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§ 81 
 
 
Nålen 14 – överklagan av beslut om avslag (2019/078B) 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla beslut, 2019-04-30 § 74 att 
avslå ansökan om förhandsbesked och bygglov för tillbyggnad av industri-
byggnad med produktionslokal inom fastigheten Nålen 14. 
 
Överklagan skickas in till Länsstyrelsen för prövning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-04-30 § 74 att avslå ansökan om 
förhandsbesked och bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med pro-
duktionslokal inom fastigheten Nålen 14. 
 
Överklagande av beslut om avslag inkom 2019-05-23. 
 
Miljö- och byggförvaltningen konstaterar att överklagan inkommit i rätt tid. 
 
Beslutsgång 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 82 
 
 
Kärnan 4 – överklagan av beslut om bygglov 
(2019/065B) 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla beslut, 2019-40-30 § 73 att 
bevilja bygglov för påbyggnad av flerbostadshus inom fastigheten Kärnan 4. 
 
Överklagan skickas in till Länsstyrelsen för prövning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-40-30 § 73 att bevilja bygglov för 
påbyggnad av flerbostadshus inom fastigheten Kärnan 4. 
 
Överklagande av beslut om bygglov inkom 2019-05-27. 
 
Miljö- och byggförvaltningen konstaterar att överklagan inkommit i rätt tid. 
 
Beslutsgång 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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