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MBn § 154
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING OCH VAL AV
PROTOKOLLSJUSTERARE
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Miljö- och bygglovsnämnden fastställer förslag till dagordning med följande ändringar:
-

Information om livsmedelstillsyn läggs till som ärende 2.

Till justerare utses Anders Johansson att bredvid ordföranden justera protokollet.
_____

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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MBn § 155
INFORMATION OM LIVSMEDELSTILLSYN
Fredrik Karner och Marcus Liberås, livsmedelsinspektörer informerar om kommunens
livsmedelstillsyn.
Miljö- och bygglovsnämnden noterar informationen.
_____

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

HÄRRYDA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö- och bygglovsnämnden

MBn § 156

Sida

2021-09-28

4

Dnr BYGG 2021-000411

x, NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS, KOMMUNICERING
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Miljö- och bygglovsnämnden beslutar att kommunicera x, om en byggsanktionsavgift
på 106 624 kr för nybyggnad av
enbostadshus.
_____
Bakgrund
Ansökan från x inkom 2021-05-24 och kompletterades 2021-06-21om bygglov för
uppförande av enbostadshus. Byggnadsarea är för huvudbyggnad 104 m2. Total tillkommande bruttoarea är 163 m2.
Sökanden beviljades bygglov genom D 2021–826 /2021-08-13 för ett enbostadshus på
104 m2 byggnadsarea (BYA) och 163 m2 bruttoarea (BTA). Vid en besiktning av fastigheten i samband med ansökan om bygglov, 2021-06-09, uppmärksammade bygglovsenheten att byggnationen av enbostadshuset redan hade påbörjats avseende grundmurarna.
Beslut om sanktionsavgifterna kommer att behandlas i ett separat beslut efter att den
sökande har haft möjlighet att svara på kommuniceringen.
Till grund för beslutet föreligger skrivelse daterad den 9 september 2021.
Motivering
Sökanden har olovligt påbörjat en sådan nybyggnad som kräver lov. Enligt 11 kap.
PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut för överträdelser. I 9 kap. PBF framgår hur
byggsanktionsavgiften ska beräknas. I detta ärende blir byggsanktionsavgiften
106 624 kr.
Tillämpliga bestämmelser
11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL
9 kap. plan- och byggförordningen (2010:900), PBF
_____
Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BYGG 2020-000868

x, BYGGLOV I EFTERHAND FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Miljö- och bygglovsnämnden beslutar om avslag på ansökan om nybyggnad av
fritidshus i efterhand.
_____
Bakgrund
Ansökan från x inkom 2020-12-14 och kompletterades 2021-06-04 om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea på 47 m2 i en våning. Byggnaden är
uppförd på 1940-talet och denna ansökan gäller bygglov i efterhand. Befintlig fastighet
är på 1103 m2 och fastigheten styckades av 2009-05-15.
Synpunkter efter kommunicering
Efter att Miljö- och bygglovsnämnden kommunicerat om avslag har den sökande inkommit med synpunkter i ärendet som bifogas i sin helhet till detta beslut. Synpunkterna sammanfattas på följande vis:
• Kommunen har brustit i sin bedömning eftersom tomten redan är avstyckad och
därmed godkänd av lantmäteriet och kommunen. Därtill finns ett tillstånd för
enskilt avlopp som kommunen godkänt.
• De hus som finns i området vid Järnklevevägen hör till två olika kommuner
(Härryda och Mölndal) men samma regler borde gälla då ett av grannhusen som
tillhör Mölndal fått bygglov för ett enbostadshus.
• Fastigheten har inga särskilda värden som naturreservat eller liknande som
hindrar att bygglov beviljas.
Bemötande av synpunkter
Även om tomten är avstyckad och ett avloppstillstånd finns ska ett bygglov prövas mot
bestämmelserna i Plan- och bygglagen (2010:900) och annan tillhörande lagstiftning. I

