
 

Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(19) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-11:00 

Beslutande Ledamöter 

Per Helgesson (S), Ordförande 
Björn Schols (C), 1:e vice ordförande 
Fredrik Frelin (S) 
Stefan Embretsén (SD) 

 Tjänstgörande ersättare 

Allan Olsson (SD) ersätter Felix Karsbo (KD) 

Övriga närvarande Ersättare 
Susanne Svensson (S) 
Johan Mittjas (C) 
 
Tjänstemän 
Johan Brodin, Ekonom  §§14-15 
Laura Fenlin, tf Miljö- och byggchef via telefon §§14-19 
Elin Voxberg, Miljöinspektör 
Fredrik Andersson, Byggnadsinspektör via telefon 
Eva Lindberg, Nämndsekreterare 

Justerare Stefan Embretsén 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggförvaltningen, 2023-03-20 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 14-24 

 Eva Lindberg  

 Ordförande 
  

 Per Helgesson  

 Justerare 
  

 Stefan Embretsén  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-03-16 

Datum då anslaget sätts upp 2023-03-20 Datum då anslaget tas ned 2023-04-11 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Eva Lindberg  
 



 

Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(19) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 14 Dnr 2023/00001 

Godkännande av dagordning ...................................................................... 3 
§ 15 Dnr 2023/00033 

Information ekonomi .................................................................................... 4 
§ 16 Dnr 2023/00025 

Information tf miljö- och byggchef ............................................................. 5 
§ 17 Dnr 2023/00061 

Information om remiss om medgivande till överlåtelse av undersökning 
Gräsberget nr 1 och Andberget nr 1, MBN-2023-85 .................................. 6 

§ 18 Dnr 2023/00054 
Beslut om nytt dataskyddsombud (DSO) för Miljö- och byggnämnden . 7 

§ 19 Dnr 2023/00056 
Anmälan om ordförandebeslut hundrastgård Norra Edsbyn 21:2 MBN-
2022-748 ......................................................................................................... 9 

§ 20 Dnr 2023/00062 
Anmälan om ordförandebeslut MBN-2020-162: Dom M1710-22 
överklagas till Mark- och miljööverdomstolen ........................................ 10 

§ 21 Dnr 2023/00059 
Förbud med vite Finnstuga och Dalkarlsbo 1:25 MBN-2023-52............. 11 

§ 22 Dnr 2023/00058 
Uppföljning av tidigare beslut om förbud med vite Långhed 11:3 MBN-
2022-34 ......................................................................................................... 16 

§ 23 Dnr 2023/00007 
Delegationsbeslut 2023-02-01 -- 2023-03-14 ............................................ 18 

§ 24 Dnr 2023/00016 
Meddelande - beslut för kännedom .......................................................... 19 

 



 

Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(19) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 14 Dnr 2023/00001 

Godkännande av dagordning 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner dagordningen 
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§ 15 Dnr 2023/00033 

Information ekonomi 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö och byggnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonom Johan Brodin informerade om det ekonomiska läget 
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§ 16 Dnr 2023/00025 

Information tf miljö- och byggchef 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning av ärendet 
tf Miljö- och byggchef Laura Fenlin presenterade nyanställd byggnadsinspektör 
Sindre Dahlkvist. Förvaltningen annonserar efter vikarierande miljöinspektör. 
Information gavs om utbildningar för förtroendevalda i myndighetsutövning, ibland 
annat plan- och bygglagen.  
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§ 17 Dnr 2023/00061 

Information om remiss om medgivande till överlåtelse 
av undersökning Gräsberget nr 1 och Andberget nr 1, 
MBN-2023-85 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
tf Miljö- och byggchef Laura Fenlin informerade om vad överlåtandet av 
undersökningstillståndet innebär och att förvaltningen inte hade något att erinra i 
remissärendet. 
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§ 18 Dnr 2023/00054 

Beslut om nytt dataskyddsombud (DSO) för Miljö- och 
byggnämnden  
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att utse Laura Gashi till nytt dataskyddsombud 
(DSO) för Miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun från och med 2023-02-13 
 

Sammanfattning av ärendet 
På grund av personalomsättning inom Kommunalförbundet Hälsingland behöver ett 
nytt dataskyddsombud utses i medlemskommunerna.  
 
