 8 kap. PBL.  

Verksamhet miljö och bygg gör den samlade bedömningen att positivt 
förhandsbesked kan meddelas enligt ovanstående med stöd av 9 kap. 17 och 18 §§ 
PBL.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av bygglovshandläggare Emelie Ekeroos 2020-05-04, 
Rynningsmysten 1:10 - Ansökan om förhandsbesked - nybyggnad enbostadshus och 
garage.  

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2020-05-
04, Rynningsmysten 1:10 - Ansökan om förhandsbesked - nybyggnad enbostadshus 
och garage. 
 

Handlingar tillhörande beslut om förhandsbesked; ansökan, situationsplan.   

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 Miljö- 
och byggnadsnämnden 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.  

Expedierats till:  
Sökanden 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 29                                                   Dnr 2020/00030  

Samrådsyttrande - Förslag till ändring av detaljplan för kvarteret 
Magistern m.fl., Gullspångs tätort  
Dnr: 2020.MBN888 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter: 

Hälsoskydd 
Planen bör beskriva eventuell inverkan på arealen friyta (skolgård). Boverkets 
allmänna råd uttrycker att ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i 
förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan. Vidare anges att en skolas friyta inte 
senare bör kunna tas i anspråk för annat ändamål utan att ersättas med likvärdiga 
möjligheter till varierande lek och utevistelse. Det framgår inte av planförslaget om 
den nu aktuella ytan ingår i friytan för Gullstensskolan eller ej.  

Plankarta 
Det bör framgå på plankarta att bestämmelser i den tidigare planen även gäller för 
denna ändring.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Gullspångs 
kommun fått ett förslag till ändring av detaljplan för del av fastigheterna Magistern 2 
och Gullspång 1:8 i Gullspångs kommun.  
Planändringen syftar till att möjliggöra byggande av en ny aktivitetshall. Endast 
markens utnyttjande (borttagande av prickmark) samt upphävande av mark för 
allmännyttiga ändamål (u-område) omfattas av ändringen. I övrigt gäller befintliga 
bestämmelser om markanvändning (skola) och dessa prövas inte på nytt. Plangränsen 
påverkas inte. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av t.f. verksamhetschef Malin Bengtsson och miljöutredare 
Håkan Magnusson. Även miljöinspektör Rickard Skagerstam har medverkat.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2020-04-
29, Samrådsyttrande - Förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Magistern m.fl., 
Gullspångs tätort 

Plankarta, Planbeskrivning, Illustration     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 30                                                   Dnr 2020/00028  

Samrådsyttrande - ändring av detaljplan för del av Gärdet 4:2 m.fl. 
Dnr: 2020.MBN699 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 

Plankartan 
Byggrätten är inte reglerad på plankartan förutom byggnadshöjden. Det bör därför 
övervägas om det ska vara prickmark mot befintliga bostäder eller om byggrätten ska 
regleras med procentsats. Det är viktigt att de befintliga bostäderna har tillräckligt 
skyddsavstånd till industribyggnader så att det inte upplevs som störande. 

Det är viktigt att byggnadshöjden stämmer överens med Metsä Tissues planerade 
bebyggelse så att det inte krävs ytterligare planändring. Förslagsvis görs planen mer 
flexibel gällande höjdbestämmelserna.  

Underlaget kan med fördel kompletteras med fler illustrationer och siktlinjer från fler 
utgångspunkter. 

Om det finns krav på tillkommande byggnaders utformning så bör det framgå på 
plankartan.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun fått ett förslag till ändring av detaljplan för del av fastigheten Gärdet 4:2 i 
Mariestads kommun. Syftet är att möjliggöra utökad industriverksamhet. 

Förslaget avser ändring av två befintliga stadsplaner för Katrineforsområdet (16-
MAF-1020) och Katrinefors industriområde (16-MAF-1087). Ändringen består 
endast i ändrad högsta tillåtna byggnadshöjd, ändring av markens utnyttjande 
(borttagande av prickmark) samt upphävande av mark för allmännyttiga ändamål (u-
område). I övrigt gäller befintliga bestämmelser om markanvändning (industri) och 
dessa frågor prövas inte på nytt i denna detaljplan.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson och 
miljöutredare Håkan Magnusson 2020-04-29, Samrådsyttrande - ändring av detaljplan 
för del av Gärdet 4:2 m.fl 

Plankarta, Planbeskrivning, Bullerutredning, Kulturmiljöutredning    

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 31                                                   Dnr 2020/00027  

Tertialrapport 1, prognos  
Dnr: 2020.MBN12 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av tertialrapporten och den 
ekonomiska uppföljningen.    

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden ska godkänna den ekonomiska prognosen, erhålla en 
uppföljning av ekonomin i förhållande till årets budget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2020-04-
29, Tertialrapport 1, prognos 

Tertialrapport 1, prognos 

Tertialrapport med ekonomisk uppföljning         

Expedierats till:  
Ekonomikontoret Mariestad – Christina Olsson, Annica Olsson, Lars Bergqvist 
Ekonomikontoret Töreboda  - Anders Bernhall   
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 32                                                   Dnr 2020/00026  

Verksamhetsuppföljning, tertialrapport 1  
Dnr: 2020.MBN12 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden följer i samband med tertialrapporterna upp den 
verksamhet som hittills bedrivits under året och gör vid behov förändringar i sin 
verksamhetsplan. 