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Forts MBn § 157
det aktuella ärendet ska ett bygglov prövas mot gällande områdesbestämmelser samt
influensområde med hänsyn till buller från riksintresset Landvetter flygplats.
Bedömningen i detta ärende kan enbart ta hänsyn till vilka bestämmelser som gäller för
fastigheten x. Mölndals stad har upphävt de delar av områdesbestämmelserna för Landvetter flygplats som ligger inom de egna kommungränserna och därför gäller andra förutsättningar där.
Sammantaget finns inga möjligheter att bevilja ett bygglov i efterhand på fastigheten.
Till grund för beslutet föreligger skrivelse daterad den 9 september 2021.
Motivering
Ansökan uppfyller inte kraven i 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Åtgärden
går inte att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (1998:808) MB.
Ansökan strider mot områdesbestämmelser generalplan för Landvetters flygplats.
Tillämpliga bestämmelser
2 kap. plan- och bygglagen (2010:900) PBL
3 och 4 kap. miljöbalken (1998:808) MB
_____
Bilaga
Hur man överklaga

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BYGG 2021-000453

x, NYBYGGNAD AV FEM STYCKEN ENBOSTADSHUS, FÖRHANDSBESKED
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Miljö- och bygglovsnämnden beslutar att bevilja ansökan för nybyggnad av fem
stycken enbostadshus, förhandsbesked.
Villkor
1. Bygglov ska föregås av godkänt tillstånd för enskilt avlopp.
2. Inför byggnation ska fastighetsägaren besiktiga vägen tillsammans med Landvetter vägförening.
3. Det ska finnas en framkomlig passage till naturområdet i norr från x via ny infartsväg.
4. Ny bebyggelse ska anpassas till markförhållanden på platsen och till omgivande
natur med suterrängvåning där det är lämpligt.
5. Marken får inte höjas eller sänkas mer än 1 meter inom ett avstånd av 4,5 meter
från fastighetsgräns.
6. Inför bygglov ska en fackmässig bedömning utföras av eventuell påverkan av
sprängning vid byggnation på närliggande brunnar.
Upplysningar
Ett positivt förhandsbesked innebär inte att planerad byggnation får påbörjas. Ansökan
om bygglov ska lämnas in och byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov beviljats och startbesked meddelats.
Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap 39 § PBL endast om bygglov för åtgärden söks
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.
I bygglovsskedet kommer det att ställas krav på att det under byggnation utförs vattenprover och omgivningskontroller på närliggande brunnar för att säkerställa att vattenkvaliteten inte påverkas negativt.
_____

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Forts MBn § 158
Bakgrund
Ansökan från x inkom 2021-06-09 och kompletterades 2021-07-08 om förhandsbesked
för nybyggnad av fem stycken enbostadshus. Fyra av tomterna har enbostadshus i suterräng med byggnadsarea på cirka 120 m2 och en av tomterna har enbostadshus i en
våning med inredd vind och med byggnadsarea på cirka 130 m2. Därutöver föreslås garage på vardera fastighet. Befintlig fastighet är på 221 hektar och planerade avstyckningar är på cirka 1500 m2.
Till grund för beslutet föreligger skrivelse daterad den 6 september 2021.
Motivering
Ansökan uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Åtgärden går
att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 och 4 kap miljöbalken (1998:808), MB.
Ansökan är förenlig med de av kommunfullmäktige antagit principer om förhandsbesked i § 82/2018-05-02 och med de rekommendationer för nya bostäder som finns i ÖP.
Ansökan är en lämplig placering av nya bostäder då den ligger intill befintligt bostadsområde och har tillgång till service och kommunikationer i Landvetter. Etablering av
nya tomter tar inga naturvärden i anspråk och tillkommande byggnader är anpassade till
markförhållanden på platsen.
Tillämpliga bestämmelser
2 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL
3 och 4 kap miljöbalken (1998:808), MB
_____
Bilaga
Hur man överklagar

