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Dnr MB-2018-104

Parkeringsnorm för Vetlanda tätort
Beslut
Miljö- och byggnämnden tillstyrker förslaget till ny parkeringsnorm.

Ärende
I gällande fördjupade översiktsplan för Vetlanda tätort, antagen 1993, finns parkeringstal
redovisade som ska vara vägledande vid planläggning och bygglovhandläggning.
Parkeringstalen anger antalet parkeringsplatser som bör tillskapas i samband med exploatering
av en fastighet. Inom uppdraget att arbeta fram ett förslag till ny fördjupad översiktsplan för
centralorten beslutade Tekniska kontoret att göra en översyn gällande dessa tal. Sweco har på
uppdrag av kommunen arbetat fram ett förslag till nya parkeringstal som kompletteras med
mer strategiska ställningstaganden om parkeringsplaneringen i centralorten.
Parkeringsstrategiernas generella ställningstaganden gäller för centralorten i stort medan
förslaget redovisar differentierade parkeringstal för centrala Vetlanda och övriga tätorten (se
bilaga 1). Förslaget innebär att kommunen antar parkeringstal för bil och för cykel och
planeringsstrategier för parkeringsplaneringen. I Bilaga 2 redovisas de nya parkeringstalen och
i Bilaga 3 finns en redovisning av gällande parkeringstal från 1993.
Det nya förslaget innebär en sänkning av parkeringstalen för bil enligt tabellen i Bilaga 2. De
nya parkeringstalen reflekterar det faktiska genomsnittliga bilinnehavet för centrumområdet
och övriga tätorten vilket i båda fallen är något lägre än för övriga kommunen. Till
parkeringstalen finns kopplat ett rabattsystem vilket innebär att en exploatör kan sänka kraven
på antal parkeringsplatser som behövs för en exploatering genom att vidta vissa åtgärder. Det
kan till exempel handla om att tillgängliggöra samma plats för fler kunder/fordon genom
tillståndsparkering alternativt allmänt tillgänglig parkering (i motsats till reserverade platser)
eller genom att direkt sänka behovet av platser för boende på fastigheten genom att inrätta
bilpool. Parkeringstalet, efter eventuella nedskrivningar, ger besked om det antal bilplatser
som ett projekt ska åstadkomma i planen eller bygglovet. Det ska dock betonas att dessa
platser inte med självklarhet behöver tillskapas/byggas utan att det finns möjligheter att
genom avtal och överenskommelser utnyttja redan befintliga anläggningar eller samla flera
projekts parkering i gemensamma anläggningar. Parkeringstalen är minimivärden och om en
byggherre vill tillskapa fler parkeringar än vad parkeringstalen stipulerar ska överskjutande del
lokaliseras på den egna fastigheten.
Utöver reviderade parkeringstal för bil föreslås också parkeringstal för cykel vilket innebär en
förändring då sådana i dagsläget inte finns. Parkeringstal för bil och cykel redovisas i kapitel 5 i
dokumentet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2018-104

Tillsynsplan för miljötillsyn 2018
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta upprättat förslag till tillsynsplan för 2018 för
sin verksamhet enligt miljöbalken.

Ärende
Enligt miljöbalkens bestämmelser, miljötillsynsförordningen, ska nämnden formellt
fastställa en plan för sin tillsynsverksamhet varje år.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2018-104

Verksamhetsplan för livsmedelskontroll 2018
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta upprättat förslag till verksamhetsplan för
2018 för sin verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen.

Ärende
Enligt livsmedelslagstiftningens bestämmelser ska nämnden formellt fastställa en plan
för sin verksamhet varje år.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2018-104

Kontrollplan för läkemedels-, tobaks- och folkölsförsäljning 2018
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta upprättat förslag till kontrollplan för 2018
för sin verksamhet enligt läkemedelslagen, tobakslagen och alkohollagen.

Ärende
Enligt ovanstående lagstiftning, ska nämnden formellt fastställa en kontrollplan för sin
tillsynsverksamhet varje år.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2018-100

Redovisning av inkomna synpunkter 2017
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Ärende
Under 2017 har 25 synpunkter kommit in till miljö- och byggförvaltningen via
kommunens synpunktshantering. 22 synpunkter kom in via webben, 2 via svarskort
och 1 via brev. Totalvolymen har ökat från föregående år då vi fick in 15 synpunkter.
Vid starten 2009 fick vi in 22 synpunkter.
Den vanligaste kategorin av synpunkter under 2017 har gällt bygg och miljöfrågor.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2018-99

Intern kontrollplan
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna redovisning av den interna
kontrollplanen för 2017, dnr MB-2017-128.
Vidare beslutar nämnden fastställa förslaget till den interna kontrollplanen för
2018, dnr MB-2018-99.

