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Se kommentarer nedan.
LOV/Förhandsbesked/BRF
m.m.

Fastighetsbeteckning

Ärendemening

Kommentar

LOV 2020-000830

BROGÅRDEN 11

Bygglov
uppställning/uppsättning
av skylt
Bygglov installation av
solceller

Ingen erinran

LOV 2020-000828

HERRGÅRDEN 10
(KRISTINEHOLMSVÄGEN
26B)

Ingen erinran

Fastigheten ligger inom ett
tätbebyggt bostadsområde,
vilket innebär att MK kan
besluta att eldstaden inte längre
får användas om klagomål
inkommer rörande sot och lukt
från eldstaden.

LOV 2020-000826
LOV 2020-000825
LOV 2020-000824

LOV 2020-000827
LOV 2020-000820

PLÅTSLAGAREN 1
(BAGAREGATAN 1)
BOMULLEN 1
(HEMVÄGEN 20B)
SÖDERMANLAND 3
(ÖSTGÖTAGATAN 26)

LERBÄCKEN 1:6
SKÄMNINGARED 5:2
(FÄRGESUNDSVÄGEN

Anmälan installation av
eldstad/rökkanal
Bygglov tidsbegränsad
åtgärd aktivitetshus
Bygglov ombyggnad av
enbostadhus
Bygglov nybyggnad av
fritidshus samt
gårdsbyggnad
Tillsyn Tillbyggnad
påbörjad innan beslut

Sökande måste göras
uppmärksam på att det inte
alltid är tillräckligt att eldstaden
uppfyller minimikraven i
boverkets byggregler för att
man ska undvika olägenheter.
Sökande måste också elda på
bästa sätt (torrt och rent
träbränsle, snabb upptändning,
ordentlig lufttillförsel och enligt
tillverkarens anvisningar för
bästa förbränning).
Bestämmelser om eldning finns
i "Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och
miljö". Vidare måste sökande
också göras medveten om att
eldning inte är lämplig när
väderleken är sådan att röken
kan spridas till andra
närliggande bostäder.
Ingen erinran
Ingen erinran
Ingen erinran
Ingen erinran
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LOV 2020-000819
LOV 2020-000822

100)
KÄMPEN 12
MATROSEN 28
(GÖTAGATAN 12A)

om lov och startbesked
Tillsyn Olovlig åtgärd
Bygglov utvändig
ändring av enbostadhus

Ingen erinran
Ingen erinran
Området berörs inte av några
kända naturvärden.

LOV 2020-000821

GRIMBO 1:26

LOV 2020-000816

LOV 2020-000813

RÖHULT 1:79
VÄSTERBODARNA 1:25
(VÄSTRA
BODARNEVÄGEN 45)

LOV 2020-000817

CENTRUM 1:6

Bygglov nybyggnad av
enbostadhus
Bygglov nybyggnad av
enbostadhus
Bygglov uppsättning av
bullerplank
Bygglov nybyggnad av
flerfamiljshus

Avloppsanordning är ansökt hos
miljöskyddskontoret under 2019.
Ingen erinran
Ingen erinran
Frågan är utredd i DP 209, samt i
remiss till MK

Fastigheten ligger inom ett
tätbebyggt bostadsområde,
vilket innebär att MK kan
besluta att eldstaden inte längre
får användas om klagomål
inkommer rörande sot och lukt
från eldstaden.

LOV 2020-000810

HAGTORSSLÄTT 1:78
(KYRKVÄGEN 33)

Anmälan installation av
braskamin

Sökande måste göras
uppmärksam på att det inte
alltid är tillräckligt att eldstaden
uppfyller minimikraven i
boverkets byggregler för att
man ska undvika olägenheter.
Sökande måste också elda på
bästa sätt (torrt och rent
träbränsle, snabb upptändning,
ordentlig lufttillförsel och enligt
tillverkarens anvisningar för
bästa förbränning).
Bestämmelser om eldning finns
i "Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och
miljö". Vidare måste sökande
också göras medveten om att
eldning inte är lämplig när
väderleken är sådan att röken
kan spridas till andra
närliggande bostäder.

