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Kommunhuset, kl 13.30-16.30
Håkan Andersson (c), §§ 27-32, 34-37
Leif Hägg (m) ordförande
Karin Jansson (s)
Maria Lund (c)
Curt Jansson (fp) § 33
Jan Gustafsson (s) tjg ersättare för Leif Johansson (s)
Curt Jansson (fp) §§ 27-32, 34-37
Tommy Samuelsson, miljö- och byggchef
Eva Lövbom, räddningschef §§ 27-30
Thor Heijkenskjöld §§ 31-37
Viveka Åkerman §§ 31-37
Jörgen Wallin §§ 31-35
Anne Zeift, kommunjurist §§
Lena Järkelid, djurskyddsinspektör § 35
Rebecka Christoffersson, miljöinspektör § 35

Utses att justera

Jan Gustafsson

Justeringens tid och plats

Måndagen 2008-03-31 kl 16.00
Paragrafer

Sekreterare

Gunnie Larsson

Ordförande

Leif Hägg

Justerande

Jan Gustafsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 27

Ändring/godkännande av föredragningslistan
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
● Föredragningslistan godkännes.
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Mbrn-Dnr 10-2008

Ekonomisk rapport – Investeringar
Sammanfattning
Enligt kommunens ekonomimodell redovisas månadsvis ekonomiska
uppföljningar. Månadsrapporterna överlämnas till beslut i kommunstyrelsen.
Delårsrapport efter juni överlämnas för beslut i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige. Därutöver redovisar varje styrelse och nämnd månadens
ekonomiska ställning i en förenklad uppföljning som sammanställes för
kommunen.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning 2008-01-01—02-28.
Yrkande
Leif Hägg (m): Månadsuppföljningen godkännes. Kommunförvaltningen miljö,
bygg och räddning får i uppdrag att till nästa nämndssammanträde presentera
alternativa förslag till hur ett noll-resultat för 2008 kan uppnås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden antar
detta.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
• Månadsuppföljningen godkännes.
● Kommunförvaltningen miljö, bygg och räddning får i uppdrag att till nästa
nämndssammanträde presentera alternativa förslag till hur ett nollresultat för 2008
kan uppnås.
Expediering
Kommunstyrelsen: Pu+handlingar
Kommunförvaltningen ekonomi: Pu
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Mbrn-dnr 633-2007

Begäran om slutlig överföring av investeringsanslag från 2007 till
2008
Sammanfattning
Föreligger förslag om slutliga överföringar av investeringsanslag från 2007 till
2008 som skall beslutas i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslöt 2007-12-17 § 220 att medge miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden preliminär överföring med 1 543 kkr.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens specifikation daterad 2008-03-12.
Kommunfullmäktiges beslut 2007-12-17 § 220.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut 2007-10-24 § 87.
Kommunförvaltningens specifikation daterad 2007-10-15.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
● Kommunfullmäktige föreslås besluta att medge miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden slutlig överföring i investeringsbudgeten med 2 347 kkr.
Expediering:
Kommunstyrelsen: Pu+handlingar
Ekonomi: Pu+handlingar
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§ 30

Information från räddningstjänsten
Räddningschefen informerar om följande:
1
2
3

Brandskyddsvecka, v 14 med bl a ”Öppet hus” på brandstationerna.
Informaton vid krissituationer.
Ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor som avses gälla fr o m
2009-01-01.

Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
● Informationen noteras.
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L-Dnr 2007-132

Skrävlinge 1:11 - Bygglovsansökan för tillbyggnad av bostadshus
Ansökan avser en tillbyggnad 8 x 22 meter i rät vinkel mot befintlig byggnad.
Byggnaden uppförs med ljusgrå putsade väggar och sadeltak med schingel.
Befintlig byggnad får samma tak- och fasadmaterial .
Tillämpliga lagrum
8 kap 1 § p och 8 kap 12 § med hänvisning till 2 och 3 kap plan- och bygglagen.
Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan.
Enligt kommunens översiktsplan ingår tomten i ett jordbruksområde.
I kommunens översiktsplan har redovisats att höga halter av nitrat kan förekomma i
enskilda brunnar.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden har den 21 februari 2008 lämnat tillstånd
att inrätta avloppsanläggning på fastigheten.
Underrättelse/remiss/samråd
Den brandtekniska granskningen för bygglov är genomförd utan erinran.
Miljögranskningen för bygglov är genomförd utan erinran.
Berörda grannar har tillskrivits. Inga synpunkter inkom.
Skäl för beslutet
Åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av markoch vattenresurserna enligt miljöbalken och med den för området gällande
kommunala översiktsplanen. Kraven i 2 och 3 kap plan- och bygglagen får anses
vara uppfyllda.
Beslutsunderlag
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad 2008-02-25.
Ansökan om bygglov med ankomststämpel 2007-11-21 och fasadritningar med
situationsplan med ankomststämpel 2008-02-18
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Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
• Bygglov beviljas för tillbyggnad enligt ansökan.
Upplysning
Bygganmälan skall lämnas in till Bo & bygg senast tre veckor innan arbetet
påbörjas.
För en bedömning av behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd
kontakta byggnadsinspektör på Bo & bygg.
Enligt 2 kap 10 § lagen om kulturminnen m m skall den som avser att uppföra en
byggnad eller en anläggning i god tid ta reda på om någon fast fornlämning
kan beröras och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen. Påträffas fornlämningar
skall arbetet avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Nämnden vill upplysa om att det är sökandes skyldighet att få klarhet i ärendets
laga krafts datum.
Nämnden erinrar om att beslutet inte befriar er från skyldigheter enligt annan
lagstiftning.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom
fem år från dagen för detta beslut.
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning
lämnas in för godkännande före påbörjandet.
Expediering
Sökanden: pu+handlingar
Arkiv: pu+handl
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Dnr L2008-5

Ylmesåkra 9:4 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
bostadshus
Ansökan avser förhandsbesked om nybyggnad av bostadshus (hästgård) på del av
Ylmesåkra 9:4 ca 7500 m2, som inrymmer ett befintligt häststall ca 30 meter från
föreslaget bostadshus.
Tillämpliga lagrum
8 kap 1 § p och 8 kap 34 § med hänvisning till 2 och 3 kap plan- och bygglagen.
Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan. Enligt kommunens översiktsplan ingår
fastighetsdelen i ett område av riksintresse för naturvården (N 48), inom militärt
skyddsområde samt större del inom Kågeröds utbyggnadsområde. Bostadshuset
som placeras ca 40 meter från utbyggnadsområdet, bildar med befintligt stall en
hästgård, vars mark till större delen ligger inom utbyggnadsområdet. Befintlig
bostadsbyggnaden på Ylmesåkra 9:4 ligger ca 12 meter från stallet.
Enligt kommunens översiktliga markradonkartering är området ett
normalriskområde nära ett högriskområde avseende markradon.
I kommunens översiktsplan har redovisats att höga halter av nitrat kan förekomma i
enskilda brunnar.
Underrättelse/remiss/samråd
Miljögranskningen för bygglov är genomförd utan erinran.
Förbesiktning är gjord den 4 mars 2008.
Beslutsunderlag
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad 2008-02-25.
Översiktsplan för Svalövs kommun antagen av kommunfullmäktige den 28 maj
2007.
Ansökan om förhandsbesked om nybyggnad av bostadshus med ankomstdatum
2007-12-20 samt kompletteringar 2008-02-08.
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• Ärendet återremitteras.
Expediering
Kommunförvaltningen Bo & Bygg
Fastighetsakt: pu+handl./avslutas
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Dnr 899-2004