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BYGG 2021-000529

x, NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS OCH GARAGE, FÖRHANDSBESKED
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Miljö- och bygglovsnämnden beslutar att bevilja ansökan för nybyggnad av enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Villkor
Bygglov ska föregås av en godkänd VA-ansökan.
Upplysningar
Ett positivt förhandsbesked innebär inte att planerad byggnation får påbörjas. Ansökan
om bygglov ska lämnas in och byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov beviljats och startbesked meddelats.
Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap 39 § PBL endast om bygglov för åtgärden söks
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.
_____
Bakgrund
Ansökan från x inkom 2021-07-08 och kompletterades 2021-09-22 om förhandsbesked
för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea på 150 m2 i en våning med inredd vind. Befintlig fastighet är på 2520 m2 och planerad avstyckning på 1000 m2.
Till grund för beslutet föreligger skrivelse daterad den 22 september 2021.
Motivering
Ansökan uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Åtgärden går
att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 och 4 kap miljöbalken (1998:808), MB.
Ansökan är förenlig med principer om förhandsbesked i § 82/2018-05-02.

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Forts MBn § 159
Tillämpliga bestämmelser
2 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL
3 och 4 kap miljöbalken (1998:808), MB
_____
Bilaga
Hur man överklagar

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BYGG 2021-000523

x, NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS OCH GARAGE, FÖRHANDSBESKED,
KOMMUNICERING
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Miljö- och bygglovsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att ta fram underlag för att besluta om positivt förhandsbesked eftersom Områdesbestämmelserna för
Landvetter flygplats inte längre har någon verkan. Detta på grund av att de har ersatts
av Trafikverkets precisering av influensområdet för Landvetter flygplats.
_____
Bakgrund
Ansökan från x inkom 2021-07-05 och kompletterades 2021-09-02 om förhandsbesked
för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea på cirka 145 m2 i en våning med
inredd vind. Befintlig fastighet är på 1105 m2. Ingen ytterligare avstyckning sker.
Till grund för beslutet föreligger skrivelse daterad den 21 september 2021.
Miljö- och bygglovsnämndens behandling
Förslag till beslut på sammanträdet
Grim Pedersen (M) föreslår med instämmande av Martin Tengfjord (SP), Hans Larsson
(M), Rolf Jigfelt (KD), Anders Johansson (-), Hans Jakobsson (C) och Lena Fredriksson (S) att miljö- och bygglovsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att
ta fram underlag för att besluta om positivt förhandsbesked eftersom Områdesbestämmelserna för Landvetter flygplats inte längre har någon verkan. Detta på grund av att de
har ersatts av Trafikverkets precisering av influensområdet för Landvetter flygplats.

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Forts MBn § 160
Beslutsgång
Ordföranden frågar om miljö- och bygglovsnämnden kan återremittera ärendet enligt
Grim Pedersens förslag och finner att så sker.
_____
Bilaga
Hur man överklaga

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BYGG 2021-000524

x, NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS OCH GARAGE, FÖRHANDSBESKED,
KOMMUNICERING
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Miljö- och bygglovsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att ta fram underlag för att besluta om positivt förhandsbesked eftersom Områdesbestämmelserna för
Landvetter flygplats inte längre har någon verkan. Detta på grund av att de har ersatts
av Trafikverkets precisering av influensområdet för Landvetter flygplats.
_____
Bakgrund
Ansökan från x inkom 2021-07-05 och kompletterades 2021-09-02 om förhandsbesked
för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea på cirka 180 m2 i en våning med
inredd vind. Befintlig fastighet är på 1294 m2. Ingen ytterligare avstyckning sker.
Till grund för beslutet föreligger skrivelse daterad den 21 september 2021.
Miljö- och bygglovsnämndens behandling
Förslag till beslut på sammanträdet
Grim Pedersen (M) föreslår med instämmande av Martin Tengfjord (SP), Hans Larsson
(M), Rolf Jigfelt (KD), Anders Johansson (-), Hans Jakobsson (C) och Lena Fredriksson (S) att miljö- och bygglovsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att
ta fram underlag för att besluta om positivt förhandsbesked eftersom Områdesbestämmelserna för Landvetter flygplats inte längre har någon verkan. Detta på grund av att de
har ersatts av Trafikverkets precisering av influensområdet för Landvetter flygplats.
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Forts MBn § 161
Beslutsgång
Ordföranden frågar om miljö- och bygglovsnämnden kan återremittera ärendet enligt
Grim Pedersens förslag och finner att så sker.
_____
Bilaga
Hur man överklaga

