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§ 55 Dnr 2022-000006 

Information till nämnd 2022 

Sammanfattning av ärendet 
beslut i KS ang: 

• §90 Remissutlåtande för granskningshandling för tematiskt tillägg till ÖP

2030 på tema vindkraft, Tanums kommun godkänt. 

beslut i KF ang:  

• § 78 Beslut om antagande detaljplan Ö Gårvik.

• § 79 Beslut om godkänd redovisning av investering Hällevadsholms skola

(2021). 

• § 92 Beslut angående anläggningsavgift utanför kommunalt

verksamhetsområde. 

• § 93 Munkbo försäljning av fastigheter i Hedekas.

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag som ej beretts 
färdigt:  

2022: 

• KF 2022-05-30, § 73: Medborgarförslag från Xxx Xxxx om odlingslotter

på fastigheten Tyft i Dingle, Dnr 2022-000144. 

• KF 2022-04-25, § 51: Motion från Hans-Joachim Isenheim, MP om

hemtjänst och hemsjukvårdens parkeringsplatser samt fossilfria resande, 

Dnr 2022-000072. 

• KF 2022-04-25, § 48: Medborgarförslag från Xxxx Xxxxx om cykelväg

längs med väg 174 från Dingle till Bovallstrand, Dnr 2022-000071. 

• KF 2022-04-25, § 47: Medborgarförslag från kulturarvsföreningar i
Munkedal
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om promenadstigar och ställplats i Munkedals centralort, Dnr 2022-000070. 

• KF 2022-03-07, § 8: Motion från Göran Nyberg (-) om att utreda ytterligare

sträckning av höghastighetsbanan genom Bohuslän, Dnr 2022-000045. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-17 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
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§ 56 Dnr 2022-000080 

Slutredovisning investeringsprojekt 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört en rad av investeringar under 
föregående år efter beslut i Kommunfullmäktige om anslag. I bifogat underlag 
redovisas anslag, förbrukning samt avvikelse för de projekt som överstiger 
500 tkr. Vidtagna åtgärder har beskrivits per projekt. Slutredovisning avser 
projekt:  

Projekt 1092 Planerat underhåll Utvecklingscentrum Munkedal 

Projekt 1107 Planerat underhåll Dingle sporthall 

Projekt 1140 Byte av armatur gatubelysning 

Projekt 1200 Strategiskt fastighetsförvärv  

Projekt 1256 Energiåtgärder  

Projekt 1273 Samhällsförbättrande åtgärder 

Projekt 1313 Kost 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-31 
Slutredovisning investeringsprojekt 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar slutförda 
under 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar slutförda 
under 2021. 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 57 Dnr 2022-000017 

Information om pågående detaljplanearbete - 
2022 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med gällande planprocess för detaljplanearbetet kommer 
plankontoret inför varje nämnd delge nämnden muntlig information om 
pågående arbete. På denna nämnd kommer plankontoret främst att informera 
om detaljplanerna för Bergsäter, Saltkällan Åsen och Hällevadsholms 
ändringsplan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-01 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 

Planhandläggare för kännedom 
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§ 58 Dnr 2022-000091 

Prioriteringsordning detaljplaner 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram förslag på prioriteringsordning vid 
framtagandet av detaljplaner för att synliggöra arbetet med detaljplaner. 
Dokumentet ger samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att påverka hur 
planarbetet ska prioriteras. Dokumentet tas upp för beslut två gånger per år. 

Kommunen har i dagsläget nio pågående detaljplanen varav sju föreslås 
prioriteras. Sex detaljplaner ligger vilande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-01 
Lista prioriteringsordning, 2022-06-01 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på 
prioriteringsordning vid framtagandet av detaljplaner.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på 
prioriteringsordning vid framtagandet av detaljplaner.    

Beslutet skickas till 

Planhandläggare för vidare handläggning 
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§ 59 Dnr 2022-000081 

Foss 13:2 - Rivningslov för flerbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om rivningslov för bostadshus inkom 2021-09-07, ärendenummer 

SBFV 2021-172. 2021-09-21 begärdes kompletteringar in. Komplettering 
inkom 2021-10-13 med foton och förklaring till varför huset ska rivas.  