Ärende
Utfallet av den interna kontrollverksamheten som genomförts under 2017
redovisades för nämnden.
En intern kontrollplan för 2018 är upprättad.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2018-104

Besluts- och behörighetsattest
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta upprättad besluts- och behörighetsattest som ska
gälla från den 1 februari 2018 och tills vidare.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har anställt två nya administratörer och därför ska ny besluts- och
behörighetsattest antas. En ny lista med namnförteckning kommer att lämnas till
ekonomikontoret.

Utdrag
Ekonomikontoret

Bilaga
Lista med namnteckningar

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnämnden

§9

Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-30

9 (19)

Dnr MB-2010-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X att
från och med den 1 augusti 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Näsby 3:10.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen 2010 med uppföljande
inspektioner 2014. Vid inspektionerna framkom följande:
Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. Efterföljande rening sker i en
infiltrationsbädd med en yta av ca 30 m2. Slamflykt till fördelningsbrunnen förekommer vilket
sätter igen delar av infiltrationen. Spridningsledningarna belastas ojämnt. Tillstånd för
anläggningen finns från år 1979. Anläggningen har hög ålder.
Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2014-X och
kommunicerat förslaget till vitesbeslut, efter det har ansökan om nytt avlopp inkommit. Miljöoch byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som
visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Motivering
Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av
orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter
samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.
Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § X-2010.
Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats.
Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2014-X beslutat att från och med den 1 december
2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i
förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1
december 2017 förenas förbudet med ett vite.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 9

Lagrum
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut
som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den
utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden
för sådana åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av
avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller
grundvatten.
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från
infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av
avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där
människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten
eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.
--------------

Beslutet skickas till:
X

Bilagor
Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2014-X

Upphävande av vitesföreläggande
Fastighet

X

Fastighetsägare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att upphäva § X, vitesföreläggande enskilt avlopp, och avsluta
ärendet.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har inventerat avloppsanläggningen på fastigheten och bedömt
den som bristfällig. Efter inventeringen har miljö- och byggnämnden förbjudit utsläpp av
avloppsvatten och senare förenat förbudet med ett vite. Efter att beslutet om vitesförbud
fattats har huset brunnit ner.

Motivering
Eftersom huset brunnit ner finns inte längre något skäl till förbudet. Om ett nytt hus ska
byggas kommer avloppsfrågan att hanteras då.
--------------

Beslutet skickas till:
X

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2017-X

Beslut om miljösanktionsavgift för bristande faromärkning
Fastighet

X

Verksamhetsutövare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att X, organisationsnummer X, ska betala en
miljösanktionsavgift på 2 gånger 5 000 kronor (10 000 kronor) då de har haft kemiska
produkter till försäljning som saknat faromärkning på svenska.

Reservation
Kjell Brolin (KD) och Bengt Jonzon (S) reserverade sig mot beslutet. Bengt Jonzon reserverade
sig skriftligen mot beslutet.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen gjorde en föranmäld inspektion hos X, X, den 14 december 2017.
Inspektionen genomfördes inom ramen för tillsynsprojektet “Tillsyn av CLP-märkning i
handeln”. Projektet organiseras av Kemikalieinspektionen och kommuner från hela landet
deltar. I samband med att inspektionen föranmäldes den 17 november 2017 skickades även
information om de nya reglerna gällande CLP-märkningen, vad vi skulle kontrollera samt en
länk till Kemikalieinspektionens broschyr ”Kemiska produkter i butiker- Märkning och ansvar”.
Informationsbladet bifogades.
Vid inspektionen konstaterade miljö- och byggförvaltningen att de båda produkterna TRG All
Leather Cleaner Schampo och TRG Color Stop saknade faromärkning på svenska. En produkt
som är klassificerad som farlig enligt CLP-förordningen och säljs i Sverige, ska vara faromärkt
på svenska.
Ärendet har kommunicerats med X som har kommit in med följande yttrande. De tog bort de
ovannämnda produkterna omedelbart efter inspektionen och anser inte att
miljösanktionsavgiften står i proportion till det fel som begåtts och framför följande skäl till att
avgiften inte ska debiteras. De säljer väldigt sällan de båda produkterna. TRG Color Stop har
faromärkning på danska vilket innebär att det finns ord på produkten som också finns i det
svenska språket. Produkterna saknar därmed inte helt varningstext eller varningssymboler. De
har även uppfattningen att när nya regler införs är det brukligt att inte debitera en
miljösanktionsavgift vid första inspektionen utan endast om rättelse av brister inte sker. X
Detta tagit mycket tid i anspråk. Under dessa omständigheter har de inte fullt ut klarat att hålla
sig uppdaterade om de regelförändringar som skedde under sommaren.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 11

