Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö

1(18)

Datum

2019-03-28

Plats och tid

Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Stora Ljungås, klockan 14:00-16:35

Beslutande
ledamöter

Claes Hägermalm(M), ordförande
Karl-Erik Johansson(S)
Kjell Korpås(KD)
Lennart Larsson(C)
Lennart Larsson(S), tjg. ersättare

Övriga
närvarande

Magnus Carlsson(L), ej tjg. ersättare
Bengt-Arne Johansson, miljöinspektör § 27
Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef
Anna Henriksson, sekreterare

Utses att justera

Kjell Korpås(KD)

Plats och tid för
justering

Kommunkontoret den 1 april 2019, klockan 16:45

Paragrafer

§§ 20-27
Underskrifter

Sekreterare

Anna Henriksson

Ordförande

Claes Hägermalm

Justerande

Kjell Korpås

Protokollet förvaras på kommunkontoret i Vårgårda

Bestyrkande av anslag

Från

till

2019-04-01

2019-04-22

Tid för anslag av protokollet

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö

Datum

2019-03-28

Innehåll
§ 20 Diarienr 2019-000158...............................................................................3
Upprop och val av justerande samt godkännande av dagordning.....................3
§ 21 Diarienr 2019-000157...............................................................................4
Delegationsbeslut..............................................................................................4
§ 22 Diarienr 2019-000159...............................................................................5
Meddelanden.....................................................................................................5
§ 23 Diarienr 2019-000152...............................................................................6
Skövde 4:1 (del av) – Förhandsbesked..............................................................6
§ 24 Diarienr 2019-000153...............................................................................9
Tumbergs-Galstad 4:1 (del av) – Förhandsbesked............................................9
§ 25 Diarienr 2019-000154.............................................................................12
Degrabo 5:3 (del av) – Förhandsbesked..........................................................12
§ 26 Diarienr 2019-000156.............................................................................15
Svar på remiss – Lantmäterimyndighetens samråd om avstyckning av
Råmossen 1:3 - ärendenummer O184152.......................................................15
§ 27 Diarienr 2019-000160.............................................................................18
Information om aktuella ärenden Myndighetsnämnd Bygg och Miljö...........18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(18)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö

§ 20

Datum

2019-03-28

Diarienr 2019-000158

Upprop och val av justerande samt godkännande av
dagordning
Beslut
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö väljer Kjell Korpås(KD) att justera
sammanträdets protokoll.
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö godkänner dagordningen.
Tillkommande information
•
Ljur 6:9
Utgående ärende
§ 22 – Meddelanden - ärendet utgår då förvaltningen inte har några
meddelanden att redovisa.
Ärendebeskrivning
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö förrättar upprop och väljer justerare för
sammanträdets protokoll.
Dagordning för dagens sammanträde har varit utskickad och publicerad på
kommunens hemsida.
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§ 21

Datum

2019-03-28

Diarienr 2019-000157

Delegationsbeslut
Beslut
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö godkänner redovisningen av de
delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 28 mars 2019.
Ärendebeskrivning
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö har överlåtit sin beslutanderätt till
tjänstemän enligt Myndighetsnämnd Bygg och Miljös delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnd Bygg och Miljö.
Redovisningen innebär inte att myndighetsnämnden omprövar eller fastställer
delegationsbesluten. Däremot får myndighetsnämnden återta lämnad
delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut miljöärenden
Delegationsbeslut, § 27-42, fattade av miljöinspektörer Bengt-Arne
Johansson, Anette Evertsson, Kristoffer Tveiten och Martin Schiölde mellan
den 21 februari 2019 till den 14 mars 2019.
Beslut byggärenden, brandfarliga och explosiva varor
Delegationsbeslut, D 26-48, fattade av bygglovsingenjör Basir Nasiri och
arkitekt SAR/MSA Sabina Talavanic mellan den 18 februari 2019 till den 18
mars 2019.
Beslut slutbesked
Delegationsbeslut, S 22-35, fattade av bygglovsingenjör Basir Nasiri och
arkitekt SAR/MSA Sabina Talavanic mellan den 25 februari 2019 till den 15
mars 2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö godkänner redovisningen av de
delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 28 mars 2019.
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§ 22

Datum

2019-03-28

Diarienr 2019-000159

Meddelanden
Inga meddelanden att redovisa från förvaltningen. Ärendet utgår.
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§ 23