I väntan på en nyanställning har Kommunalförbundet Hälsingland, genom avtal, 
köpt tjänsten som DSO från en extern leverantör (JP Infonet AB) under tiden 13 
februari till och med 30 juni 2023. På så sätt fullföljer förbundet sitt uppdrag att 
svara för en gemensam DSO för medlemskommunerna med tillhörande bolag och 
förbund. 
 

Ärendet 
Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) har uppdraget att vara anställande 
myndighet för ett gemensamt Dataskyddsombud (DSO) för Bollnäs-, Söderhamns- 
och Ovanåkers kommuner med tillhörande bolag och förbund. På grund av 
personalomsättning inom Kommunalförbundet Hälsingland behöver ett nytt 
dataskyddsombud utses i medlemskommunerna.  
 
I väntan på en nyanställning har Kommunalförbundet Hälsingland, genom avtal, 
köpt tjänsten som DSO från en extern leverantör (JP Infonet AB) under tiden 13 
februari till och med 30 juni 2023. På så sätt fullföljer förbundet sitt uppdrag att 
svara för en gemensam DSO för medlemskommunerna med tillhörande bolag och 
förbund. 
 
Processen med att lösa frågan rörande avsaknaden av Dataskyddsombud kommer 
att fortgå under våren. 
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Förändringar av verksamheten under våren 
Den temporära lösningen under våren innebär följande tillfälliga förändringar: 

• Pågående granskning för 2023 pausas för tillfället.  
• Frågor från allmänheten på telefon hänvisas initialt till 

informationssäkerhetssamordnare inom Kommunalförbundet Hälsingland 
för vidare hantering. 

• Personuppgiftsansvariga organisationer (PUA) kan även fortsättningsvis 
vända sig till informationssäkerhetssamordnaren inom Kommunalförbundet 
Hälsingland vid behov av råd och stöd i GDPR-relaterade frågor. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-02-19 
Anmälan dataskyddsombud - Ovanåkers kommun, Miljö- och byggnämnden 
Information ny DSO 20230213 
 
Skickas till 
tf Miljö- och byggchef 
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§ 19 Dnr 2023/00056 

Anmälan om ordförandebeslut hundrastgård Norra 
Edsbyn 21:2 MBN-2022-748 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Bygglov och startbesked beviljades 2023-02-20 för hundrastgård på fastigheten 
Norra Edsbyn 21:2 av ordförande Per Helgesson i miljö- och byggnämnden. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-11-09 
Situationsplan 2022-11-09 
Tjänsteskrivelse 2022-02-17 
 
Bilaga 
Ordförandebeslut 2023-02-20 
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§ 20 Dnr 2023/00062 

Anmälan om ordförandebeslut MBN-2020-162: Dom 
M1710-22 överklagas till Mark- och miljööverdomstolen 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Mark- och miljödomstolen anser i mål M1710-22 att delgivning till enskild inte är 
bevisad. 
Vice ordförande Björn Schols beslutade 2023-02-14 att överklaga domen från Mark- 
och miljödomstolen till Mark- och miljööverdomstolen på grund av att sista datum 
för överklagan 2023-03-07 infaller före nämndsammanträdet 2023-03-16. 
 

Beslutsunderlag 
Dom M1710-22 Mark- och miljödomstolen  2023-02-14 
Bild på uthämtat rekommenderat brev 2020-05-05 
 
Bilaga 
Ordförandebeslut 2023-03-07 
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§ 21 Dnr 2023/00059 

Förbud med vite Finnstuga och Dalkarlsbo 1:25 MBN-
2023-52 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 
 
Fastighetsägaren  personnummer  förbjuds att 
släppa ut avloppsvatten från WC samt bad, disk och tvätt till den befintliga 
avloppsanläggningen på fastigheten Finnstuga och Dalkarlsbo 1:25. Förbudet gäller 
från och med den 30 oktober 2023 och förenas med ett vite om femtiotusen (50 
000) kronor om avloppsanläggningen inte har åtgärdats med reningssteg godkänt 
av nämnden innan dess eller om förbud inte efterlevs, vidare om ingen åtgärd 
vidtas eller förbud efterlevs beslutas att utta fortlöpande vite av femtontusen 
(15 000) kronor i kvartalet intill dess att åtgärd vidtagits eller förbud efterlevs. 
 
