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§ 190 Förvaltningens information 

 
 
 
 

Förvaltningens information 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga till ärende gällande Kölaby 22:11, ny anläggning – 
återvinningsstation samt ärende Ågården 1:1 m.fl. och ärende Hällunda 2:3 och 3:1, anmälan 
om ändring av miljöfarlig verksamhet (vindkraftverk) till dagordningen. 
 
Sammanfattning 
Joanna Miklos-Svan, enhetschef byggenheten och miljöenheten, informerar om att 
miljöenheten kommer gå ut med ett RASFF gällande ett kosttillskott som inte är godkänt att 
sälja.  
 
Joanna informerar också om en avslutad huvudstudie av ett förorenat område i Älmestad där 
kommunen har sökt bidrag för utredningar. Utredningen visade på höga halter av bl.a. 
arsenik och bly i mark men det finns i dagsläget inte någon risk för påverkan av grundvattnet. 
Bidrag kan sökas då det rör kommunens mark och att det inte finns någon aktiv 
verksamhetsutövare. Förslag på sanering blir troligen schaktning och 
slutförvaring/destruktion. Kostnaden uppskattas till ca 5 - 6 mkr, vilket kommunen också 
har möjlighet att beviljas bidrag för. Bidraget utgör en förutsättning för att sanering ska ske. 
 
Det förs en dialog med Fastighet om att enheten önskar information om vilka områden och 
projekt som är på gång.  
 
En ny e-tjänst för mötesbokning för rådgivning är i uppstarten. Möte kan ske både fysiskt och 
digitalt. Denna e-tjänst går i linje med ökad tillgänglighet och tanken är att den ska ersätta 
”Öppet hus” på sikt. Man ser även över hemsidan och har jämfört med andra kommuners 
hemsidor. Utgångspunkten är att öka tydligheten och ge information till sökanden om 
uppskattade kostnadsintervall och handläggningstider för olika ärendetyper samt 
information om när ärendet har tilldelats en handläggare med dennes kontaktuppgifter. 
  
Malin Lindgren, bygglovsingenjör informerar om ett ärende där sökande har ändrat sin 
ansökan vilket leder till flera avvikelser. Ärendet kommer troligen med till 
nämndsammanträdet i december.  
 
Henrik Wetterholm, bygglovsingenjör föredrar ärende Kölaby 22:11, ny anläggning - 
återvinningsstation. 
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§ 191 Redovisning av kännedomsärenden 

 
 
 
 

Redovisning av kännedomsärenden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas redovisning av de kännedomsärenden som kommit från andra 
myndigheter.   
 
Beslutsunderlag 
Sammanfattning av kännedomsärenden. 
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§ 192 Redovisning av delegationer i byggärenden 

 
 
 
 

Redovisning av delegationer i byggärenden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas redovisning av de delegationsbeslut som tagits på byggenheten 
sedan förra nämndsammanträdet.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanfattning av delegationsbeslut. 
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§ 193 Redovisning av delegationer i miljöärenden  

 
 
 
 

Redovisning av delegationer i miljöärenden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid sammanträdet lämnas redovisning av de delegationsbeslut som tagits på miljöenheten 
sedan förra nämndsammanträdet.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanfattning av delegationsbeslut. 


