Plats och tid

Centrumhuset, Henån, kl. 8.15-12.00, 13.00-15.00

Beslutande

Lars-Åke Gustavsson, ej § 217
Lars-Olof Hermansson
Maivor Johansson
Einar Jansson
Lars Edström
Ingemar Martinsson
Sven-Ove Tjörnebro kl. 8.15-12.00 §§ 197-201, 205-214
Gerhard Andersson, tjg ersättare § 217
Gunnar Persson, tjg ersättare §§ 202-204, kl. 13.00-15.00 §§ 215-221

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Lars-Olof Hermansson

Justeringens
plats och tid

Miljö- o. byggnadsnämndens exp, Henån, tisdagen den 19 september 2006,
kl. 15.00

Sekreterare

.................................................
Karin Sörensson

Ordförande

.................................................
Lars-Åke Gustavsson ej § 217

Paragrafer 197-221

…………………………
Lars Edström § 217

Justerande

.................................................
Lars-Olof Hermansson
______________________________________________________________________
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljö- o. byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2006-09-14

Datum för anslags
uppsättande

2006-09-20

Förvaringsplats
för protokollet

Miljö- o. byggnadsnämndens exp, Henån

Datum för anslags
nedtagande
2006-10-11

.................................................
Karin Sörensson

Övriga deltagande

Karin Sörensson, sekreterare
Daniel Holdenmark, stadsarkitekt, kl. 8.15-10.00 §§ 197-200
Yvonne Pettersson, miljö- o. hälsoskyddsinspektör, kl. 8.15-9.40 § 200
Arne Hultgren, miljöchef, kl. 10.00-12.00 §§ 201-204
Gerhard Andersson, ej tjg ersättare 8.15-15.00, tjg ersättare § 217
Bror Simonsson, ej tjg ersättare
Birthe Hellman, ej tjg ersättare, ej § 217
Gunnar Persson, ej tjg ersättare kl. 8.15-12.00, §§ 197-201, 205-214
________

§ 197
Fastställande av dagordning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande tillägg och ändring:
Punkt 1 a

Ändring av detaljplan för Käringön 1:228 m.fl. (Öviken), tillägg

Punkt 1 b

Bättre information till nämnden, tillägg

Punkt 9

Prövning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage
på fastigheten Hällevik 2:87, utgår

Punkt 21

Prövning av bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten
Tegneby-Äng 1:61, utgår

_________

Exp:
Mbe

§ 198
Bättre information till nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utreda förutsättningarna för att få ut bättre information över ärenden som skall
behandlas av nämnden.
_________

Exp:
Mbe

§ 199

Dnr 2006/550 214

Ändring i detaljplan för KÄRINGÖN 1:228 m.fl. (Öviken)
För området gäller detaljplan antagen den 27 maj 1999, samt ändring antagen den
11 december 2003. Fastigheten är i privat ägo.
Planen handläggs med enkelt planförfarande (endast samråd).
Ändringen i planen syftar till att möjliggöra uppförandet av byggnad i enlighet med
inlämnad bygglovhandling för restaurang- och hotelländamål.
Ändringen anses inte påverka omgivningen, eller innebära olägenhet för
omkringboende.
_________
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att föranstalta om samråd enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5:28 (enkelt
planförfarande).
_________

Nämnden har dessutom behandlat 5 miljöärenden, 11 förhandsbesked, 4
bygglovsärenden samt 2 övriga ärenden.

