
 Kallelse 1 (3) 
   Ersättarna för kännedom  
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-10 
 
Tid för sammanträde torsdagen den 17 juni 2021 kl. 9.00 
 

Samtliga ledamöter deltar digitalt via Teams 
Endast nämndens presidieberedning deltar fysiskt i möteslokalen 

 
Lokal Locknevisalen, Vimmerby 
 Gruppmöten kl. 8.00 (via Teams) 

   
  

Niklas Gustafsson  
Ordförande Karin Schultz 
 Sekreterare 

 
 
Ärenden  

1 Upprop   

2 Val av protokolljusterare   

3 Lars Gjörloff och Jens Karlsson kl. 9.15-9.30   

4 Utbildning Barnkonventionen kl. 13-14   

5 Detaljplan för del av Hultsfred 3:1 Herrstorpet, Hultsfreds 
kommun. Antagande 

  

6 Planbesked   

7 Återkallande av försäljningstillstånd   

8 Ansökan om tillstånd till sluten tank   

9 Vrångfall 1:14, Vimmerby kommun. Ansökan om tillstånd till 
gemensam avloppsanläggning 

  

10 Beslut om vitesföreläggande   

11 Meddelande om förbud samt föreläggande om försiktighetsmått 
för åtgärder inom vattenskyddsområde i samband med 
föryngringsavverkning 

  

12 Meddelande om förbud samt föreläggande om försiktighetsmått 
för åtgärder inom vattenskyddsområde i samband med 
föryngringsavverkning 
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13 Meddelande om förbud samt föreläggande om försiktighetsmått 
för åtgärder inom vattenskyddsområde i samband med 
föryngringsavverkning 

  

14 Föreläggande om försiktighetsmått för åtgärder inom 
vattenskyddsområde i samband med anläggande av skogsbilväg 

  

15 Meddelande om förbud för åtgärder inom vattenskyddsområde i 
samband med skogsgödsling 

  

16 Ansökan om bygglov för tillbyggnad med skärmtak och 
uppförande av plank 

  

17 Maskinisten 4, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av industribyggnad, uppförande av skylt, anläggning 
av parkeringsplatser och spolplatta 

  

18 Målilla 5:31, Hultsfreds kommun. Ansökan om marklov för 
anläggning av bullervall 

  

19 Träförädlingen 10, Hultsfreds kommun. Ansökan om bygglov 
för nybyggnad av industri- och lagerlokaler samt installation av 
avskiljare 

  

20 Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Ansökan om säsongslov 
för Sommartorget 

  

21 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus   

22 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu   

23 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och 
pumphus 

  

24 Ejdern 6, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för ändrad 
användning av förråd till lägenheter 

  

25 Gissemåla 4:45, Vimmerby kommun. Ansökan om 
tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från industri till 
padelhall 

  

26 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus   

27 Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av personalboende 
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28 Redovisning av utförd intern kontroll   

29 Redovisning av delegationsbeslut   

30 Informationsärenden   

 