Torrlösa 22:1 - Bygglovsansökan för uppförande av två
vindkraftverk
Ärendebeskrivning
Ansökan avser uppförande av två vindkraftverk på Torrlösa 22:1 på ca 370 meters
avstånd från varandra. Verken uppförs med en maximal höjd av 99 meter,
rotordiameter 53 meter, tornhöjden 73 meter och en sammanlagd effekt på 1,6
MW. Tillsammans med ett befintligt verk på 370 meters avstånd i sydväst bildas en
grupp på tre verk.
Samhällsbyggnadsnämnden avslog den 15 november 2004, § 210, ansökan med
stöd av 8 kap 12 § första, andra och fjärde punkterna plan- och bygglagen (PBL).
Ett av skälen var att regleringsbehovet ej var behandlat i översiktsplanen.
Länsstyrelsen i Skåne län upphävde den 29 november 2005 beslutet och visade
ärendet åter till samhällsbyggnadsnämnden för ny handläggning i den del det avsåg
bygglov för de två sydligast placerade vindkraftverken.
Länsstyrelsens beslut överklagades den 12 december 2005 av samhällsbyggnadsnämnden till Länsrätten i Skåne län.
Länsrätten beslöt den 5 oktober 2006 att avslå överklagandet. I domskälen
framfördes att det aktuella området inte omfattas av något riksintresse eller
områdesbestämmelser samt att regleringsbehovet av vindkraftverk inte har
behandlats i översiktsplanen. Länsrätten ansåg vidare att en etablering av
ytterligare två verk borde kunna ske utan detaljplaneläggning. Enligt länsrättens
mening kunde den föreslagna placeringen, särskilt med beaktande av att verken
kommer att placeras i anslutning till befintligt verk, inte anses som olämplig med
hänsyn till landskapsbild eller natur- och kulturvärden på platsen.
Länsrättens dom överklagades den 24 oktober 2006 av samhällsbyggnadsnämnden
till kammarrätten, som inte gav prövningstillstånd. Kammarrättens beslut överklagades till Regeringsrätten som den 12 juli 2007 beslutade att inte meddela
prövningstillstånd.
Tillämpliga lagrum
8 kap 2 § sjätte punkten och 8 kap 12 § med hänvisning till 2, 3 och 5 kap PBL.
Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan.
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Enligt kommunens översiktsplan ingår fastigheten numera i ett utrednings-område
för vindkraft. Kommunens avsikter enligt översiktsplanen är att en spridd
utbyggnad av vindkraftverk större än 500 kw ej bör ske inom kommunen. Nya
vindkraftverk och grupper skall lokaliseras på minst 700 meter från bostad. Vid
etablering av kommersiell vindkraft skall i första hand grupper etableras.
Utbyggnaden skall ske efter detaljplaneläggning.
Kommunen har tagit fram en vindkraftspolicy som ett förtydligande av
översiktsplanen. Policyn är för närvarande föremål för laglighetsprövning vid
länsrätten. Avsikten med policyn är att den skall ligga till grund för prövning av
vindkraftsetableringar i kommunen.
Underrättelse/remiss/samråd
Miljögranskningen är genomförd med följande notering: Anmälan skall göras till
miljö-, byggnads- och räddningsnämnden enligt 9 kap miljöbalken.
Den brandtekniska granskningen är genomförd med följande notering:
Tillgängligheten för räddningstjänsten måste ordnas.
Vindkraftsverken placeras enligt inlämnat förslag som närmast ca 500 meter från
bostad.
Berörda grannar inom en radie av 750 meter från verken samt fastighetsägare i
Torrlösa har tillskrivits. Inga synpunkter har inkommit.
Luftfartsstyrelsen, Teracom AB, Försvarsmakten, Tele2 Sverige AB (Comviq
GSM), TeliaSonera AB och Vägverket har inget att erinra.
Eslövs kommun, framför i skrivelse den 6 mars 2008 följande: ”Rubricerad
utbyggnad av vindkraftverk sker i närheten av ett område i kommunens västra delar
mot Svalövs kommun, som i översiktsplanens vindkraftpolicy inte anses lämplig
för etablering av vindkraftverk. Orsaken är det öppna, vackra och värdefulla
kulturlandskapet med bl.a. Karaby backar.
Innan översiktsplanen med bl.a. vindkraftspolicyn antogs i februari 2002 hade ett
verk norr om Östra Karaby fått bygglov och uppförts. Då bygglovsansökan på
ytterligare ett verk skulle behandlas i nämnden beviljades inte denna. Genom
överklaganden hamnade ärendet slutligen i länsrätten, som dömde till sökandens
