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§ 39 Dnr 2022-000006  

Information till nämnd 2022 

Sammanfattning av ärendet 
På denna nämnd kommer information om:  
 
beslut i KS ang:   
 
• Månadsrapport februari 2022  
 
beslut i KF ang:  
 
• Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 
verksamhetsår 2021 
• Motion om hemtjänst och hemsjukvårdens parkeringsplatser 
samt fossilfria resande  
• Medborgarförslag om cykelväg 
• Medborgarförslag om promenadstigar och ställplats 
 
övrigt: 
 
• Remissversion av Näringslivsstrategi 2022-2030 
• Remissversion av Bredbandsstrategi 2022-2025 
• Kommunens reviderade grafiska manual 
   

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.     

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
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§ 40 Dnr 2022-000001  

Delårsrapport och bokslut 2022 för 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämndens utfall för första tertialet uppgår till 12 254 tkr 
vilket ger en negativ budgetavvikelse på -1 516 tkr. Helårsprognosavvikelsen 
mot budget uppgår till +100 tkr.  

Utfallet för investeringar jan-april uppgår till 24 625 tkr fördelat på 
investeringsprojekt enligt bifogad delårsrapport. Årsprognosen är att 147 297 
tkr av den totala investeringsramen på 183 227 tkr kommer förbrukas. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fyra av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. Dessa har nämnden brutit ned till åtta verksamhetsmål. Två 
verksamhetsmål är helt eller i hög grad uppfyllda, tre mål är delvis uppfyllda 
och tre mål är inte uppfyllda vid detta delår.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-17 
Delårsrapport april 2022 Samhällsbyggnadsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april. 
 
* Samhällsbyggnadsnämnden godkänner planerade investeringar. 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
* Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april. 
 
* Samhällsbyggnadsnämnden godkänner planerade investeringar. 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomiavdelningen 
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§ 41 Dnr 2022-000002  

Budget 2023, plan 2024-2025 för 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har erhållit en preliminär ram för 2023 om 31 
625 tkr, vilket innebär en minskning med 590 tkr i jämförelse med budget 
2022. Nerdragningen avser minskning av budget avseende lokalhyror då VFN 
går ur extern hyrd lokal. Nämnden kommer utöver preliminär ram bli 
kompenserad för löneökningar, indexuppräkning och för genomförda 
investeringar inom godkänd ram. 
 
I handlingen finns en risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram, en 
beskrivning av verksamhetsförändringar samt förslag till anpassningar.  
 
Den upprättade investeringsplanen för 2023 omfattar investeringar 
motsvarande 90 000 tkr. För planåren 2024 152 300 tkr och år 2025 193 900 
tkr. Beskrivning av investeringsprojekt övergripande framgår av 
budgethandling. 
 
Verksamhetsmål 
Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020-2023 
föreslår nämnden sju verksamhetsmål med mätbara mått för budgetåret 
2023. Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram förslag till mål. 
Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 202205011 
SBN budget 2023 med plan 2024–2025 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
budget 2023 plan 2024–2025 med investeringsplan. 

Nämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 
2023 samt att en eventuell revidering av mått sker vid beslut om detaljbudget 
i december 2022. 

Samhällsbyggnadsnämnden begär av kommunfullmäktige utökad budget för 
år 2023 på 200 tkr för fortsatt mellanmålsfrukt till skolbarn.   

Samhällsbyggnadsnämnden begär av kommunfullmäktige utökad budget för 
år 2023 på 500 tkr för tillsättning av ny tjänst som MEX ingenjör. 
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Yrkande 
S-gruppen + C återkommer med yrkanden i kommunfullmäktige. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
budget 2023 plan 2024–2025 med investeringsplan. 

Nämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 
2023 samt att en eventuell revidering av mått sker vid beslut om detaljbudget 
i december 2022. 

Samhällsbyggnadsnämnden begär av kommunfullmäktige utökad budget för 
år 2023 på 200 tkr för fortsatt mellanmålsfrukt till skolbarn.   