Motivering
I samband med inspektionen uppmärksammades att produkterna TRG All Leather Cleaner
Schampo och TRG Color Stop fanns till försäljning men saknade faromärkning på svenska vilket
de ska ha. Information om gällande regler för CLP-märkningen skickades till X i samband med
att inspektionen föranmäldes, fyra veckor innan inspektionen genomfördes. De har därmed
haft tid att åtgärda bristen innan inspektionen genomfördes.
Det har inte kommit fram några omständigheter som enligt miljöbalken medför att
miljösanktionsavgift inte behöver debiteras. X ska därför debiteras en miljösanktionsavgift.
Avgiften ska vara 10 000 kronor eftersom X i egenskap av återförsäljare tillhandahållit två olika
produkter som saknar faromärkning på svenska till slutanvändare på marknaden i Sverige.

Lagrum
Bestämmelser om faromärkning på svenska finns i artikel 17.2 förordning (EG) nr 1272/2008
(CLP-förordningen).
Enligt 7 kap. 2 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska en miljösanktionsavgift
på 5 000 kr betalas av den återförsäljare som säljer farliga kemiska produkter i förpackningar
där faro- och skyddsangivelser finns på främmande språk men inte på svenska.
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§ miljöbalken.
--------------

Beslutet skickas till:
X
Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket

Bilagor
Informationsblad som skickades med föranmälan av inspektionen
Delgivningskvitto
Information om betalning av miljösanktionsavgift
Information om hur beslutet kan överklagas
Reservation mot beslutet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2016-X

Beslut om föreläggande vid vite
Fastighet

X

Verksamhetsutövare

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga X, personnummer X, att senast den 31 maj
2018, vid ett vite av 2 000 kronor per fordon, ha forslat bort de tre uttjänta fordonen på
fastigheten Hallsnäs 1:4.
De uttjänta fordonen är:
X registreringsnummer X, avställd sedan 2010-03-02
X registreringsnummer X, avställd sedan 2005-08-03
X registreringsnummerX, avställd sedan 2008-07-10
En redovisning om vart fordonen tagit vägen ska skickas till miljö- och byggförvaltningen senast
den 8 juni 2018. Om fordonen skrotas ska intyg om detta skickas in.
Handläggningsavgift: 875 kronor. Faktura skickas separat.

Ärende
Miljö- och byggförvaltningen har fått in ett klagomål om att det står skrotbilar och att det
förvaras stora mängder däck på fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen besökte
fastigheten den 1 november 2017 tillsammans med X. På fastigheten finns de tre ovannämnda
fordonen som bedöms som uttjänta samt ett stort antal däck. De flesta däck är staplade på
framsidan av en byggnad men det finns även däck staplade runt byggnaden samt en del löst
liggande däck. X har en verksamhet där han X. För att få kostnadsfri hämtning av uttjänta däck
krävs 300 däck. Miljö- och byggförvaltningen har inga synpunkter på lagringen av uttjänta däck
från verksamheten men de ska staplas för att ge ett ordnat intryck.

Motivering
De uppställda fordonen bedöms som uttjänta med tanke på deras skick samt att de varit
avställda en längre tid.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Forts § 12

Lagrum
Enligt 15 kap. 5 a § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. I samma kapitel i miljöbalken anges i 30 § att ingen får
skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.
I 26 kap 9 § miljöbalken anges att en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet får besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 14 § får ett beslut om
förelägganden eller förbud förenas med vite.
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljö.

Upplysningar
Fastighetsägare som förvarar egna eller andras fordon på fastigheten måste ställa upp
dem på ett säkert sätt. Kan bilarna klassas som uttjänta eller skrotbilar, räknas de som
farligt avfall. Detta innebär att fordonen måste förvaras under tak och på en tät platta
(garage) så att olja, bensin och andra vätskor inte kan förorena marken. Ett fordon kan
bedömas vara uttjänt när det till exempel är i ett sådant skick att det inte är lämpligt att
reparera, det har varit avregistrerat under en längre tid, identifikationsnummer saknas
eller bedöms vara en miljörisk.
--------------