2021-10-19 inkom ett utlåtande från teknisk undersökning. Samma dag 
begärdes ytterligare komplettering in eftersom förvaltningen bedömde att 
utlåtandet var bristfälligt. 2022-05-13 meddelar sökande att ingen ytterligare 
utredning om byggnadens skick kommer göras, sökande vill att ärendet 
avgörs på befintliga handlingar.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt sökande är huset för förfallet för att kunna renoveras. Större delen av 
huset har stått obebott i över 30 år, till detta har det varit två stora 
vattenläckor genom åren. Sökandes plan är att bygga upp huset igen med 
lägenheter och med en fasad med utseende som den är idag.  

Del av utlåtande från teknisk undersökning: 

Äldre bostadshus i 2 plan + vindsvåning. Flera lägenheter. Huset är uppfört i 
början av förra seklet, och har inte varit bebott de senaste 30 åren. Bristande 
underhåll i kombination med vattenskador har gjort att huset idag visar på så 
stora skador, både invändigt och utvändigt, att det ej är rimligt att återställa 
huset. Se bilaga för hela yttrandet.   

Förvaltningen har tillsammans med Bohusläns museum och sökande varit på 
plats och tittat på och i byggnaden. Bedömningen efter besöket är att huset 
inte är i så dåligt skick att det inte kan renoveras. Denna typ av byggnader 
har oftast mycket hög materialkvalitet vad gäller fönster, fasadpanel etc. vilka 
gör det möjligt att renovera sådana delar som ser svårt skadade ut och där 
underhållet varit eftersatt en längre tid. 

Förvaltningen har begärt in en utförligare teknisk undersökning som 
grundligare visar byggnadens skick, detta har inte inkommit. 

Förvaltningen har även begärt in en kostnadskalkyl för att kunna jämföra vad 
rivningen kostar i förhållande till vad det kostar att bygga nytt, men detta har 
heller inte inkommit från sökande.  

Förutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplan 1430-P90/14 antagen 1990-09-04, gäller 
för aktuell fastighet samt Foss 13:7. I detaljplanen beskrivs bebyggelsemiljön 
inom planområdet av Bohusläns museum, som pekar ut fastigheten som 
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kulturhistoriskt intressant. ”I husgruppen ingår en fd järnhandel uppförd 1904 
och tillbyggd 1926, det av Arthur Hansson 1907 byggda bostadshuset som 
också inrymde Munkedals första postkontor och fram till 1960 
kommunalkontor, posthuset från 1933”. ”Husen uppförda i trä med stående 
locklistpanel, bildar en sammanhållen enhet med prägel av 1900-1920-tal”. 
För att bevara och säkerställa den ursprungliga miljön har införts 
planbestämmelser som anger träfasad i ljus täckande färg och takpannor i 
matt röd färg.  

Fastigheten är utpekat i gällande översiktsplan som område av särskilt 
betydelse för kulturmiljövården. 

Remisser/Yttranden 
Ärendet har skickats på remiss till Bohusläns museum, yttrande har 
inkommit. 

Se bifogat dokument för hela yttrandet. 

Liten sammanfattning här: 

Fastigheten ligger inom den utpekade kulturmiljön 13. Munkedals 
stationssamhälle som utgör en välbevarad bebyggelsemiljö som är 
representativ för stationsmiljöer utmed Bohusbanan, och som har en tydlig 
historisk koppling till Munkedals framväxt som samhälle.  

Miljön är föremål för inventering under pågående uppdatering av Munkedals 
kommuns kulturmiljöer. Vid inventering har det konstaterats att värdena 
består. Byggnaden är en mycket välbevarad trävilla, om än i behov av 
upprustning.  

Bedömning 
Förvaltningen bedömer att aktuell byggnad har ett stort kulturhistoriskt värde 
på flera punkter. Miljön har såväl byggnadshistoriska, samhällshistoriska, 
miljöskapande samt ett kontinuitetsvärde, som detta hus är en mycket viktig 
del av. Byggnaden bör därför bevaras och rustas upp. Förvaltningen anser 
därför att ansökan ska avslås, med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen 
PBL. 