Samhällsbyggnadsnämnden begär av kommunfullmäktige utökad budget för 
år 2023 på 500 tkr för tillsättning av ny tjänst som MEX ingenjör. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggadschef  
Controller  
Förvaltningsekonom 
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§ 42 Dnr 2022-000058  

Grundläggande granskning 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Munkedals kommun genomfört en grundläggande granskning 2021. Syftet 
med granskningen har varit att ge revisionerna underlag för ansvarsprövning 
genom att översiktligt granska samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med 
kommunallagen och god revisionssed.  

EY sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte 
fullt ut säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Granskningen visar att 
nämnderna uppvisar en svag måluppfyllelse, undantaget 
Samhällsbyggnadsnämnden, för helåret 2021 och behöver stärka sin 
målstyrning.  

Granskningen visar även att nämnderna i huvudsak säkerställt ett tillräckligt 
arbete med internkontroll i enlighet med riktlinjerna. EY noterar dock att det 
inte framgår av nämndernas internkontrollplaner när uppföljning av 
kontrollmomenten ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för 
internkontroll. 

Förslag till ändringar utifrån rapporten: 

Styrning 

Redovisa vid uppföljning av målen i delårsrapporterna per april och augusti en 
prognos för måluppfyllelse per helår, i löpande text. Vid negativa 
årsprognoser redovisa och vidta åtgärder för att nå budget i balans under 
innevarande år. 

Internkontroll 

Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontroll-
momenten ska ske.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-05 
Revisionsrapport 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner tjänsteskrivelsen som svar till 
kommunrevision utifrån deras grundläggande granskning 2021. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner tjänsteskrivelsen som svar till 
kommunrevision utifrån deras grundläggande granskning 2021. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef  
Ekonomiavdelningen  
Kommunrevisionen 
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§ 43 Dnr 2022-000043  

Medborgarförslag från Tom Hagström om 
kommunens hantering av enskilda avlopp 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget framförs förslaget att enskilda avlopp inte bör dömas ut 
enbart med en allmän formulering att ”de ej uppfyller dagens krav” utan 
endast får dömas ut där en påvisbar skada/olägenhet uppkommit – eller kan 
förväntas uppkomma. Vidare att kommunen skriftligen ska beskriva vari 
skadan/olägenheten består. Därefter ska det vara upp till fastighetsägaren att 
åtgärda eventuella brister eller ansluta sig till det kommunala VA-nätet. I 
förslaget hänvisas också till det arbete som sker i riksdag och regering samt 
den lagrådsremiss som tagits fram för att göra justeringar i Lagen om 
allmänna vattentjänster. 
 
Syftet med inventering och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar är att 
kartlägga, lokalisera och ställa krav på de avloppsanläggningar som är 
undermåliga och behöver åtgärdas. Särskilt viktigt inom känsliga områden 
som exempelvis vattenskyddsområde och Natura-2000 område. Tillsyn av 
enskilt avlopp är kopplat till åtgärdsplansarbetet för att uppnå Sveriges 
miljökvalitetsmål om ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet, Hav i 
balans samt levande kust och skärgård. 
  
Miljöenheten i mellersta Bohusläns tillsynsprocess initieras med en 
skrivbordsinventering för att få information om befintliga 
avloppsanläggningar. Prioritering görs av avloppsanläggningar med ansluten 
vattenspolande toalett. Informationsbrev och enkät skickats till berörda 
fastighetsägarna. Utifrån detta underlag bedöms om det krävs ett 
tillsynsbesök eller om anläggningen är godkänd. Efter tillsynsbesöket kan en 
befintlig avloppsanläggning få ett föreläggande om åtgärd eller förbud om 
utsläpp av orenat avloppsvatten. Fastighetsägaren får under tillsynsprocessen 
möjlighet att påvisa och lämna synpunkter gällande funktion, utformning, 
dimensionering och reningsförmåga av sin befintliga avloppsanläggning. 
 
