Ärendelista

Miljö- och byggnämnden

Tid och plats

Tisdagen den 19 maj 2020, klockan 8.00.
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby.

Inledning

Sammanträdet är offentligt till och med ärendepunkt 7.
Förslag till justerare: Henrik Pettersson (SD)

Ärenden

Diverse
1. Fastställande av dagordning.
2. Meddelande och information.
3. Delegationsärenden.
4. Bokslut 2020, handlingsplan för resultat i balans. –
5. Intern kontroll 2020, revidering av risk- och väsentlighetsanalys. –
6. Förslag på åtgärdsplan för energi och klimat 2020-2025, yttrande till
Kommunstyrelsen. –
7. Utökning av personalbudget för att uppdatera äldre detaljplaner,
begäran till Kommunstyrelsen. Information och frågor diverse



Planprocessen. – kort utbildning. –
Redovisning av förvaltningens riskbedömning och handlingsplan
i samband med Covid-19. -

Plan
8. Detaljplan för Lidhult 1:91, beslut om antagande. –
Information och frågor plan

Utgår
Utgår

Bygg
9. Rättaren 4, bygglov för tillbyggnad av industri
10. Hölminge 2:33, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt
rivning av befintligt fritidshus.

11. Torg 14:19, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus. –
12. Löckna 1:49, strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus.
–
13. Sunnerö 1:3, strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus. –
14. Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, bygglov för nybyggnad av tre
vindkraftverk. –
(Detta ärende presenteras tillsammans med punkt 15, tillhörande
handlingar läggs i separat fil på extranätet pga utrymmesskäl)
Information och frågor bygg
 Bökö 1:6, föreläggande om yttrande från Mark- och
miljödomstolen.
Miljö
15. Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, anmälan om tillstånd till
vindkraftsanläggning. –
(Detta ärende presenteras tillsammans med punkt 14)
16. Skyddsjakt, redovisning av genomförande enligt bifallet
nämndinitiativ i nämnden 17. Ramnaryd 1:21, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i
befintlig avloppsanläggning. –
18. Åkerbergshult 1:7, begäran om utökad tid att åtgärda
avloppsanläggning. –
19. Dörarp 7:1, ansökan om utdömande av vite samt nytt föreläggande om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. –
Information och frågor miljö
 Lägesuppdatering Össjö 6:5, -

Ordförande
Kent Danielsson C

