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§ 64

Ändring/godkännande av föredragningslistan
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
● Föredragningslistan godkänns med tillägget att information lämnas om
utbildning i plan- och bygglagen (PBL).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BTRN 84-2009

Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2010
Sammanfattning
Kommunförvaltningen Ekonomi har sammanställt den ekonomiska uppföljningen
för miljö-, byggnads- och räddningsnämndens verksamheter per den 30 april 2010.
Uppföljningen visar en avvikelse för perioden januari-april på 423 000 kr.
Prognosen för helåret 2010 är ett +-0-resultat.
Beslutsunderlag
Förvaltningens ekonomiska uppföljning, daterad 2010-05-24.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Månadsuppföljningen godkänns.
Expediering:
Kommunförvaltningen Ekonomi (JCN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr L 2009-0370

Nybyggnad av 8 enbostadshus med carport/
förrådsbyggnad, Trolleholm 1:17
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av 8 enbostadshus med carport/förrådsbyggnad.
Hus 1, 3, 4 och 8 är 1½- plans hus med 45 graders takvinkel. Yttermåtten är 6,25 x
17,5 samt en veranda med måtten 2,45 x 3, vilket ger en byggnadsarea på 116,725
m². Hus 2 och 5-7 är vinkelbyggda 1½- plans hus med 45 graders takvinkel.
Yttermåtten är 6,125 x 17,5 + 5,749 x 10,699 samt en passage med måtten 2,296 x
2,9, vilket ger en byggnadsarea på 175,35 m².
Till samtliga hus hör en carport/förrådsbyggnad. Yttermåtten är 4 x 10 m = 40 m²
och taket är sadeltak med 40 graders lutning. Bostadshusen har i huvudsak rött
tegel på fasaderna och rött taktegel på taken. Faluröda/ falusvarta träfasader och
takplåt/takpapp förekommer också. Carport/förrådsbyggnad har faluröda/falusvarta
träfasader och zinkplåt på taken.
Förvaltningen har föreslagit att bygglov ska beviljas för de åtta enbostadshusen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-05-25.
Ansökan om bygglov med ankomststämpel 2009-12-16, situationsplan med
ankomststämpel 2010-02-24 samt plan- och fasadritningar för bostadshus och
carport/förrådsbyggnad med ankomststämpel 2010-02-02. (4 ritningar tillhör
beslutet.)
Yrkande
Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och
Maria Lund (C): Bygglov beviljas för nybyggnad av 8 enbostadshus enligt
ansökan. Skälen till beslut formuleras enligt vad som framgår nedan under rubriken
”Skäl för beslutet”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Bygglov beviljas för nybyggnad av 8 enbostadshus enligt ansökan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skäl för beslutet
Fastigheten Trolleholm 1:17 är belägen inom område som inte omfattas av
detaljplan.
Det aktuella området har stort kulturhistoriskt värde. Av denna anledning har vi
begärt och fått yttranden från bl a Regionmuseet i Kristianstad. Regionmuseet och
kommunen har besiktigat aktuella platser/område för att få en uppfattning om
nuvarande bostadsbebyggelse och dess kulturmiljövärden.
Regionmuseet har i sitt yttrande bl a angett att föreslagna platser ur
kulturmiljösynpunkt är möjliga för uppförande av nya hus och bedömer att
urvalsprocessen varit noggrann och omsorgsfull. Man anger även att det är positivt
att befintliga byggnader inom godsmiljön används och ambitionen att försiktigt och
restriktivt komplettera miljön för att få den ännu mera levande är vällovligt. Dock
anger man att ett generellt bygglov baserat på bygglovsritningar inte bör lämnas
utan att fasadmaterial och färgsättning för varje enskild byggnad har bestämts.
Ansökan har kompletterats med denna information och föreslagna fasadmaterial
och färgsättning upplevs vara väl utvalda för att passa in i aktuell kulturmiljö. Man
anger även att det inte redovisas uppgifter om tomternas storlek och utformning.
Enligt sökande är inte avsikten inte att avstycka fastigheten men ansökan har
kompletterats med dessa uppgifter och föreslagna tomter och dess utformning
bedöms vara lämpliga.
Det har i yttranden angetts att man bör överväga att ta fram områdesbestämmelser
för området med syftet att säkerställa det kulturhistoriska värdet i området. Detta
anges även i kommunens översiktsplan. Nämnden anser att inlämnad ansökan och
inkomna yttranden är tillräckligt för att kunna bedöma ifall föreslagna åtgärder kan
accepteras. Vid ytterligare väsentliga utbyggnader i området bör man dock
överväga en utredning med syftet att långsiktigt säkerställa de kulturhistoriska
värdena inom riksintresset Trolleholm.
Söderåsens miljöförbund har angett att placering av byggnad fem inte är lämplig
med anledning av närhet till damm. Sökande har i ett yttrande angett att det inte
föreligger någon risk för översvämning då den skapade våtmarken har ett utlopp, sk
”munk”, som leder bort vattnet. Krav kommer att ställas på sökande, vid
bygganmälan, att man kan påvisa att inte en orimligt hög risk för översvämning
föreligger som kan skada byggnaden. Krav på godkända avloppsanläggningar,
enligt miljöbalken, kommer att ställas av den lokala tillsynsmyndigheten och i
samband med bygganmälan.
Kommunens ekolog har angett att det förekommer rödlistade arter vid byggnad nr
två. I hela området förekommer ett stort antal äldre ekar och dessa har betydelse för
den biologiska mångfalden. Föreslagen åtgärd bedöms inte ha någon påvisbar
negativ betydelse ur naturvårdssynpunkt i området.
Regionmuseet beskriver i sitt yttrande ett antal värdefulla synpunkter för att
bibehålla och stärka kulturmiljövärden i området. Redovisade synpunkter bör
beaktas i största mån av sökande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Följande lagrum har beaktats i prövningen av bygglovet: 2 kap 1 och 3 §§ PBL,
3 kap 1-2 §§ PBL och 8 kap 1 och 12 §§ PBL.
Viktiga upplysningar:
Se bilaga (förvaltningens förslagsskrivelse)
…
Expediering:
Sökanden: pu+handlingar+riktlinjer för fastbränsleeldning
Länsstyrelsen i Skåne län: beslut enl 8:28 PBL, pu
Länsstyrelsen i Skåne län: Underrättelse om bygglov inom fornminnesområde+pu
Skatteförvaltningen: pu
Landsantikvarien i Skåne: pu
Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet: pu
Söderåsens miljöförbund: pu
Trafikverket: pu
Arkiv: pu+handl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr L 2010-0143