Fastighetsägaren med personnr  förbjuds att 
släppa ut avloppsvatten från WC samt bad, disk och tvätt till den befintliga 
avloppsanläggningen på fastigheten Finnstuga och Dalkarlsbo 1:25. Förbudet gäller 
från och med den 30 oktober 2023 och förenas med ett vite om femtiotusen  
(50 000) kronor om avloppsanläggningen inte har åtgärdats med reningssteg 
godkänt av nämnden innan dess eller om förbud inte efterlevs, vidare om ingen 
åtgärd vidtas eller förbud inte efterlevs beslutas att utta fortlöpande vite av 
femtontusen  
(15 000) kronor i kvartalet intill dess att åtgärd vidtagits eller förbud efterlevs. 
 
Detta beslut skickas till inskrivningsmyndigheten för en notering i fastighetsregistret 
med stöd av Miljöbalken 26 kap. 15 §. 
 
Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§, 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ 
miljöbalken (1998:808) samt 3 och 4 §§ Lagen om vite (1985:206). 
 

Ärende 
Miljö- och byggförvaltningen utförde 2011-08-05 en inventering av avloppet på 
fastigheten Finnstuga och Dalkarlsbo 1:25. Ett nytt besök gjordes 2022-11-10. Vid 
besöket konstaterades att slamavskiljare är en tvåkammarbrunn och att vattnet 
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sedan leds ut i mark. Eventuellt finns en stenkista vid utloppet. 
Avloppsanläggningen belastas med WC samt bad-, disk- och tvättvatten. 
 
Fastighetsägarna har informerats om bristerna i avloppsanläggningen genom ett 
informationsbrev daterat 2019-04-24. En förfrågan om möjligheten att få uppskov till 
och med sommaren 2021 inkom från fastighetsägarna 2019-05-16. Förfrågan 
besvarades 2019-05-17 med att förklara att inga förelägganden skrivits ännu men 
ett föreläggande kommer komma år 2020. Ett föreläggande om att åtgärda avloppet 
senast 30 oktober 2021 skickades 2020-01-24 till fastighetsägarna. 
Fastighetsägarna inkom 2021-10-27 men en förfrågan om det räcker att ansökan 
inkommer under 2021 och om det blir några påföljder om avloppsanläggningen inte 
åtgärdas i tid. Information skickades 2021-10-28 om att det är möjligt att ansöka om 
uppskov och att miljö- och byggnämnden kan gå vidare i ärendet med förbud 
och/eller vite om tidigare beslut inte efterlevs. Underrättelse om att ärendet kommer 
att tas upp i nämnden skickades 2023-02-03. Yttrande från fastighetsägarna inkom 
2023-02-10 med information om att det skrivits ett avtal med en avloppsentreprenör 
men att projektering avvaktas tills våren. 
 

Skäl 
Enligt miljö- och byggnämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på 
fastigheten Finnstuga och Dalkarlsbo 1:25 de krav som ställs i 9 kap. 7 § eller 2 
kap. 3 § miljöbalken. Avloppsvattnet leds genom en slamavskiljare som inte är 
konstruerad för att klara rening av avloppsvatten från WC samt bad, disk och tvätt. 
Ingen rening sker av vattnet efter slamavskiljning utan vattnets leds ut till ett 
skogsparti. Rening bedöms inte vara tillräcklig för att inte riskera olägenhet för 
människans hälsa eller miljön. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, att 
läkemedel och hushållskemikalier kan ledas ut i naturen samt att orenat 
avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan påverka grundvattnet 
och ytvatten. Avloppsvattnet leds dessutom ut ca 20 m från Voxnan, som utgör ett 
Natura 2000 område. Området har höga naturvärden. Särskilt utpekad är 
flodpärlmusslan som föredrar en näringsfattig och syrerik livsmiljö och därmed 
riskerar att påverkas av avloppsanläggningar med bristfällig rening. I 
bevarandeplanen lyfts utsläpp av föroreningar från avlopp som ett exempel på 
åtgärd som kan negativ verkan på naturtypen ”större vattendrag”. 
 