Vid prövning av frågor enligt angiven lag ska enligt 2 kap. 1 § hänsyn tas till 
både allmänna och enskilda intressen. Det finns ett starkt allmänt intresse av 
att bevara denna byggnaden som en del i kulturmiljön och detta intresse 
överväger sökandes intresse av att få riva byggnaden. 

Bortfall av denna byggnad skulle medföra stor skada på stadsbilden eftersom 
byggnaden ingår i en grupp med tidstypiska byggnader i stationssamhället.  

Förvaltningen finner även stöd för avslag i 8 kap. § 13 och § 14 PBL, förbud 
mot förvanskning samt underhåll och varsamhet. 
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Förvaltningens bedömning har även stöd i Bohusläns museums 
kulturmiljöinventering samt i Munkedals hembygdsförenings inventering som 
utpekar denna byggnad som extra bevarandevärd.  

Beslutsunderlag 
Handlingar som ingår i beslutet Ankomstdatum 
Ansökan 2021-09-07 
Situationsplan 2021-09-07 
Foton 2021-09-07 
Mejl från sökande med anledning till rivning 2021-10-13 
Foton 2021-10-13 
Foton 2021-10-19 
Utlåtande teknisk undersökning 2021-10-19 

Bilagor 
Bilaga 1 – Remissvar från Bohusläns museum, diarienummer 21/0316. 
Bilaga 2 – Mejlsvar från byggnadsantikvarie 
Bilaga 3 – Remissvar från Bohusläns museum, diarienummer 18/0208 från 

tidigare ärende SBFV 2018-0092. 
Bilaga 4 – Skrivelse från Xxxx Xxxxx 

Upplysningar 
Förvaltningen har även fått en skrivelse daterad 2021-09-14, från Xxxxx 
Xxxxx, Docent i Kulturvård vid Uppsala universitet, Tekn Dr, Civilingenjör V & 
Byggnadsantikvarie, Ledamot i Munkedals Hembygdsförening, där hon belyser 
vikten av att bevara denna byggnad. Skrivelsen bifogas.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

* Avslå ansökan om rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen 
PBL.

34 § Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller 
byggnadsdel som inte 

1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller

2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 

* Avslå ansökan om rivningslov med stöd av 8 kap. §§ 13 och 14, förbud mot
förvanskning samt underhåll och varsamhet.

13 §   En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 
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14 §   Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess 
utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. 
Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets 
värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda 
värdena bevaras. 

* Ta ut en avgift om 6 timmars handläggning á 1 060 kronor, 6 360 kronor,
enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2014-09-24 §62.

Faktura skickas separat, normalt en månad efter beslutet. 

Yrkande 
Matheus Enholm (SD): Samhällsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov enligt 
ansökan på Foss 13:2 med stöd av 9 Kap 34 § PBL:  Rivningslov ska ges för 
en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte 

1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Byggnaden har sedan lång tid varit i mycket dåligt skick. 
Samhällsbyggnadsnämnden är mån om områdets karaktär och uppmuntrar 
fastighetsägaren att uppföra en ny byggnad med en liknande karaktär som 
nuvarande byggnad. 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer avgiften för positivt rivningslov till 11 
592 kr plus inrikes annonsering 315 kr, totalt 11 907 kr. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Matheus 
Enholms (SD) yrkande och finner att Samhällsbyggnadsnämnden antar 
Matheus Enholms (SD) yrkande. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov enligt ansökan på Foss 13:2 
med stöd av 9 Kap 34 § PBL:  Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en 
byggnad eller byggnadsdel som inte 

1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Byggnaden har sedan lång tid varit i mycket dåligt skick. 
Samhällsbyggnadsnämnden är mån om områdets karaktär och uppmuntrar 
fastighetsägaren att uppföra en ny byggnad med en liknande karaktär som 
nuvarande byggnad. 
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Samhällsbyggnadsnämnden fastställer avgiften för positivt rivningslov till 11 
592 kr plus inrikes annonsering 315 kr, totalt 11 907 kr. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef för kännedom 
Avdelningschef för kännedom 
Slutarkiv 
planbygg@munkedal.se för vidare expediering 
(Sökanden med mottagningsbevis 
Kontrollansvarig, Fastighetsägare) 
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§ 60 Dnr 2022-000087 