Tillbyggnad av enbostadshus, Konga 1:6
Sammanfattning
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus. Tillbyggnaden avser att befintliga
ytterväggar höjs 1,1 m, kupor byggs på båda långsidorna och en veranda med
balkong (ca 3,1 x 6 = 18,6 m²) byggs mot väster. Fasaderna skall vara putsade och
målas murstensröda (NCS S 4030-Y80R) och på taket ska det ligga enkupiga
skifferfärgade betongpannor.
Fastigheten är belägen i Konga, väster om Röstånga.
Förvaltningen har föreslagit att bygglovet ska beviljas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-05-25.
Ansökan om bygglov med ankomststämpel 2010-04-27, situationsplan, planritning
och fasadritning med ankomststämpel 2010-04-27.
(3 ritningar tillhör beslutet.)
Yrkande
Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och
Maria Lund (C): Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus enligt ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus enligt ansökan.
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.
Viktiga upplysningar:
Se bilaga (förvaltningens förslagsskrivelse)
…

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expediering:
Sökanden: pu+handlingar
Berörda grannar: pu+underrättelse + mottagningsbevis
Länsstyrelsen i Skåne län: beslut enl 8:28 PBL, pu
Länsstyrelsen i Skåne län: Underrättelse om bygglov inom fornminnesområde
Skatteförvaltningen: pu
Arkiv: pu+handl

Justerandes sign
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Dnr L 2010-0075