fördel. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade därefter bygglov. Ansökan
har därefter inkommit på ytterligare ett verk i området. Denna har ännu inte
behandlats. Ett annat verk söder om Högestorpsgården rakt söder om det befintliga
verket i Svalövs kommun har fått avslag på ansökan.
Eslövs kommun är positiv till utbyggnad av vindkraftverk och har lämnat bygglov
för uppförande ett 35- tal verk i kommunen. Däremot är man negativ till fler
vindkraftverk i det aktuella området på den ena eller andra sidan kommungränsen,
då området har stora landskaps- och kulturmiljövärden.”
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Förbesiktning är gjord.
Skäl för beslutet
Kommunen har tidigare meddelat bygglov för sammanlagt 12 vindkraftsverk. Då
antalet ansökningar att få uppföra vindkraftverk ökade till drygt ett femtiotal inom
kommunen beslöt kommunen att utbyggnad fortsättningsvis skall ske under mer
planmässiga förhållanden.
I den nya översiktsplan som tagits fram pekas fem områden ut som lämpliga för
prövning av vindkraftsetablering. Enligt översiktsplanen skall samlade grupper
prioriteras framför en spridd utbyggnad av enstaka verk och utbyggnad skall ske
efter detaljplaneläggning. Ett ca 100 meter högt vindkraftverk 700 meter bort
upptar 8 grader av himmelssfären som normalt motsvarar ca 40-60 grader av
synfältet. Minsta avstånd 700 meter mellan bostadshus och verk är särskilt viktigt i
en randzon ca 1 km runt en tätort i en expansiv region med idag stor efterfrågan på
mark för olika ändamål och med förväntad framtida utökad efterfrågan.
Kommunen har i översiktsplanen övervägt ett flertal olika parametrar varibland
energiinnehållet i vinden, landskapsbilden, utbyggnadsbehovet, boendekvalitén,
friluftslivet, ljus-, ljudstörningar mfl ingått. Enligt kommunens vindkraftspolicy
skall ett verk som etableras innehålla 35 dB(A) utanför sovrumsfönster, så att
boende varma sommarkvällar kan sova svalt och skönt vid ett öppet fönster utan att
besväras av ett monotont buller. I det öppna landskapet på landsbygden som
vanligtvis är tyst är det angeläget att denna livskvalitet bibehålls.
Kommunen har fått förfrågningar om etablering av vindkraftverk i de utpekade
områdena och har ställt sig positiv till upprättande av detaljplan för tre olika
grupper om vindkraftsverk.
Vid tidpunkten för länsstyrelsens, länsrättens och kammarrättens tidigare
avgöranden saknade Svalövs kommun reglering av vindkraftverk i översiktsplanen.
Någon giltig policy för lokalisering av vindkraftverk fanns inte heller. Numera har
både översiktsplan och vindkraftspolicy antagits.
Boverket har i en år 2003 utgiven handbok Planering och prövning av
vindkraftsanläggningar behandlat den planering som bör föregå beslut avseende
vindkraftverk. Handboken har utarbetats i samråd med Energimyndigheten,
Naturvårdverket och Riksantikvarieämbetet. Enligt handboken, sid 92, är en av de
frågor som kommunen måste överväga när utbyggnad av vindkraft aktualiseras om
föreslagen lokalisering av anläggningen är lämplig och vilken plannivå eller
planform enligt PBL som erfordras som underlag för beslut om exploateringen.
Vidare anförs att detta betyder att kommunen tar ställning till om det utöver
översiktsplanen eller en fördjupning av denna krävs att områdesbestämmelser eller
detaljplan upprättas som underlag för bygglov och miljöprövning.
Enligt nu gällande översiktsplan och vindkraftspolicy har kommuen bedömt att
eftersom efterfrågan på mark är stor och tillgången på lämplig mark är begränsad
löses frågan om etablering av vindkraftverk lämpligast genom detaljplaneläggning.
Det ger möjlighet att på ett allsidigt sätt belysa och klargöra olika frågeställningar,
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låta myndigheter och enskilda komma till tals samt reglera tillkomsten av nya verk
så att lämplig mark optimalt nyttjas för ändamålet.
Kommunen har fått förfrågning om möjlighet till byggnation av bostäder söder om
Torrlösa och har ställt sig positiv till en markägare som önskar detaljplanelägga ett
