Kallelse

Miljö- och byggnämnden

Tid och plats

Onsdagen den 24 juni 2020, klockan 8.00.
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 6 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 till och med ärendepunkt 6.
Förslag till justerare: Jimmy Stansert (S)

Ärenden

Diverse
1. Fastställande av dagordning.
2. Meddelande och information.
3. Delegationsärenden.
4. Budgetberedning 20201, reviderat föreslag samt behovsutredning
2021-2023. –
5. Delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. –
6. Nämndinitiativ – hur påverkas dricksvattentäkterna i kommunen av de
höga vattenflödena under vintern 2020.

Information och frågor diverse
Ca kl 08:15

•
•

Utbildning barnkonventionen –
Risk- och konsekvensbedömning Covid-19, -

Plan
7. Detaljplan för Loket 1 med flera, beslut om samråd. –
8. Detaljplan för Torg 2:27, beslut om samråd. –
9. Giraffen 4 med flera, beslut om planuppdrag. Information och frågor plan
•

Bygg
10. Marsjö 1:13, nybyggnad av enbostadshus påbörjat innan startbesked –
byggsanktionsavgift. –
11. Ljungby 13.14, uppställning av manskapsbodar och husvagn utfört
innan beviljat bygglov – byggsanktionsavgift. –
12. Fagerhult 2:12, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. –
13. Angelstad 14:1, strandskyddsdispens för nybyggnad av en grillplats
under tak med tillhörande vindskydd. –
14. Liljedal 1:1, strandskyddsdispens för nybyggnad av två fritidshus. –
15. Elinge 3:36, tillbyggnad av förråd samt rivning av befintligt. 16. Elinge 3:36, tillbyggnad av förråd samt rivning av befintligt byggsanktionsavgift. –
17. Öjarp 1:35, nybyggnad av ett fritidshus samt rivning av befintligt. –
Utgått efter
AU

18. Bolmstad 2:44, nybyggnad av ett fritidshus samt rivning av befintligt.
19. Ljungby 13:14, nybyggnad av fyra industribyggnader. –
20. Torg 14:19, nybyggnad av ett enbostadshus. –

Återkallat
efter AU

21. Torg 14:45, nybyggnad av ett flerbostadshus samt rivning av befintlig
byggnad.

Återkallat
efter AU

22. Rosen 10, nybyggnad av ett flerbostadshus.
23. Berghem 1:28, ändrad användning av entresolplan i paddelhall. –

Utgått efter
AU

24. Stjärnan 4, om- och tillbyggnad av flerbostadshus med att inreda
lägenheter på vindsplan.

Återkallat
efter AU

25. Smörblomman 1, tillbyggnad av ett enbostadshus.
26. Staren 11, tillbyggnad av ett enbostadshus med uteplats inramad av
murad vägg. –
27. Urnan 13, om- och tillbyggnad av ett enbostadshus. Information och frågor bygg
•
Miljö
28. Hammaren 29, föreläggande med vite att inkomma med
provtagningsresultat. –
29. Nöttja 13:3, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig
avloppsanläggning. –

Utgått efter
AU

30. Torlarp 3:15, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig
avloppsanläggning.

Information och frågor miljö
•

Vagnen 5, förslag på att överta miljötillsyn på verksamheten från
Länsstyrelsen i Kronobergs län –

Ordförande
Kent Danielsson C