I lagrådsremissen (daterad 2022-02-24) om revidering av Lagen om allmänna 
vattentjänster anges bland annat att kommunen vid utredning av behovet av 
ett verksamhetsområde ska bedöma om behovet i stället kan tillgodoses 
genom en enskild anläggning. Tolkningen av denna formulering är inte enkel. 
Avses en enskild fastighetsägare (enligt formulering från Civilutskottet) eller 
ett område med fastigheter enligt lagrådsremissen?  
Det är ingen skillnad i kommunens ansvar att bilda verksamhetsområde om 
behov finns. Det är kommunen som har bevisbördan för att det går att lösa 
enskilt. Som enskild fastighetsägare kan man fortfarande inte välja eller välja 
bort att vara med i kollektivet om beslut om verksamhetsområde tas. 
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I avvaktan på behandlingen av lagrådsremissen och eventuellt kommande 
beslut om lagändring är det olämpligt att Munkedals kommun fattar beslut 
enligt medborgarförslaget. 
 
Om Munkedals kommun skulle fatta beslut att tillstyrka medborgarförslaget 
skulle: 
* pågående arbete med samtliga detaljplaner behöva pausas i avvaktan på 
att möjligheterna att tillgodose behovet av vattentjänster med en enskild 
anläggning utreds i enlighet med förslaget i lagrådsremissen. Förnyad dialog 
med berörda myndigheter behövs beträffande denna lösning. Myndigheterna 
bedöms inte kunna godkänna detaljplaner med denna avloppslösning 
eftersom myndigheterna utgår från gällande lagstiftning. 
* de fastighetsägare, i berörda områden, som önskar få kommunalt VA ha 
rätt att få det (förutsättningar enligt nuvarande §6 i lagen om allmänna 
vattentjänster). Utifrån gällande lagstiftning kan kommunen komma att 
åläggas att bilda verksamhetsområde samt att inom angiven tid bygga ut VA-
anläggningen. 
* de fastighetsägare som planeras få möjlighet att utveckla sina fastigheter 
enligt intentionerna i de nya detaljplanerna får vänta längre på denna 
möjlighet. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-27 
Medborgarförslag, Tom Hagström 
Beslut KF 2022-02-28 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget enligt förslag då 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för närvarande är föremål för 
revidering. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget enligt förslag då 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för närvarande är föremål för 
revidering. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 



 Samhällsbyggnadsnämnden  23 maj 2022 

 Sida 10 av 25 

§ 44 Dnr 2022-000062  

Utredning av möjliga ödehus 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att godkänna inkommen motion 
från Sverigedemokraterna i Munkedal, genom Christoffer Wallin, om att 
utveckla landsbygden i Munkedals kommun, samt ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda om det är möjligt att 
använda Rambos inventering som underlag för att utreda möjliga ödehus. 
 
Rambos inventering gjordes inför införandet av det nya sopsorteringssystemet 
genom en sammanställning av ansökningar om dispens att betala 
grundavgiften. Förvaltningen har varit i kontakt med Rambo och efterfrågat 
sammanställningen om vilka fastigheter som har beviljats dispens, med syftet 
att utreda ödehus i kommunen.  
 
Rambos bedömning är att begärda utlämning av personuppgifter är oförenlig 
med de regler som finns i Dataskyddsförordningen och att Rambo inte kan 
lämna ut uppgifter om vilka fastigheter som har fått dispens att betala 
grundavgift.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-20 
Beslut KF 2022-02-28 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens 
utredning och avskriver uppdraget. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens 
utredning och avskriver uppdraget. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 45 Dnr 2022-000004  

Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna i april och november varje år 
ska redovisa motioner och medborgarförslag som överlämnats till nämnden 
men inte beretts färdigt, för att kommunfullmäktige inom sex månader från 
det att motionen anmälts kan besluta i ärendet. 
 