bostadsområde i östra delen av Torrlösa. Avstånd från vindkraftverken till bostad är
mindre än 700 m. Avstånd från vindkraftverken till egen fastighetsgräns är mindre
än 700 m och/eller verksamhetsområdets storlek oklart. Ett område som i
översiktsplanen är avsatt för bostäder ligger delvis inom 700 m radie från det norra
verket. Vidare saknas detaljplan för området. Det anförda innebär att
bygglovsansökan strider mot bestämmelser i både översiktsplanen och
vindkraftspolicyn. Vidare belyser det behovet av att detaljplan upprättas som
underlag för bygglov och miljöprövning.
Regeringen har i flera överprövade bygglovsärenden påtalat det stora behovet av
utredning i samband med vindkraftsetableringar och har även varit av den
uppfattningen att lämplighetsprövning bör ske genom detaljplan.
Inom det aktuella området finns förutom bostadsbebyggelse även ett redan etablerat
vindkraftverk. Det innebär att behov av utredning som belyser befintligt och
tilltänkta vindkraftverks sammantagna påverkan på området är desto större
eftersom området redan är utsatt för påverkan. En sådan utredningen bör ske i form
av detaljplaneläggning.
Vid behandling av bygglovsärenden som inte omfattas av detaljplan används ofta
översiktsplanen som beslutsunderlag. I förarbetena till PBL (prop 1985/86:1 sid
717) påpekas att när mark i översiktsplanen är reserverad för ett visst ändamål som
har stor betydelse för kommunens fysiska struktur, t.ex. reservat för framtida
vägutbyggnad, bör översiktsplanen i denna del i praktiken ha avgörande inverkan
vid bygglovsprövning under förutsättning att markreservationen har aktualitet – om
än på lång sikt. I kommunens översiktsplan har avsatts markreservat för en ny
sträckning av väg 108 öster om Svalöv och söder om Torrlösa. Den nya
sträckningen är högst aktuell och av stor vikt för kommunen. Det finns risk för att
etablering av vindkraftverk i enlighet med bygglovsansökan kan hindra den
framtida omläggningen av väg 108. Konfliktsitautionen måste belysas ytterligare
genom detaljplaneläggning.
Eslövs kommun har yttrat sig i ärendet och är negativ till fler vindkraftverk i det
aktuella området på den ena eller andra sidan kommungränsen, då området har
stora landskaps- och kulturmiljövärden.
Med hänsyn till att vindkraftverkens placering på ett flertal punkter strider mot
kommunens översiktsplan och vindkraftspolicy samt vad i övrigt ovan anförts skall
ansökan om bygglov avslås med stöd av 8 kap 12 § andra punkten PBL eftersom
åtgärden skall föregås av detaljplan enligt 5 kap 1 § andra punkten PBL.
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Beslutsunderlag
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad 2008-03-10.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut 2008-02-20 § 22.
Skrivelse från Mannheimer Swartling Advokatbyrå daterad den 15 februari 2008
och ställd till ledamöter och ersättare i nämnden
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad 2008-01-28.
Ansökan om bygglov för tre vindkraftverk med ankomststämpel 2004-09-28,
ändrad till två verk 2007-09-27, lokaliseringskarta, skugg- och ljudberäkningar
med ankomststämpel 2007-09-20.
Yrkanden
Karin Jansson (s): Ansökan om bygglov avslås med stöd av 8 kap 12 § andra
punkten PBL då åtgärden skall föregås av detaljplan enligt 5 kap 1 § andra punkten
PBL.
Maria Lund (c): Bygglov beviljas med hänvisning till Länsrättens beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karin Jansson yrkande och finner att nämnden
antar detta.
Ordföranden ställer proposition på Maria Lunds yrkande och finner att nämnden
avslår detta.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
• Ansökan om bygglov avslås med stöd av 8 kap 12 § andra punkten PBL då
åtgärden skall föregås av detaljplan enligt 5 kap 1 § andra punkten PBL.
Reservation
Maria Lund (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Jäv
P p a jäv deltog Håkan Andersson (c) inte i handläggningen av ärendet.
Expediering
Sökanden: pu+handlingar+underrättelse/delgivningskvitto
Arkiv: pu+handl
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§ 34