Tillbyggnad av enbostadshus, Hällstorp 3:26
Sammanfattning
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnaden är tänkt att byggas intill bostadshusets nordöstra gavel och har
yttermåtten 5 x 10,25 = 51,25 m². Fasaderna ska vara av träpanel och målas
mörkgröna (NCS S 6010-G30Y), lika befintligt hus. Taket är dels sadeltak med 22
graders lutning (lika befintligt hus) och dels tak över uterum med ca 10 graders
lutning. Röda tegelpannor ska ligga på taket förutom på uterummet som har
plasttak.
Fastigheten är belägen i Billeberga samhälle.
Förvaltningen har föreslagit att bygglovet ska beviljas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-05-19.
Ansökan om bygglov med ankomststämpel 2010-03-22, situationsplan med
ankomststämpel 2010-03-15 samt plan-, fasad- och sektionsritning med
ankomststämpel 2010-03-15.
Yrkande
Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och
Maria Lund (C): Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus enligt ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus enligt ansökan.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Viktiga upplysningar:
Se bilaga (förvaltningens förslagsskrivelse)
…
Expediering:
Sökanden: pu+handlingar
Berörda grannar: pu+underrättelse + mottagningsbevis
Skatteförvaltningen: pu
Arkiv: pu+handl

Justerandes sign
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Dnr L 2009-0011

Tillbyggnad av enbostadshus, Änglaberga 1:8
Sammanfattning
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnaden ska byggas intill bostadshusets gavel och har yttermåtten 4,5 x 4,8 =
21,6 m². Fasaderna består av glaspartier samt träpanel, som målas röd (NCS S
4050-Y80R), lika befintliga hus. Taket är sadeltak med ca 29 graders taklutning
och kläs med papp.
Fastigheten är belägen väster om Stenestad.
Förvaltningen har förslagit att bygglovet ska beviljas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-05-19.
Ansökan om bygglov med ankomststämpel 2008-12-22, situationsplan (1:1000)
med ankomststämpel 2010-01-29, situationsplan (1:500) med ankomststämpel
2010-03-24 samt plan- och fasadritning med ankomststämpel 2010-01-29. (3
ritningar tillhör beslutet.)
Yrkande
Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och
Maria Lund (C): Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus enligt ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus enligt ansökan.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Viktiga upplysningar:
Se bilaga (förvaltningens förslagsskrivelse)
…
Expediering:
Sökanden: pu+handlingar+riktlinjer för fastbränsleeldning
Berörda grannar: pu+underrättelse + mottagningsbevis
Länsstyrelsen i Skåne län: beslut enl 8:28 PBL, pu
Skatteförvaltningen: pu
Arkiv: pu+handl

Justerandes sign
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Dnr L 2010-0055

Nybyggnad av garage samt skärmtak, Magleröd 1:67
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av garage samt skärmtak.
Garaget är fristående och har yttermåtten 6,6 x 9,6 = 63,36 m ². Fasaderna ska kläs
med fjällpanel som målas röd (NCS 4844-Y83R, nära 5040-Y80R), lika befintligt
hus. Taket är sadeltak med 22 graders lutning. Skärmtaket är placerat i
bostadshusets förlängning och har yttermåtten 3,7 x 6,76 = 25,01 m². Taket har ca
20 graders lutning. På båda taken ska det ligga svart plåt.
Fastigheten är belägen ca 2,5 km nordost om Stenestad.
Förvaltningen har föreslagit att bygglovet ska beviljas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-05-25.
Ansökan om bygglov med ankomststämpel 2010-02-23 samt situationsplan och
fasadritning med ankomststämpel 2010-02-23.
(1 ritning tillhör beslutet.)
Yrkande
Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och
Maria Lund (C): Bygglov beviljas för nybyggnad av garage samt skärmtak enligt
ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Bygglov beviljas för nybyggnad av garage samt skärmtak enligt ansökan.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Viktiga upplysningar:
Se bilaga (förvaltningens förslagsskrivelse)
…
Expediering:
Sökanden: pu+handlingar
Länsstyrelsen i Skåne län: beslut enl 8:28 PBL, pu
Länsstyrelsen i Skåne län: Underrättelse om förordnanden
Skatteförvaltningen: pu
Arkiv: pu+handl