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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MBn § 162
INFORMATIONSÄRENDEN BYGGLOV
a) Små-tomter-info exempel x mfl
Miljö- och bygglovsnämnden noterar informationen.
_____

Signatur justerande
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Dnr BYGG 2021-000098

x, NYBYGGNAD AV TVÅ STYCKER ENBOSTADSHUS, FÖRHANDSBESKED
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Miljö- och bygglovsnämnden beslutar att bevilja ansökan för nybyggnad av 2 stycken
enbostadshus, förhandsbesked.
Villkor
Avtal och tillstånd för den gemensamma VA-lösningen i området ska vara klart inför
bygglov.
Upplysningar
Ett positivt förhandsbesked innebär inte att planerad byggnation får påbörjas. Ansökan
om bygglov ska lämnas in och byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov beviljats och startbesked meddelats.
Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap 39 § PBL endast om bygglov för åtgärden söks
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.
_____
Bakgrund
Ansökan från x inkom 2021-02-17 och kompletterades 2021-03-03 om förhandsbesked
för nybyggnad av två stycken enbostadshus med en byggnadsarea på 100 m2 vardera, i
2 våningar. Befintlig fastighet är på ca 2800 m2 och planerade avstyckningar på ca
1400 m2 vardera.
Till grund för beslutet föreligger skrivelse daterad den 22 september 2021.

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Forts MBn § 163
Motivering
Ansökan uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Åtgärden går
att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 och 4 kap miljöbalken (1998:808), MB.
Ansökan är förenlig med gällande översiktsplan.
Tillämpliga bestämmelser
2 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL
3 och 4 kap miljöbalken (1998:808), MB
_____
Bilaga
Hur man överklagar

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

HÄRRYDA KOMMUN
Miljö- och bygglovsnämnden

MBn § 164

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-28

18

Dnr BYGG 2021-000107

x, NYBYGGNAD AV ETT ENBOSTADSHUS OCH CARPORT,
FÖRHANDSBESKED
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Miljö- och bygglovsnämnden beslutar att bevilja ansökan för nybyggnad av enbostadshus och carport, förhandsbesked.
Villkor
- Tillstånd för enskild avloppsanläggning ska vara godkänt inför bygglov.
- Avstånd mellan huvudbyggnader ska vara minst 16 meter, och i övrigt följa räddningstjänstens övriga krav för lämplighetsbedömning, det gäller bla räddningstjänstens angivande i remissvaret av maximal byggnadsarea (max byggnadsarea
200 m2 ) avstånd mellan byggnader (min 16 meter), och antal våningsplan (max 2
våningsplan).
Upplysningar
Ett positivt förhandsbesked innebär inte att planerad byggnation får påbörjas. Ansökan
om bygglov ska lämnas in och byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov beviljats och startbesked meddelats.
Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap 39 § PBL endast om bygglov för åtgärden söks
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.
Trafikverket ser inga hinder till att förhandsbeskedet, så som det beskrivits i remitterade handlingar, beviljas på den föreslagna platsen. Trafikverket påpekar också i sin
skrivelse att väg 527 har hastigheten 70 km/h förbi aktuell fastighet. Det är viktigt att
sökande är medveten om att Trafikverket inte gör några hastighetsdämpande åtgärder,
sätter upp varningstavlor eller andra åtgärder vid vägar som har 70 km/h eller högre.
_____

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Forts MBn § 164
Bakgrund
Ansökan från x inkom 2021-02-20 och kompletterades 2021-08-11 om förhandsbesked
för nybyggnad av ett enbostadshus med carport, med en byggnadsarea enligt ansökan
ca 150 m2 plus carport. Ansökan gäller ett enplanshus, men även ett 1 ½-planshus kan
prövas i bygglov. Befintlig fastighet är ca 4750 m2 och planerad avstyckning ca 1700
m2 .
Till grund för beslutet föreligger skrivelse daterad den 22 september 2021.
Motivering
Ansökan uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Åtgärden går
att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 och 4 kap miljöbalken (1998:808), MB.
Ansökan är förenlig med gällande översiktsplan.
Tillämpliga bestämmelser
2 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL
3 och 4 kap miljöbalken (1998:808), MB
_____
Bilaga
Hur man överklagar