Verksamhetsuppföljning 
Pandemin 

Nuvarande coronapandemin påverkar verksamheten i olika omfattningar. Vi har haft 
en hög sjukfrånvaro under mars månad på ca 20%. Verksamheten har upprättat en 
pandemiplaneringsplan där det beskrivs hur prioriteringar ska göras vid låg 
bemanning. Utpekade områden är livsmedelsgruppen som nu har ett större 
tillsynsuppdrag samt att vi prioriterar de tillstånd som söks. Uppsökande 
tillsynsverksamhet prioriteras ned. Flera inom personalgruppen jobbar delvis 
hemifrån för att minska smittspridningen inom verksamheten. Detta ställer stora krav 
på arbetsgrupperna kring avstämning och planering. 

Personal 

På Miljöenheten saknas det miljöinspektör främst inom miljötillsyn. Verksamheten 
har inte fått möjlighet att återanställa efter den miljöinspektör som slutade 2019.  

Livsmedelsgruppen har en ökad arbetsbelastning i samband med coronapandemin då 
det nu ingår i deras tillsynsuppgifter att göra tillsyn på restauranger och 
uteserveringar för att undvika trängsel samt att informera caféer och restauranger 
kring gällande regler. 

På Byggenheten saknas det nu en handläggare och vi har ännu inte fått besked om vi 
får återanställa. Enhetschefen slutar under maj månad och rekrytering pågår. 
Byggenheten har haft en person som läser till bygglovshandläggare i Lidköping på 
praktik. Hon kommer nu under våren att kombinera studier med att jobba hos oss 
ett par dagar i veckan. 

Sjukfrånvaron har legat på en relativt hög nivå under 2020 framförallt under mars 
månad i samband med att de nya direktiven kring sjukdomssymtom kom p.ga 
coronapandemin. Ett par medarbetare har haft och har längre pågående 
sjukskrivningsperioder. 
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Byggenheten 

Den senaste månaden har vi sett ett en ökning av antalet bygglovsansökningar. 
Byggenheten är i fas och kan hantera antalet ansökningar inom utsatta tidsfrister i 
nuläget. Om sjukfrånvaron ökar så kommer den första återkopplingen att prioriteras 
samt de ärenden som är av större vikt. Handläggningstiderna generellt kan komma 
att bli längre. 

Inkomna ansökningar via E-tjänsten Mitt Bygge är ca: 25% av antalet ansökningar. 
Här finns utvecklingspotential att informera om tjänsten i större utsträckning för att 
öka antalet ansökningar.  

Enhetens drop in på torsdag i medborgarkontoret är för tillfället stängd p.ga 
pandemin. 

Miljöenheten 

Medarbetarna inom miljöbalkens arbetsområde arbetar utifrån de prioriteringar av 
uppdrag som gjorts i verksamhetsplanen. Arbetet med B-objekt som har årsavgift är 
prioriterat.  

Belastningen på handläggarna inom miljötillsyn, områdesskydd och hälsoskydd är 
fortsatt hög. Handläggning inom hälsoskydd av bostadsklagomål ligger mer i fas 
jämfört med 2019. Generellt ligger enheten efter med att avsluta äldre 
miljöbalksärenden.  

Handläggarna för enskilda avlopp arbetar för att nå nämndens mål där även 
utbyggnaden av kommunala verksamhetsområden räknas in i målet. Det finns 
betydligt fler avlopp att åtgärda än målsättningen och tillgången på resurser kan 
hantera.  

Ansökningar hanteras men uppsökande tillsyn prioriteras ned. 

Livsmedel och Tobak 

Livsmedelstillsynen är inte i fas med sina årliga tillsynsobjekt vilket beror på att de 
har fått omprioritera i verksamhet p.ga. utökat uppdrag. Verksamheten prioriterar 
nya verksamheter och klagomål och de verksamheterna som behöver följas upp. 

Den nya tobakslagen som trädde i kraft 1 juli innebär ett utökat åtagande för tillsyn 
av rökfria miljöer så som entréer, uteserveringar och andra offentliga platser.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf miljö- och byggnadschef Malin Bengtsson 2020-04-
29, Verksamhetsuppföljning, tertialrapport 1      

Expedierats till:  
Verksamhet miljö och bygg 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-12 

Sida 13 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 33                                                   Dnr 2020/00023  

Delegationsbeslut 2020-02-10 - 2020-04-26  
Dnr: 2020.MBN10 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.      

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Sammanställningar av delegationsbeslut 2020-02-10 - 2020-04-26      

  

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-12 

Sida 14 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 34                                                   Dnr 2020/00024  

Handlingar att anmäla 2020-02-10 - 2020-03-15  
Dnr: 2020.MBN11 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av handlingar arr anmäla.      

Bakgrund 

Verksamhet miljö och bygg redovisar vid varje sammanträde de handlingar som 
inkommit till verksamheten sedan föregående sammanträde med nämnden.      

Underlag för beslut 

Sammanställning över handlingar att anmäla 2020-02-10 - 2020-03-15      

  

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-12 

Sida 15 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 35                                                   Dnr 2017/00090  

Aktuell information  

    

Uppdrag till miljö- och byggnadschefen 

Miljö- och byggnadsnämnden ger i uppdrag till miljö- och byggnadschefen att 
undersöka hur man kan göra den digitala bygglovsansökan (Mitt bygge) mer tydlig 
för att säkerställa att alla nödvändiga handlingar är bifogade. Detta för att minska 
behovet av att ärenden behöver kompletteras. Därmed påskyndas processen.  

Miljö- och byggnadsnämnden ger också miljö- och byggnadschefen i uppdrag att 
utreda hur man kan få fler att använda den digitala tjänsten.     

Expedierats till:  
Miljö- och byggnadschef Gösta Lindholm 

 