Torreby 3:117 - Nybyggnation fritidshus och 
garage 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus med tillhörande garage 
inkom 2022-01-25. Föreläggande om komplettering gjordes 2022-02-14. 
Kompletteringen begärdes inom 3 veckor från ansökningsdatum. 
Kompletterande handlingar inkom 2022-02-21. Av handlingar framgår det att 
sökt förslag avviker från gällande detaljplan 14-FOS-1758 antagen 1976-12-
10 och 1430-P37 antagen 2005-02-09. 

* Garagets byggnadshöjd får vara högst 3,0 meter. Förslaget i ansökan 3,108
meter.

* Garagets avstånd till gräns enligt byggnadsstadgan 39§ skall vara minst 4,5
meter. Förslaget enligt ansökan 3,5 meter från gräns.

* Takkupans längd får vara högst 1/3 av fasadens längd. Enligt ansökan är
fasadlängden 9,818 meter, då får takkupan vara som längst 3,272meter.
Förslaget enligt ansökan är takkupan 3,818meter, 0,546meter för lång.

* Enligt detaljplanen får högsta byggnadshöjd vara 4,5meter. Utöver
byggnadshöjden får takkupa anordnas till högst 1/3 av fasadens längd.

Justering gjordes på garagets byggnadshöjd och placering så att garaget 
följer detaljplanen, den 2022-05-06. 

Grannhöran gjordes den 2022-05-06 med avvikelsen på takkupan. 

Vid närmare granskning av detaljplanen är avvikelsen från detaljplanen, 
byggnadshöjden. Enligt ansökan är byggnadshöjden 7,0 meter, 2,5 meter 
högre än tillåten byggnadshöjd. Denna avvikelse kan inte bedömas som liten, 
enligt 9 kap. 31b§, Plan- och bygglagen, PBL.  

Fastigheten är en av de två sista fastigheterna som inte är bebyggda på 
gatan. Vissa avvikelser från detaljplanen kan eventuellt då göras med 
hänvisning att dessa inte blir prejudicerande. Avvikelsen från byggnadshöjden 
är dock för stor. 

Bedömning 
Förvaltningen föreslår att ärendet avslås då den strider mot detaljplanen. 
Avvikelsen kan inte anses vara liten eller begränsad enligt 9 kap. 31b§, PBL. 
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd 
som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 
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1. avvikelsen är liten, eller

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

Beslutsunderlag 
Handlingar som ingår i beslutet Ankomstdatum 

Ansökan 2022-01-25  
Plan- och sektionsritning 2022-01-25 
Fasadritningar 2022-02-21 och 2022-05-06 
Situationsplan 2022-05-06 
Ritningar garage 2022-05-06 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om avslag på ansökan om nybyggnad av 
fritidshus med tillhörande garage på Torreby 3:117 då den strider mot 9 kap. 
30§ i Plan- och bygglagen, PBL. 

Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser

a) överensstämmer med detaljplanen, eller

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen.

Avgift 
Avgiften för bygglovet är 0 kronor då handläggningstiden överskridit 15 
veckor, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Yrkande 
Matheus Enholm (SD): Återremiss  till förvaltningen för grannhörande och 
med delegation till ordföranden att besluta efter grannhörandet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Matheus 
Enholms (SD) yrkande och finner att Samhällsbyggnadsnämnden antar 
Matheus Enholms (SD) yrkande. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet  till 
förvaltningen för grannhörande och med delegation till ordföranden att 
besluta efter grannhörandet. 
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Beslutet skickas till 

Samhälsbyggnadschef för kännedom 
planbygg@munkedal.se för vidare expediering 



 Samhällsbyggnadsnämnden 17 juni 2022 

Sida 15 av 24 

§ 61 Dnr 2022-000092 

Optionsavtal Möe 1:147 

Sammanfattning av ärendet 
Älvsbyhus önskar marknadsföra sina husmodeller med ensamrätt under 
sommar-höst 2022 på Möe 1:147, en ledig tomt på Möeområdet i Munkedal. 
Älvsbyhus marknadsföring innebär att tomten och bostadsområdet synliggörs 
för fler husköpare. Ingen spekulant har idag bokat sig på denna tomt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-01 
Optionsavtal, 2022-06-01 
Kartbilaga 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtalsförslag om 
markoption. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtalsförslag om 
markoption. 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef Plan Bygg MEX 
planbygg@munkedal.se för vidare expediering 
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§ 62 Dnr 2022-000086 