Information – Bo & Bygg
Miljö- och byggchefen informerar om följande:
1

Länsstyrelsens beslut 2008-03-06: Tillstånd till ingrepp under mark dolda fasta
fornlämningar inom Värmö 1:4, Billeberga socken, Svalövs kommun. MbrnDnr 621-2007.

Byggnadsinspektörens informerar om ovårdade fastigheter.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
● Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2008-03-26

Sida

16
(18)

§ 35

Information – Miljö
Miljöinpspektör Rebecka Christoffersson presenterar sig.
Miljö- och byggchefen informerar om följande:
1 Länsstyrelsens beslut 2008-02-01 avseende Verksamhet inom området som
berörs av biotopskydd längs allmänna vägar i Skåne län – E-Dnr 2008-137.
2

Länsstyrelsens samråd 2008-02-07 avseende ny dragning av del av väg 1280
inom Killeröd 1:6 – E-Dnr 2008-144.

3

Kopia av skrivelse till länsstyrelsen från Bygderådet BiStRö daterad 2008-0213 avseende Svenska Kaolins ansökan om miljöfarlig verksamhet på Härsnäs
1:11 – Mbrn 315-2007.

4

Länsstyrelsens meddelande 2008-01-30 ang rapport ”Varför blir skånska sjöar
och vattendrag bruna?” – E-Dnr 2008-142.

5

Länsstyrelsens beslut 2008-02-19 ang Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut. – Trolleholms Skjutskola - Länsstyrelsen upphäver det
överklagade beslutet och visar ärendet åter till miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden – Sbn 1029-2006.

6

Länsstyrelsens beslut 2008-02-18: Tillstånd att i Skåne inventera och samla in
mossor i naturreservat och nationalparker samt tillstånd att samla in mossor
som är fridlysta – E-Dnr

7

Länsstyrelsens beslut 2008-02-28 ang Auktorisation av bilskrotare i
Teckomatorp – E-Dnr 2008-43.

8

Skånes Ornitologiska Förenings skrivelse 2008-12-10 ang Miljödomstolens
dom avseende råkor. E-Dnr 2008-126.

Djurskyddsinspektören informerar om följande:
9

Policy för skyddsjakt i Svalövs kommun. Ärendet behandlas vid nämndens
sammanträde i april.

Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
● Informationen noteras.
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§ 36

Information – Gemensamma ämnen
Miljö-och byggchefen informerar om följande:
Lägesrapport för bygglovhanteringen.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
● Informationen noteras.
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§ 37

Delegeringsbeslut
Bo & Bygg, miljö- och räddningstjänst redovisar delegeringsbeslut februari 2008.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
● Redovisningen godkännes.

Justerandes sign
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