Justerandes sign
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L 2010-0160

Nybyggnad av enbostadshus, stall/verkstad och garage,
Axelvold 1:117
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus, stall/verkstad och garage.
Huset kommer att uppföras som ett enplanshus med 27 graders taklutning och ett
sammanbyggt garage med en taklutning på 18 grader. Fasader kommer att vara av
trä med fasadfärg i sandfärgad nyans. Röda betongpannor kommer att läggas på
taket. Fönster och dörrar/garageport kommer att vara vita. Byggnadsytan för
bostadshuset med garage blir 218 kvm. Ekonomibyggnaden kommer att uppföras
med putsad fasad och i övrigt ha samma färger som bostadshuset. Taklutningen blir
38 grader. Byggnadsytan blir här 126 kvm. Total byggnadsyta blir 344 kvm.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden lämnade den 17 december 2008, § 153,
ett positivt förhandsbesked för bostadshus och ekonomibyggnad. Ansökan skiljer
sig från förhandsbeskedet vad gäller hustyp från 1½-plans hus till 1-plans hus med
garage samt placeringen av byggnaderna.
Fastigheten är belägen vid Axelvolds by, söder om Kågeröd.
Förvaltningen har föreslagit att bygglovet ska beviljas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-05-20.
Ansökan om bygglov med situationsplan, samt plan och fasadritningar för
bostadshuset med ankomststämpel 2010-05-03 och planritningar och fasader för
ekonomibyggnad med ankomststämpel 2010-05-14.
Yrkande
Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och
Maria Lund (C): Bygglov beviljas för enbostadshus med tillhörande garage och
ekonomibyggnad enligt ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Bygglov beviljas för enbostadshus med tillhörande garage och ekonomibyggnad
enligt ansökan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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.
Förhandsbeskedet som är lämnats av miljö-, byggnads- och räddningsnämnden
2008-12-17, diarie nr L 2008-0318 §153.
Viktiga upplysningar:
Se bilaga (förvaltningens förslagsskrivelse)
…
Expediering:
Sökanden: pu+handlingar
Inmätning: pu+situationsplan
Miljö: Söderåsens miljöförbund
Skatteförvaltningen: pu
Arkiv: pu+handl

Justerandes sign
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Dnr L 2009-0174

Tillbyggnad av enbostadshus med uterum,
Teckomatorp 8:16
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Fastigheten är belägen i Teckomatorps samhälle.
Förvaltningen har föreslagit att bygglovet ska beviljas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-05-27.
Ansökan om förhandsbesked med ankomststämpel 2009-06-12, situationsplan samt
plan- och fasadritning med ankomststämpel 2009-06-12. (3 ritningar tillhör
beslutet.)
Yrkande
Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och
Maria Lund (C): Med stöd av 8 kap 34 § plan- och bygglagen meddelar nämnden
att ansökt åtgärd, som kräver bygglov, kan tillåtas på den avsedda platsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Med stöd av 8 kap 34 § plan- och bygglagen meddelar nämnden att ansökt åtgärd,
som kräver bygglov, kan tillåtas på den avsedda platsen.
Skäl för beslutet
Åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av markoch vattenresurserna enligt miljöbalken. Kraven i 2 kap (PBL) får anses vara
uppfyllda.
Enligt PBL 8 kap 11 §, första stycket, punkt 2 skall ansökningar om bygglov
bifallas om: den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken
åtgärden skall utföras; a. stämmer överens med detaljplanen och med den
fastighetsplan som gäller för området.
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Fastigheten stämmer inte överens med aktuell fastighetsplanen. Ansökt
förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshuset med uterum är dock inte i
konflikt med varken fastighet eller fastighetsplan och bedöms därför som en
mindre avvikelse. Ansökt åtgärd bedöms inte heller strida mot fastighets- eller
detaljplanens syfte.
Viktiga upplysningar:
Se bilaga (förvaltningens förlagsskrivelse)
…
Expediering:
Sökanden: pu+handlingar
Arkiv: pu+handl
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A 2008-212, 3-2010