Beslutet skickas till:
X

Bilagor
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr MB-2017-X

Rivningslov för rivning av ladugård
Fastighet

X

Sökande

X

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja rivningslov för rivning av ladugård på fastigheten
X.
Rivningslovet är villkorat med att uppmätning av byggnaden samt kulturhistorisk
dokumentation utförs före rivning.
Avgift: 14 800 kronor. Faktura skickas separat.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Mario Kolak, Östra Slottsgatan 2, 574 35 Vetlanda

Ärende
Ansökan avser rivning av ladugård och svinhus med en bruttoarea på ca 1000 respektive 250
kvadratmeter.
Ladugårdsbyggnaden är omnämnd i en äldre kulturhistorisk utredning samt i kulturhistoriska
utredningen "Vetlanda stad och omland" från 2014.
Skälet till ansökan om rivningslovet är dels att byggnaderna är i dåligt skick, dels att området
där ladugården och svinhuset är beläget lämpar sig för byggande av nya bostäder.

Motivering
Åtgärden strider inte mot gällande detaljplan. Huvuddelen av byggnaderna ligger dessutom
utanför detaljplanerat område där det inte är lovplikt för rivning.
Remiss har lämnats till länsstyrelsen. I deras yttrande framgår det att åtgärden inte berör
något riksintresse utan att det är en kommunal angelägenhet att förhålla sig till lämpligheten
av en rivning.
Det allmänna intresset att skapa möjligheter för nya bostäder väger i detta fall tyngre än det
allmänna intresset att behålla byggnaden av kulturhistoriska skäl.
I kommande arbete med detaljplanering och exploatering av området ska hänsyn i enlighet
med den nedanstående kulturhistoriska bedömningen tas till den tidigare bebyggelsen för att
bibehålla områdets karaktär.
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Forts § 13
Kulturhistorisk bedömning
Ladugård, vagnbod med brutet tak i vinkel samt f.d. svinhus till Mellangården gör att gården,
tillsammans med den gamla manbyggnaden, trots att åkermarken är bebyggd, upplevs som en
helhet. Ekonomibyggnaderna har ett värde i miljön och är av stort pedagogiskt värde då de
bidrar till möjligheten att förstå tidigare bebyggelse på platsen, markanvändning och
Mellangårdens betydelse för Vetlandas utveckling.
Ekonomibyggnaderna är av stort kulturhistoriskt värde då de är bevarade tillsammans med
mangårdsbyggnaden fastigheten Mellangården 1. Byggnaderna bör i första hand bevaras
genom en ny användning anpassad till byggnadens historia och kulturhistoriska värden. Om
inte detta går bör byggnadens placering, uttryck och volym bibehållas vid nybyggnation på
platsen. Därför är det av stor vikt att en uppmätning och kulturhistorisk dokumentation görs av
byggnaden före en rivning.

Lagrum
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden
med detaljplan bifallas om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning
enligt denna lag eller äldre bestämmelser...
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen

Upplysningar
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd bifogas, se bilaga.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt 10
kap. 3 § plan- och bygglagen. Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats tas
byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen.
Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.
För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets
föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.
--------------

Beslutet skickas till:
X

Bilagor
Kallelse till tekniskt samråd
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§ 14

Deltagande i kurser och konferenser/förrättningar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att:
Ledamot och ersättare ges möjlighet att delta i nedanstående
kurser/konferenser/förrättningar med arvode enligt arvodesreglemente:
Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2018
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§ 15

Delgivningar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Information för kännedom:
-

Ärendelista 19 november - 18 januari, dnr MB-2018-104-1
Delegationsbeslut 19 november - 18 januari, dnr MB-2018-104-2
Slutrapport – fokusområdes syfte och mål 2017, dnr MB-2018-104-9
Handlingsplan – fokusområde tillsyn förskolor 2018, dnr MB-2018-104-10
X

Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten:
-

X
X
X
X

Beslut från länsstyrelsen:
- X, godkänner husbehovstäkt, dnr, MB-2016-X
- Vattenskyddsområdet Holsbybrunn, beslutar att upphäva vattenskyddsområdet,
dnr MB-2018-5-1
Underrättelse från åklagarmyndigheten
- X, förundersökning inleds inte, avfall på tomt, dnr MB-2017-X
- X, företagsbot på 40 000: -, otillåten miljöverksamhet, dnr MB-2017-X
Beslut från mark- och miljödomstolen
- X, avslår överklagandet, anmälan vindkraftverk, dnr MB-2013-X
Dom från Mark- och miljööverdomstolen
- X, avslår överklagandet, förhandsbesked för fyra fritidshus, dnr MB-2016-X
- X, avslår överklagandet, anmälan av vindkraftverk, dnr MB-2015-X
- X, avslår överklagandet, bygglov för vindkraftverk, dnr MB-2015-X
--------------
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