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

HÄRRYDA KOMMUN
Miljö- och bygglovsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-28

20

MBn § 165
INFORMATIONSÄRENDEN BYGGLOV
a) Redovisning av ersättningshus
b) x, container för förvaring av sprängämnen
c) Redovisning av delegationsbeslut
- x, anmälan om olovligt uppförande av plank
- x, tillbyggnad av enbostadshus
d) Domar och överklaganden
Miljö- och bygglovsnämnden noterar informationen.
_____

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

HÄRRYDA KOMMUN
Miljö- och bygglovsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-28

21

Kommunstyrelsen

MBn § 166

Dnr 0449/03 406

REVIDERING AV TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN
AVSEENDE VERKSAMHETEN INOM MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Miljö- och bygglovsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer revidering av Taxa inom miljö- och hälsoskydds verksamhetsområde att gälla från och med den 1 januari 2022.
Miljö- och bygglovsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt miljö- och bygglovsnämndens förslag.
_____
Bakgrund
Kommunen har möjlighet att finansiera tillsynen och kontrollen inom miljö- och livsmedelsområdet med avgifter. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vad som ska
gälla angående rätten att ta betalt.
Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2019 § 174. Det finns
nu ett behov att göra några mindre revideringar av taxan. Ingen av revideringarna ger
någon större ekonomisk konsekvens utan syftet med dem är att ge en tydligare och mer
rättvis taxa.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 14 september 2021
• Taxa inom miljö- och hälsoskydds verksamhetsområde inkl bilagor, 13 september 2021
• Jämförelsedokument 13 september 2021, nuvarande och föreslagen lydelse
• Härryda kommuns nuvarande taxa inom miljö- och hälsoskydds verksamhetsområde, antagen av kommunfullmäktige 12 december 2019 § 174
_____

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

HÄRRYDA KOMMUN
Miljö- och bygglovsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-28

22

MBn § 167
INFORMATIONSÄRENDEN MILJÖ
a) Redovisning av delegationsbeslut
- Brygga inom strandskydd
b) Domar och överklaganden
Miljö- och bygglovsnämnden noterar informationen.
_____

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

HÄRRYDA KOMMUN
Miljö- och bygglovsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-28

23

MBn § 168
TIDSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN 2022
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Miljö- och bygglovsnämnden fastställer tidplan för miljö- och bygglovsnämndens sammanträde 2022.
_____
Bilaga
Bilaga 1, tidsplan för miljö- och bygglovsnämnden 2022

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

HÄRRYDA KOMMUN
Miljö- och bygglovsnämnden

MBn § 169

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-28

24

Dnr MILJÖ 0851/16
Dnr BYGG 2016-000654

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
Miljö- och bygglovsnämnden delges delegationsbeslut
- från bygglovsenheten daterad 2021-09-17.
- från miljö och hälsoskydd, MH §§ 424-455.
Miljö- och bygglovsnämnden noterar informationen.
_____

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

HÄRRYDA KOMMUN
Miljö- och bygglovsnämnden

MBn § 170

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-28

25

MILJÖ 0143/20
BYGG 2016-000654

ANMÄLAN AV DELGIVNINGAR OCH ÖVERKLAGANDE
Överklagade lov redovisas under ovanstående diarienummer.
Miljö- och bygglovsnämnden noterar informationen.
_____

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

HÄRRYDA KOMMUN
Miljö- och bygglovsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-28

26

MBn § 171
DISKUSSIONSÄRENDEN
Miljö- och bygglovsnämnden tar upp följande punkter för diskussion:
a) bygglovsansökningar Hårskeröd – redovining på kommande nämnd
b) gör-det-själv-anläggning för biltvätt
Miljö- och bygglovsnämnden noterar informationen.
_____

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