Fastighetsägarna har fått föreläggande om att åtgärda avloppsanläggningen. 
Datumet för när åtgärderna skulle vara vidtagna har passerats. Fastighetsägarna 
har ännu inte inlett något ärende om åtgärder hos tillsynsmyndigheten och miljö- 
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och byggnämnden har inte fått in några uppgifter om att anläggningen åtgärdats. 
Miljö- och byggnämnden bedömer därför att det är rimligt i förhållande till nyttan och 
inte mer ingripande än nödvändigt att förbjuda fortsatt utsläpp till den bristfälliga 
anläggningen och skäligt att förena förbudet med vite. 
 

Övriga upplysningar 
Om ni vill undvika att erlägga vite ska verksamhetsutövaren ändra sin användning 
av fastigheten så till vida att utsläpp av avloppsvatten upphör, exempelvis att 
avloppsanläggningen görs obrukbar genom att ledningen till den kopplas bort eller 
på annat vis pluggas. Alternativt ska bristfällig avloppsanläggning åtgärdas så att 
rening av avloppsvattnet uppfyller de krav som gäller. Sker fortsatt utsläpp till 
befintlig avloppsanläggning kommer först det fasta vitet att göras 
gällande, vidare kommer ett löpande vite att tas ut om fortsatt utsläpp av 
avloppsvatten sker. Vill ni fortsättningsvis kunna släppa ut avloppsvatten från WC 
samt bad, disk och tvätt från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras och 
vara färdigställd senast 2023-10-30. När en avloppslösning är färdigställd och 
slutintyg inkommit kommer förbudet mot utsläpp att upphävas. Ni bör i så fall 
snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning är en åtgärd 
som är tillståndspliktig, ansökan görs till Miljö- och byggnämnden. Gällande 
reningskrav kan uppnås med flera olika tekniker. Vägledning vid val av 
avloppslösning kan bland annat fås på www.avloppsguiden.se.  
 

Lagrum 
Miljöbalken 2 kap. 3 §  
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
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. I samma 
syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. 
 
Miljöbalken 2 kap. 7 §  
Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses 
orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana 
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åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som 
behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. 
 
Miljöbalken 9 kap. 7 §  
Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att 
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål 
skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 
 
Miljöbalken 26 kap. 9 §  
En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet 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. 
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 
 
Miljöbalken 26 kap. 14 §  
Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite. 
 
Miljöbalken 26 kap. 15 §  
Om en tillsynsmyndighet har meddelat ett föreläggande eller förbud mot någon i 
egenskap av ägare till en fastighet, tomträttshavare eller ägare till en byggnad, 
anläggning eller anordning på mark som tillhör någon annan, får 
tillsynsmyndigheten sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är föreläggandet förenat med löpande vite, skall 
även detta antecknas… 
 
Lag om viten 3 §  
När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är 
känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt 
kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet 
skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §. Om vite föreläggs 
flera personer gemensamt, skall ett särskilt belopp fastställas för var och en av 
dem. 
 
Lag om viten 4 §  
Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som 
löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd 
under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en 
återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna. 
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Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det 
annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång 
föreskriften överträds. 
 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägarna av Finnstuga och Dalkarlsbo 1:25 med delgivningskvitto. 
Inskrivningsmyndigheten 
 
Bilagor 
Hur man överklagar 
Föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp 2020-01-24 
Platsbesök 2022-11-10 
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§ 22 Dnr 2023/00058 

Uppföljning av tidigare beslut om förbud med vite 
Långhed 11:3 MBN-2022-34 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun beslutar att upphäva sitt tidigare 
beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten som förenats med fast och löpande 
vite på fastigheten Långhed 11:3, och adressen Silfors 312, MBN-2022-34, daterat 
2022-04-21, § 20. 
 