Långön 2:16 - Förhandsbesked 

SBFV 2021-228 

Sammanfattning av ärendet 
Beskrivning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked för sju hästgårdar inkom 2021-11-17. Syn på 
plats gjordes 2022-01-31. Kommunicering om avslag gjordes 2022-03-18. 
Förtydligande om villkor i förhandsbesked kommunicerades 2022-05-17. 

Ingen av de tänkta hästgårdarna är bebyggda idag. 

Samtliga tänkta hästgårdar är placerade inom 

- Kulturmiljöer i kommunerna.
- Regionalt värdefulla odlingslandskap.
- Jordbruksmark stödberättigat.
- Skyddsområde vattentäkt, sekundär.

Det finns även fler områden som berörs på de enskilda tänkta hästgårdarna, 
så som fornminne, buller, förutsättningar för skred i finkornig jord, värdefull 
gräsmark, se separat bilaga. 

Förutsättningar 
Då flera av de tänkta hästgårdarna inte har bedömts som lämpliga på grund 
av att underlag för de berörda områdena inte är utreda, så som fornminne, 
skred i finkornig jord.  

I plan- och bygglagen står bland annat att markområden ska användas för 
det som området är mest lämpat för. Det finns många saker att ta hänsyn till 
vid bedömningen, till exempel ska det passa med en byggnad på platsen med 
tanke på landskapet och den bebyggelse som redan finns i närheten. Det ska 
också vara lämpligt avstånd till naturområden, fornminnen, anläggningar, 
vägar samt ledningar i marken och luften. Det måste också gå att göra en väg 
fram till huset om det inte redan finns. Det måste också gå att ordna eget 
vatten och avlopp. 

Enligt översiktsplan, ÖP14, är området av särskild betydelse för 
kulturmiljövården och värdefullt område för jordbruk 

Bedömning 
Förvaltningen bedömer att ansökan om förhandsbesked skall avslås. Då 
denna strider mot kulturmiljön, fornlämningsområden, värdefullt 
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odlingslandskap, skyddsområde för vattentäkt och på vissa delar placerad på 
mark med skredrisk. 

Beslutsunderlag 
Handlingar som ingår i beslutet Ankomstdatum 
Ansökan 2021-11-17 
Karta, översikt 2021-11-17 
Karta, detalj  2021-11-17 

Upplysningar 
Bilaga, om de enskilda tänka hästgårdarnas påverkan i området. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om avslag på ansökan om 
förhandsbesked för sju hästgårdar med stöd av 9 kap. 17§ Plan- och 
bygglagen, PBL.  

Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på 
den avsedda platsen. 

Avgiften för förhandsbesked är 0 kronor, då handläggningstiden har varit 
längre än 15 veckor, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura 
skickas separat, normalt en månad efter beslutet. 

Yrkande 
Per-Arne Brink (S): Återremiss för att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta 
sökanden och ge denne möjlighet att inkomma med kompletterande underlag 
och utredningar. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Per-Arne Brinks 
(S) yrkande och finner att Samhällsbyggnadsnämnden antar Per-Arne Brinks
(S) yrkande.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet och ge 
förvaltningen i uppdrag att kontakta sökanden och ge denne möjlighet att 
inkomma med kompletterande underlag och utredningar. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef för kännedom 
planbygg@munkedal.se för vidare expediering 
Sökanden med mottagningsbevis 
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§ 63 Dnr 2022-000088 

Skree 1:45- Tillbyggnad av fritidshus 

SBV 2022-37 (Ärendet utgår) 
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§ 64 Dnr 2022-000085 

Lökeberg 1:49 - Tagit i bruk utan slutbesked 

SBFV 2021-223 

Sammanfattning av ärendet 

Bygglov gavs i ärende BN 2016–0130 för den aktuella byggnaden. 