Avstämningen är gjord den 31 mars. På dagens möte har två av dessa 
ärenden, ett medborgarförslag och en motion, behandlats. Det återstår alltså 
ett (1) ärende som ej beretts färdigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-30 
Pågående motioner som ej beretts färdigt, 2022-03-31 
Pågående medborgarförslag som ej beretts färdigt, 2022-03-31  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning av 
motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning av 
motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 46 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 Hällevadsholm och Lökeberg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-09 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnadsförvaltning 
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§ 47 Dnr 2022-000076  

Ramavtal för detaljplan Lökeberg 1:22 m fl 

Sammanfattning av ärendet 
Ramavtalet för detaljplanen för Lökeberg 1:22 m.fl behöver förlängas 
eftersom det tidigare ramavtalet gått ut och planarbetet ännu pågår. 
Innehållet i ramavtalet är i stort detsamma 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-06 
Ramavtal, 2022-04-06 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna ramavtalet. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna ramavtalet. 

Beslutet skickas till 

Handläggare för vidare handläggning 
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§ 48 Dnr 2022-000074  

Planbesked för Saltkällan Mötesplatsen 

Sammanfattning av ärendet 
Saltkällan Mötesplatsen har tidigare varit föremål för planläggning. 
Planarbetet startade 2011. Utredningar har tagits fram men planarbetet har 
avbrutits och varit vilande. Med tanke på att en längre tid har gått, samråd 
inte har skett och nya infallsvinklar tillkommit har 
samhällsbyggnadsförvaltningen bett exploatören att inkomma med en ny 
begäran om planbesked. Därmed kan planen bedrivas utifrån ny lagstiftning. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bensinstation, restaurang, 
laddningsstation för elbilar, rekreationsområde, lekplats och motell. 
Detaljplanen avses att bedrivas med exploatörens valda arkitektbyrå. 
Exploatören har även inkommit med ansökan om förhandsbesked och 
bygglovsansökan (2022-05-05) för gasstation på samma fastighet. 
Gasstationen är tänkt att ligga i anslutning till detaljplaneområdet. 
 
Bedömning 
Området bedöms ha ett strategiskt läge vid E6:an och förvaltningen ser 
positivt på att pröva markens lämplighet genom detaljplan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att ett positivt planbesked 
kan ges för föreslagen markanvändning. Planen föreslås bedrivas av 
exploatören tillsammans med godkänd plankonsult. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-06 
Begäran om planbesked, 2022-04-01 
Karta, 2022-05-06 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna positivt planbesked för ny 
detaljplan på del av fastigheten Saltkällan Säteri 1:2. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna positivt planbesked för ny 
detaljplan på del av fastigheten Saltkällan Säteri 1:2. 

Beslutet skickas till 

Till handläggare för vidare handläggning 
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§ 49 Dnr 2022-000075  

Låssby 3:1 - Förhandsbesked för tre tomter för 
en- och tvåbostadshus  

SBFV 2022-24 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattning 
2018 inkom det ansökan om förhandsbesked för tre tomter på denna 
fastighet. Ansökan SBFV 2018-85 togs då tillbaka av sökande. 
2019 inkom en ny ansökan SBFV 2019-5 med samma åtgärd, då beslutade 
Samhällsbyggnadsnämnden att avslå ansökan om förhandsbesked 2019-03-
11 §47.  
 
Detta beslut överklagades av den sökande och togs upp i Länsstyrelsen och 
Mark- och miljödomstolen, båda instanserna avslog överklagandet, detta 
beslut överklagades av sökande till Mark- och miljööverdomstolen men de gav 
inte prövningstillstånd.  
 
Beskrivning av ärendet 
En ny ansökan om förhandsbesked inom 2022-01-26, förvaltningen 
efterfrågade då om något nytt tillkommit sedan sist prövning. Komplettering 
inkom 2022-04-22, med bilder och förslag på fastighetsindelningar samt en 
förklarande text om åtgärden.  
Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför planlagt område. Översiktsplanen redovisar 
följande markanvändningsområde: nationellt utpekade odlingslandskap, 
regionalt värdefulla odlingslandskap, kulturmiljöer i kommunen. I området för 
den tänkta åtgärden finns riksintresse av särskild betydelse för 
kulturmiljövård och naturvård, MB 3 kap. 6§.  
Bohusläns museum har uttalat sig i tidigare ärende, de anser att den tänkta 
åtgärden inverkar negativt på kulturvärdena och kulturmiljön.  
 
