Kallelse

Miljö- och byggnämnden

Tid och plats

Tisdagen den 28 maj 2019, klockan 8.00.
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby.
Vid förhinder kontakta Lise-Lotte Jonasson som kallar ersättare.
Telefon 0372-78 92 70, e-post: lise-lotte.jonasson@ljungby.se

Inledning

Sammanträdet är offentligt under ärendepunkterna 1-3 samt 5-7.
Förslag till justerare: Peter Berg (M)

Ärenden
1.

Diverse
Fastställande av dagordning.

2.

Meddelande och information.

3.

Delegationsärenden.

4.

Ivla 2:7, beslut om yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län i
ärendet om överklagan av beslut om avslag för tillstånd för spridning
av växtskyddsmedel i vattenskyddsområde. –

5.

Revidering av miljö- och byggnämndens delegationsordning,
fastställande. -

6.

Dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnämnden, antagande –

7.

Dokumenthanteringsplan för handlingar av liten och kortvarig
betydelse, godkännanden. Information och frågor diverse
• Medarbetarenkäten 2018, handlingsplaner –

8.

Plan
Detaljplan för Kvarnarna 2:1, förslag till kvartersnamn. –

9.

Detaljplan för del av Replösa 4:40, förslag till kvartersnamn. –

10.

Detaljplan för Björnen 1 med flera, beslut om granskning. –

11.

Detaljplan för Vinkelhaken 13, beslut om antagande. –

12.

Detaljplan för Ingelstad 8:1, beslut om planuppdrag. -

13.

Detaljplan för Lidhult 1:91, beslut om planbesked. –

14.

Detaljplan för Aggregatet 1, beslut om samråd. –

Information och frågor plan

15.

Utgått efter au

Bygg
Grönlida 1:2, ansökan om bygglov för uppförande av fackverksmast
samt teknikbod. –

16.

Norrtorpa 2:14, ansökan om bygglov för uppförande av stagad mast
samt teknikbod. –

17.

Torlarp 4:2, ansökan om bygglov för nybyggnad av ridhus.

18.

Södra Ljungkullen 6, ansökan om bygglov för nybyggnad av
flerbostadshus. –

19.

Ularp 4:1, beslut om byggsanktionsavgift för olovligt uppförd
transformatorstation. –

20.

Bökö 1:6, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad. –

21.

Deranäs 1:4, och Nockarp 1:10, ansökan om bygglov för nybyggnad
av tre vindkraftverk. –
Information och frågor bygg

22.

Miljö
Deranäs 1:4, och Nockarp 1:10, anmälan om vindkraftsanläggning. –

23.

Hammaren 25, beslut om förlängd dispens för att utföra sanering av
kvarvarande fogar med PCB samt föreläggande om åtgärder förenat
med vite. –

24.

Tutaryd 9:1, yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län över ansökan om
förnyat tillstånd för täktverksamhet på fastigheten Tutaryd 9:1. –

25.

Släggan 1, upphävande av beslut om föreläggande med vite gällande
misstänkt påträffad oljeförorening.

26.

Össjö 6:5, upphävande av beslut om föreläggande med vite gällande
nedskräpad fastighet. –

27.

Össjö 6:5, beslut om föreläggande om uppstädning av nedskräpad
fastighet. –
Information och frågor miljö

Ordförande
Kent Danielsson C