Diarienr 2019-000152

Skövde 4:1 (del av) – Förhandsbesked
Beslut
Med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen PBL (2010:900) meddelas ett
positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på en del
av fastigheten Skövde 4:1 i Vårgårda kommun.
Beslutet är förenat med nedanstående villkor:
1. Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, utformning, placering m.m.
2. In- och utfart ska anordnas från befintlig lokalväg
Beslutsunderlag:




Ansökan om förhandsbesked, inkom 2018-10-22
Situationsplan, inkom 2018-10-22

Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage på en del av
fastigheten Skövde 4:1, i Vårgårda kommun. Den aktuella delen av
fastigheten ligger utmed Fagrabovägen i Vårgårda tätort. Angränsade kvarter
är detaljplanelagt och bebyggd med bostäder men den delen av fastigheten,
vars yta är ca 790 kvm, är inte detaljplanerad. Fastigheten gränsar till en
snickeriverkstad som används som hobbyverksamhet i nuläget.
Underrättelse.

Tolv berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Skrivelse
har kommit från fastighetsägarna av Sandhem 2:2 som angav följande:
På grund av ändrad planering för snickeriverkstad på grannfastigheten
Sandhem 2:2 begärde de förlängd yttrandetid.
2019-03-15 inkom yttrande från den nya ägaren av Sandhem 2:2. I
yttrandet anges att han inte har något emot förslaget om att bygga
enbostadshus under förutsättning att fastighetsägaren (av del av Skövde
4:1) inte motarbetar eller blockerar framtida byggnationsplaner på
Sandhem 2:2.
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Beslutsmotivering
Ansökan avser nybyggnad av ett bostadshus med garage i anslutning till
befintlig bebyggelse. För den föreslagna placeringen tas en undanskymd
markbit i anspråk som är bevuxen med sly och enstaka träd. Angränsade
kvarter är bebyggt med enbostadshus. Markbiten ligger utmed en lokalgata
Fagrabovägen, som ska användas som infart. Kommunen är ansvarig för
gatan och Va-ledningar finns utbyggda utmed gatan.
Byggnationen utgör en komplettering av befintlig bebyggelse.
De föreslagna åtgärderna uppfyller krav enligt 2 kap. 4-5 § PBL (markens
lämplighet) och 8 kap. 9 § PBL och ett positivt förhandsbesked kan tillåtas
på den avsedda platsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen PBL (2010:900) meddelas ett
positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på en del
av fastigheten Skövde 4:1 i Vårgårda kommun.
Beslutet är förenat med nedanstående villkor:
1. Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, utformning, placering m.m.
2. In- och utfart ska anordnas från befintlig lokalväg
Beslutsunderlag:

 Ansökan om förhandsbesked, inkom 2018-10-22
 Situationsplan, inkom 2018-10-22
______________________________________________________________
Upplysningar
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får
påbörjas. Det krävs bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Ansökan om bygglov skall göras inom två år från dagen då beslutet vunnit
laga kraft. Om inte ansökan gjorts inom denna tid upphör förhandsbeskedet
att gälla.
Vilka handlingar som bör lämnas in inför ansökan om bygglov, se bilagor:
Checklista - Nybyggnad av enbostadshus och Exempelritningar – Nybyggnad
av enbostadshus.
Avgift
Avgiften för förhandsbeskedet är 10 230 kronor (i enlighet med taxa fastställd
av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län, se
bilaga. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö inom tre veckor från den dag då du fick
del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in
till Myndighetsnämnd Bygg och Miljö inom fyra veckor från den dag beslutet
kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

Bilagor:
Hur man överklagar
Checklista - Nybyggnad av enbostadshus
Exempelritningar – Nybyggnad av enbostadshus
För kännedom:
Fastighetsägarna av: Sandhem 2:2
Mattias Marinder, Marinders bygg AB
Chef samhällsbyggnad, Vårgårda kommun
Va-chef, Vårgårda kommun
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§ 24

Diarienr 2019-000153

Tumbergs-Galstad 4:1 (del av) – Förhandsbesked
Beslut
Med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen PBL (2010:900) meddelas ett
positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på del av
fastigheten Tumbergs-Galstad 4:1 i Vårgårda kommun.
Beslutet är förenat med nedanstående villkor:
1. Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, utformning, placering m.m.
2. In- och utfart ska användas från befintlig enskild väg
Beslutsunderlag:




Ansökan om förhandsbesked, inkom 2019-01-02
Situationsplan, inkom 2018-12-19

Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med garage på del av fastigheten
Tumbergs-Galstad 4:1. Stamfastigheten ligger söder om väg 181. En befintlig
enskild väg, som används av flera småhustomter, går från fastigheten och
ansluter till allmän väg 181. Tänkt avstyckningsarea är ca 2 600 m².
Fastigheten ligger i ett område där kommunens översiktsplan gäller, antagen
av kommunfullmäktige 2006-06-07. Enligt översiktsplanen betraktas området
som övrig mark där ska generella rekommendationer tillämpas.
Underrättelse.

Sjutton berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget.
Skrivelse har kommit från fastighetsägarna av Tumbergs-Galstad 4:4 som
angav följande:
Ytan för den befintliga vägen anses bli för smal för trafik då den består
av trädgårdsavfall och annat fyllnadsmaterial. Söder om den tilltänkta
tillfartsvägen ligger en infiltrationsbädd från septiktanken samt avrinning
från garaget. En annan framfarts väg föredras.
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De inkomna synpunkterna har kommunicerats med sökanden som har
kommenterat synpunkterna i skrivelse daterad 2019-03-01. Enligt skrivelsen
finns ett godkännande från markägare att använda den befintliga
tillfartsvägen. Den befintliga infiltrationsbädden, som tillhör fastigheten
Tumbergs-Galstad 4:4, kommer inte att beröras av vägbygget för den
nybildade fastigheten.
Beslutsmotivering
Ansökan avser nybyggnad av ett bostadshus och garage i anslutning till en
befintlig bebyggelse. Småhustomter är placerade utmed en gemensam
tillfartsväg och gränsar till varandra. För den föreslagna placeringen tas en
undanskymd markbit i anspråk som är bevuxen med granskog. Befintlig
tillfartsväg leder till platsen och avses användas. Byggnationen kommer inte
att dominera landskapet och som sådant utgör en komplettering av området
som präglas av flera småhus.
Sammanfattningsvis bedöms det att den planerade byggnationen följer
bebyggelsemönstret i området samt att den prövade åtgärden går att förena
med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurserna samt med gällande översiktsplan.
Den föreslagna nybyggnationen kommer inte att få en betydande inverkan på
omgivningen och därmed uppfylls kraven enligt 2 kap. 4-5 § PBL (markens
lämplighet) och 8 kap. 9 § PBL.
Förvaltningens förslag till beslut
Med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen PBL (2010:900) meddelas ett
positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på del av
fastigheten Tumbergs-Galstad 4:1 i Vårgårda kommun.
Beslutet är förenat med nedanstående villkor:
1. Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, utformning, placering m.m.
2. In- och utfart ska användas från befintlig enskild väg
Beslutsunderlag:


Ansökan om förhandsbesked, inkom 2019-01-02

Situationsplan, inkom 2018-12-19
______________________________________________________________
Upplysningar
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får
påbörjas. Det krävs bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
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Ansökan om bygglov skall göras inom två år från dagen då beslutet vunnit
laga kraft. Om inte ansökan gjorts inom denna tid upphör förhandsbeskedet
att gälla.
Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning, ska inlämnas till byggoch miljöenheten i samband med bygglovsansökan.
Vilka handlingar bör lämnas in inför ansökan om bygglov, se bilagor:
Checklista - Nybyggnad av enbostadshus och Exempelritningar – Nybyggnad
av enbostadshus.
Avgift
Avgiften för förhandsbeskedet är 10 230 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län, se
bilaga. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till
myndighetsnämnd bygg och miljö inom tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till
myndighetsnämnd bygg och miljö inom fyra veckor från den dag beslutet
kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

Bilagor:
Hur man överklagar
Checklista - Nybyggnad av enbostadshus
Exempelritningar – Nybyggnad av enbostadshus
Beslutet delges:
Fastighetsägarna av: Tumbergs-Galstad 4:4
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§ 25

Diarienr 2019-000154

Degrabo 5:3 (del av) – Förhandsbesked
Beslut
Med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen PBL (2010:900) meddelas ett
positivt förhandsbesked för nybyggnad av serviceanläggning för drivmedel på
del av fastigheten Degrabo 5:3 i Vårgårda tätort.
Beslutet är förenat med nedanstående villkor:
1. Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, utformning, placering m.m.
2. In- och utfart ska anordnas från befintlig lokalväg
Beslutsunderlag:




Ansökan om förhandsbesked, inkom 2019-02-22
Situationsplan, inkom 2019-02-22

Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av serviceanläggning för drivmedel på del av
fastigheten Degrabo 5:3 i Vårgårda tätort. Anläggningen ska innehålla
servicestation för drivmedel, laddplatser, biltvätt samt kiosk/butik. Vid
anläggningen ska även en nätstation samt en pumpstation byggas.
Anläggningen kommer att placeras på hörntomten i verksamhetsområde
Flygaren som avgränsas av Rv 42 och Lindbladsvägen. Uppskattad tomtarea
är ca 7 930 m² och den sammanlagda bruttoarean på ca 600 m² .
Infart anordnas via en ny infart från Lindbladsvägen. Parkering sker i
anslutning till anläggningen.
För området gäller detaljplan som vann laga kraft 2001-12-05. För den
aktuella delen av fastigheten anges följande planbestämmelser i detaljplanen:






Justerandes sign

J /industri/
H1 /handel, ej dagligvaruhandel/
10 m – högsta byggnadshöjd
12 m – högsta totalhöjd
Byggnader skall utföras i radonsäkert utförande, såvida inte
radonmätning visar att det är obefogat.
Utdragsbestyrkande
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Planens genomförandetid har gått ut.
Beslutsmotivering
Den planerade anläggningen ligger inom ett planlagt område. För området
gäller detaljplan som reglerar användning av kvartersmark för industri och
handel i hela kvarteret. Inom handelsändamålet anges i planbeskrivningen
möjligheter för att bygga handelsverksamhet /dock ej dagligvaruhandel/ samt
bilservice och drivmedelsförsäljning.
Anläggningen placeras huvudsakligen inom mark som, enligt gällande plan, får
bebyggas. Två mindre byggnader, nätstation och transformatorstation, placeras
inom mark som inte får bebyggas. Placeringen sker dock inom en skyddszon
utmed Lindbladsvägen och betraktas som liten avvikelse i detaljplanen.
De ovan angivna åtgärderna innebär alltså avvikelse från gällande detaljplan.
Enligt 9 kap. 31 b § 2 PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en
detaljplan, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och åtgärden är
av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Vidare gäller enligt 9 kap. 31 c § 1 PBL, att efter att genomförandetiden för
en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för
en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med
detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett
allmänt intresse. Den aktuella avvikelsen anses förenligt men planens syfte.
Sammanfattningsvis uppfyller de föreslagna åtgärderna krav enligt 2 kap. 45 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § PBL och ett positivt
förhandsbesked kan tillåtas på den avsedda platsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen PBL (2010:900) meddelas ett
positivt förhandsbesked för nybyggnad av serviceanläggning för drivmedel på
del av fastigheten Degrabo 5:3 i Vårgårda tätort.
Beslutet är förenat med nedanstående villkor:
1. Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, utformning, placering m.m.
2. In- och utfart ska anordnas från befintlig lokalväg
Beslutsunderlag:

 Ansökan om förhandsbesked, inkom 2019-02-22
 Situationsplan, inkom 2019-02-22
________________________________________________________
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Upplysningar
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får
påbörjas. Det krävs bygglov för serviceanläggning med tillhörande
byggnader.
Ansökan om bygglov skall göras inom två år från dagen då beslutet vunnit
laga kraft. Om inte ansökan gjorts inom denna tid upphör förhandsbeskedet
att gälla.
Vilka handlingar ska lämnas in inför ansökan om bygglov, se bilaga
Checklista – Bygglov industri/kontor/handel mm.
Avgift
Avgiften för förhandsbeskedet är 6 882 kronor (i enlighet med taxa fastställd
av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län, se
bilaga. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till
myndighetsnämnd bygg och miljö inom tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till
myndighetsnämnd bygg och miljö inom fyra veckor från den dag beslutet
kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

Bilagor:
Hur man överklagar
Checklista – Bygglov industri / kontor / handel mm
För kännedom:
Chef samhällsbyggnad, Vårgårda kommun
VA-chef, Vårgårda kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(18)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö

Datum

2019-03-28

Lantmäterimyndigheten
david.berggren@lm.se

§ 26

Diarienr 2019-000156

Svar på remiss – Lantmäterimyndighetens
samråd om avstyckning av Råmossen 1:3 ärendenummer O184152
Beslut
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö godkänner svar på remiss Lantmäterimyndighetens samråd om avstyckning av Råmossen 1:3,
ärendenummer O184152.
Beslutsunderlag:



Begäran om samråd, inkom 2019-03-05

Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna av Råmossen 1:3 har ansökt om avstyckning av två tomter
för enbostadshus, se figur 1. Tomterna får en areal om cirka 1 hektar vardera.
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö i Vårgårda kommun har meddelat
förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus för de områden som
avses avstyckas. Förhandsbeskedet överklagades av ägare till några av
grannfastigheterna, Länsstyrelsen i Västra Götalands län har avslagit
överklagandena och förhandsbeskedet står därmed fast. I det överklagade
förhandsbeskedet konstaterade Länsstyrelsen att strandskyddsdispens krävs
för anläggande av väg.
Sökande har under hand framställt förfrågan om att bilda servitut för den
utfartsväg som anges i förhandsbeskedet. Förfrågan omfattar även att
eventuellt bilda servitut som ger grannfastigheten Råmossen 1:2 rätt att
använda nämnda väg för utfart (se figur 2 nedan för ungefärlig utbredning).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(18)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö

Datum

2019-03-28

Figur 1 - Styckningslotterna

Figur 2 - Vägen
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Lantmäterimyndigheten har begärt samråd med Myndighetsnämnd
Bygg och Miljö i Vårgårda kommun om rubricerad åtgärd med beaktande av
de allmänna lämplighets- och planvillkoren i 3 kap. 1—2 §§
fastighetsbildningslagen (FBL). Lantmäterimyndigheten begär nämndens
yttrande huruvida anläggande av väg erfordrar strandskyddsdispens.
Svar på remiss
För den aktuella fastigheten beviljades förhandsbesked av Myndighetsnämnd
Bygg och Miljö, daterat 2018-09-17. Den aktuella delen av fastigheten ligger
sydvästligt om sjön Stora Fäsjön. I området finns en befintlig lokalväg som
går utmed sjön och avgränsar de tilltänkta styckningslotterna mot nordost.
denna väg skulle kunna användas som tillfart till de fastigheterna som ska
bildas.
I förhandsbeskedet föreslogs att en ny tillfartsväg skulle anläggas för
planerade bebyggelse utmed fastighetsgränsen mot sydväst. Förslaget
motiverades med följande:




Att minska ingrepp i strandområdet
Att minska eventuella störningar för natur- och friluftslivet.
Att strandskyddat område vid sjön ska vara bilfritt.

Den planerade bebyggelsen kommer inte att ligga inom strandskyddat område
men en del av tillfartsvägen berörs av strandskyddat område för Stora Fäsjön.
Enligt förhandsbeskedet skulle alltså en tillfartsväg i längd med ca 160 meter
anläggas, därav en mindre del av vägen /ca 35 meter/ skulle ligga inom
strandskyddat område.
Förvaltningen bedömer att vägdragning inom strandskyddat område i det
aktuella fallet gör en stor nytta för såväl allmänheten som växt- och djurlivet
och som sådan inte kräver strandskyddsdispens. Den redovisade
vägdragningen är förenlig med strandskyddets syfte (7 kap 26 § Miljöbalken)
till att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
För övrigt har samråd skett med miljöinspektör 2019-03-15 angående
anordnande vatten och avlopp för den föreslagna bebyggelsen.
Miljöinspektören har bedömt att det råder goda förutsättningar på plats för att
anordna vatten och avlopp utanför strandskyddat område.
Förvaltningens förslag till beslut
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö godkänner svar på remiss Lantmäterimyndighetens samråd om avstyckning av Råmossen 1:3,
ärendenummer O184152.
Beslutsunderlag:
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Datum

2019-03-28

Diarienr 2019-000160

Information om aktuella ärenden Myndighetsnämnd
Bygg och Miljö
Beslut
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö tar del av redovisad information som
förtecknats i protokoll den 28 mars 2019.
•
•
•
•
•

Tumberg 8:1
Landa 2:4
Långared 5:4
Hägrunga 2:42
Pågående planarbete i kommunen

På mötet tillkommande information
•
Ljur 6:9
Förvaltningens förslag till beslut
Myndighetsnämnd Bygg och Miljö tar del av redovisad information som
förtecknats i protokoll den 28 mars 2019.
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