Slutsamråd skede i byggnaden den 2021-11-09. Då framkom det att 
bottenvåningen på 67,5m² hade tagits i bruk utan slutbesked. 

Förutsättningar 
Enligt 10kap. 4§ i plan- och bygglagen, PBL. Ett byggnadsverk får inte tas i 
bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. 

I startbesked daterat 2018-03-20 finns denna information under rubriken, 
Upplysningar. Även i bygglovsbeslutet finns denna information, under 
Upplysningar. 

Uträkning 
Sanktionsarea  67,5 m² 
Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 47 600kronor (2021) 
Beräkningsgrundande formel (0,3x pbb) 
+(0,001xpbbxsanktionsarea) 
Beräkning  (0,3x47600) +(0,001x47600x67,5) 
Sanktionsavgift 17 493 kronor 

Bedömning 
Förvaltningen bedömer att full byggsanktionsavgift skall tas ut. Information 
om att byggnaden inte får tas i bruk utan slutbesked har förekommit i flera 
beslut. 

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län, se 
besvärshänvisning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-01 
Yttrande från sökande, 2022-06-11 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att byggsanktionsavgift skall tas 
med stöd av 9 kap. 18§ i Plan- och byggförordningen, PBF. Då fritidshus på 
Lökeberg 1:49 har tagits i bruk utan slutbesked. 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen 
(2010:900) ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden 
har gett ett slutbesked är 

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,3 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. 

Avgift 
Avgiften för byggsanktion är 17 493 kronor. Faktura skickas separat, normalt 
en månad efter beslutet. 

Yrkande 
Matheus Enholm (SD): Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa 
avgiften till 25% av förvaltningens förslag, dvs. 4 373,25 kr. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Matheus 
Enholms (SD) yrkande och finner att Samhällsbyggnadsnämnden antar 
Matheus Enholms (SD) yrkande. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att byggsanktionsavgift skall tas 
med stöd av 9 kap. 18§ i Plan- och byggförordningen, PBF. Då fritidshus på 
Lökeberg 1:49 har tagits i bruk utan slutbesked. 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen 
(2010:900) ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden 
har gett ett slutbesked är 

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,3 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa avgiften till 25% av 
förvaltningens förslag, dvs. 4 373,25 kr. 

Faktura skickas separat, normalt en månad efter beslutet. 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef för kännedom 
Avdelningschef för kännedom 
planbygg@munkedal.se för vidare expediering (Sökanden med 
mottagningsbevis) 
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§ 65 Dnr 2022-000019 

Information om pågående tillsynsärenden 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Pågående tillsynsärenden redovisas med fokus på de ärenden där förändring 
skett sedan föregående redovisning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen 

Beslutet skickas till 

planbygg@munkedal.se 
Samhällsbyggnadschefen för kännedom 
Avdelningschef Plan Bygg MEX för kännedom 
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§ 66 Dnr 2022-000005 

Anmälan om delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt Samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning 2019-01-21 § 2. 

Förteckning redovisar beslut tagna 2022-05-01 – 2022-05-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-03 
Listor på delegationsbeslut maj 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 67 Dnr 2022-000018 

Information från förvaltningen SBN 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsinformation 
- Livsmedelsupphandling, nulägesinformation (Gunilla M)
- InfraControl, system för felanmälan infört från 2022-06-15 och finns nu
tillgängligt på hemsida. Finns även app för smarta telefoner att ladda ner
från resp app-tjänst.
Systemet kan kompletteras efterhand, bl a har förvaltningen identifierat
möjligheten att anmäla förekomst av invasiva arter mm.

Personalläge 

- Sommaravslutning med all personal genomförd 2022-06-15.
- Måltidschef Gunilla Martinsson sökt och beviljats tjänstledighet från 2022-
08-24. Samverkan med fackliga representanter planeras.

Kommande upphandlingar 

- Hantverkartjänster, uppstartsmöte med inköp genomfört 2022-06-16
- Behov av upphandling Skogsbruk, drift och uppdatering skogsbruksplaner.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-17 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
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