Beslutet fattas utifrån att det inte längre finns anledning att förbjuda utsläpp till 
avloppsanläggningen med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§, 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 
§§ miljöbalken (1998:808) samt 3 och 4 §§ Lagen om vite (1985:206). 
 
I och med beslutet att upphäva förbudet med fast och löpande vite anmäler Miljö- 
och byggnämnden i Ovanåkers kommun om att anteckning om förbud att släppa ut 
avloppsvatten till avloppsanläggningen i fastighetsregistret på fastigheten Långhed 
11:3 i Ovanåkers kommun tas bort. Detta med stöd av miljöbalken 26 kap. 15 §. 
 

Ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen utförde 2011-09-27 en inventering av avloppet på 
fastigheten Långhed 11:3. Vid inventeringen konstaterades att slamavskiljare är en 
trekammarbrunn men att efterföljande godtagbart reningssteg saknas. 
 
Ett ägarbyte av fastigheten gjordes hösten 2018. Ett föreläggande om åtgärd 
senast 30 september 2019 skickades till nuvarande fastighetsägare 2019-02-08. Ett 
nytt föreläggande med förlängd tid för åtgärd till 30 oktober 2021 skickades till 
fastighetsägarna 2020-01-24. 
 
Underrättelse om att ärendet kommer att tas upp i nämnden skickades 2022-02-02. 
Yttrande från fastighetsägarna inkom 2022-02-10 med information om att det finns 
planer på att åtgärda avloppet i samband med utbyggnaden av huset som påbörjas 
våren 2022. 
 
Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten efter 30 oktober 2022 förenat med fast 
och löpande vite beslutades av miljö- och byggnämnden vid sammanträdet 2022-
04-21. Beslutet skrevs in i fastighetsregistret. 
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En ansökan om att åtgärda avloppsanläggningen inkom 2022-08-22. Tillstånd att 
åtgärda avloppsanläggningen beslutades 2022-09-16. Ett intyg över utförd 
avloppsanläggning inkom 2022-11-09 och bilder inkom 2023-01-15. 
Slamavskiljaren från den gamla anläggningen behölls och ett nytt efterföljande 
reningssteg i form av markbädd med biomoduler har anlagts. Information om att 
ärendet kommer tas upp i nämnden meddelades i en skrivelse 2022-01-27 i 
samband med svaret på slutintyget. 

Motivering/skäl 
Miljö- och byggnämnden har tidigare bedömt att avloppsanläggningen på 
fastigheten Långhed 11:3 varit bristfällig eftersom efterföljande reningssteg 
saknades. Avloppsanläggningen är nu åtgärdad så att avloppsvattnet genomgår 
slamavskiljning och renas i en markbädd med biomoduler anpassad för wc och 
bad-, disk- och tvättvatten från ett hushåll. Slamavskiljaren är samma som tidigare 
men det efterföljande reningssteget är nytt. Miljö- och byggnämnden bedömer att 
åtgärdad avloppsanläggning nu uppfyller de krav som ställs i 9 kap. 7 § och 2 kap. 
3 § miljöbalken. 
 
I och med att anläggningen åtgärdats finns inte längre något behov av att behålla 
förbudet med fast och löpande vite som tidigare meddelats med stöd av 26 kap. 9 
och 14 §§ miljöbalken (1998:808) samt 3 och 4 §§ Lagen om vite (1985:206). Det 
bedöms därför skäligt att upphäva förbudet som förenats med vite. När ett förbud 
upphävts ska det anmälas till Inskrivningsmyndigheten enligt 26 kap. 15 § 
Miljöbalken så att anteckningen kan tas bort 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägarna av Långhed 11:3 
Fastighetsinskrivningen hos Lantmäteriet för att anmäla borttagande av anteckning. 
 
Bilagor 
Hur man överklagar 
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§ 23 Dnr 2023/00007 

Delegationsbeslut 2023-02-01 -- 2023-03-14 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen enligt bilaga delegationsbeslut 
2023-02-01 – 2023-03-14  
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§ 24 Dnr 2023/00016 

Meddelande - beslut för kännedom 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen 