Röstånga 2:138 – Begäran om skadeersättning
Sammanfattning
Svalövs kommun har den 23 maj 2008 mottagit en skrivelse med begäran om
ersättning för skada enligt 14 kap 8 § plan- och bygglagen från Frazzes Service
AB.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden beslöt den 25 juni 2008 § 71 att bestrida
ersättningsyrkandet i sin helhet och kan inte vitsorda något belopp som skäligt i
och för sig och att bestrida att grund för ersättningsskyldighet förelåg. Samma
nämnd beslöt den 24 september 2009, § 71, att utse miljö-, och byggchefen,
kommunjuristen och ordföranden utses att företräda miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden vid sammanträffande med motparten. Något sådant möte kom
dock aldrig till stånd.
Bolaget lämnade in en stämningsansökan till Malmö tingsrätt, och i skrivelse från
rätten gavs nämnden möjlighet till svaromål inom 21 dagar. Ett svaromål lämnades
sin genom beslut från nämndens ordförande på delegation, efter samråd med
kommunförvaltningen.
En muntlig förberedelse vid Malmö tingsrätt var utlyst till den 19 maj. Motparten
infann sig dock inte, varför rätten meddelade tredskodom till kommunens fördel.
Motparten hade dock en månad på sig att begära återvinning, vilket gjordes. En ny
muntlig förberedelse är nu utsatt till den 13 september.
Beslutsunderlag
Kallelse till sammanträde 2010-09-13 - Frazzes Service AB./.Svalövs kommun
angående skadestånd m.m., inkommen 2010-05-25.
Tredskodom från Malmö tingsrätt, Frazzes Service Aktiebolag ./. Svalövs
kommun, daterad 2010-04-19.
Yttrande från Frazzes Service AB över tidigare skrivelse från Svalövs kommun
samt möjlighet till yttrande senast den 14 april 2010, inkommen 2010-04-07.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2010-03-04, § 22.
Kallelse till sammanträde 2010-04-19, Frazzes Service AB ./. Svalövs kommun
Rättsskyddsanmälan, inkommen 2010-02-22.
Svaromål från nämndens ombud Lindahls advokatbyrå KB, daterat 2010-02-13
Fullmakt till nämndens ombud, daterad 2010-02-08.
Stämning avs skadestånd från Frazzes Service AB, daterad 2010-01-22
Skrivelse från nämndens ombud Lindahls advokatbyrå KB till Frazzes Service AB,
daterat 2009-01-28
Justerat skadeståndsyrkande, daterat 2008-11-12
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut 2008-09-24 § 105
Skrivelse från Advokatfirman Luterkort daterad 2008-09-12
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut 2008-06-25 § 71
Begäran om skadeersättning daterad 2008-06-20
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● Informationen noteras.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, MAN)
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§ 74

Information från Bo och Bygg
-

-

Överklagande av miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut 2009-01-21 om
avslag på bygglovsansökan för vindkraft på Källstorp 1:11 (L 2008-369).
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Ansökan från ”Föreningen Olivedal år 1880” om byggnadsminnesförklaring av
Gissleberga kvarn med tillhörande miljö, Gissleberga 20:1 och 201:2,
Norrvidinge. Länsstyrelsen avslår ansökan.
Överklagande av miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut 2008-10-22 om
avslag på bygglovsansökan för vindkraftverk på Gissleberga 1:1. Länsstyrelsen
upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till nämnden för ny
handläggning.
Utbildning i plan- och bygglagen (PBL)
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Dnr 14-2010

Delegeringsbeslut
Kommunförvaltningen (Bo & Bygg, trafik och räddningstjänst) redovisar
delegeringsbeslut för april 2010.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut april 2010, daterad 2010-05-27.
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● Redovisningen godkänns.
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