Bedömning 
Förvaltningen bedömer att inget avsevärt ändrats i denna ansökan jämfört 
med den tidigare och anser därför att ärendet ska avvisas då den redan fått 
avslag i tidigare bedömningar upp till högsta instans. Den förklarande texten 
och bilderna som sökande skickat in på tänkta hus gör ingen skillnad i ärendet 
eftersom man endast prövar lokaliseringen i ansökan om förhandsbesked.  
 
Avgift 
Timavgiften för avvisning är 5 x 1 060 kr, totalt 5 300 kronor, enligt taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, normalt en månad 
efter beslutet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-06 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avvisa ansökan om förhandsbesked 
för 3 fastigheter eftersom det inte framkommit någon ny information sedan 
tidigare beslut i samma fråga.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta ut en avgift. Timavgift för 
avvisning 5 timmar á 1 060 kr, totalt 5 300 kronor, enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avvisa ansökan om förhandsbesked 
för 3 fastigheter eftersom det inte framkommit någon ny information sedan 
tidigare beslut i samma fråga.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta ut en avgift. Timavgift för 
avvisning 5 timmar á 1 060 kr, totalt 5 300 kronor, enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

Beslutet skickas till 

Samhälsbyggnadschef för kännedom 
Avdelningschef för kännedom 
Slutarkiv 
planbygg@munkedal.se för vidare expediering 
(Sökanden med mottagningsbevis) 
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§ 50 Dnr 2022-000019  

Information om pågående tillsynsärenden 2022 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-14 

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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§ 51 Dnr 2022-000063  

Valbo-ryr 3:13 - Tillsyn för olovlig byggnation - 
SBFV 2022-12 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattning 
Anmälan inkom 2018-11-07 om nybyggnad av garage 25 m². Beslut om 
startbesked togs i ärendet 2019-03-07. När sökande ansökte om slutbesked 
2021-09-13 uppmärksammades att byggnaden inte placerats på angiven 
plats. Tillsynsärende skapades och gäller rättelseföreläggande och 
byggsanktionsavgift.  
 
Förutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplan 14-VAB-167 antagen 1974-03-22. 
Enligt detaljplanen ska fastigheten bebyggas för bostadsändamål, fristående 
hus i högst en våning. Punktprickad mark får ej bebyggas. Endast en byggnad 
innefattande bostadsdel om högst 80 m² och lägst 30 m² byggnadsyta samt 
uthusdel om högst 15 m² byggnadsyta. Huvudbyggnad får inte uppföras till 
större höjd än 3,0 meter och friliggande uthus inte större höjd än 2,5 meter.  
 
Beskrivning av ärendet 
Tillsynsärende skapades eftersom startbeskedet ej följts. Förvaltningen har 
varit på platsbesök och en inmätning har gjorts av kommunens mättekniker.  
 
Inmätningen visar att byggnaden placerats 3,4 m från västra gränsen i söder 
och 3,0 m från norra gränsen i väster samt att byggnaden är större än vad 
som beviljats i startbeskedet.  
 
Angett mått på byggnaden i beviljat startbesked är 4,4 x 5,68 = 25 m², 
faktisk byggnad är 4,6 x 6,0 = 27,6 m², totalt 2,6 m² större än beviljat.  
 
Fastighetsägaren har medvetet placerat byggnaden närmare gräns och har 
fått muntligt medgivande av fastighetsägaren på marken intill. Området intill 
aktuell byggnad är allmän plats – park och vägmark, där fastighetsägare inte 
kan medge närmare placering.  
 
Bedömning 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska samhällsbyggnadsnämnden pröva 
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så 
snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i 
plan- och bygglagen. Förvaltningen bedömer att åtgärden inte följer beviljat 
startbesked, eftersom placeringen inte stämmer med de stämplade 
handlingarna i startbeskedet.   
Enligt 11 kap. 20 § PBL får byggnadsnämnden förelägga byggherren att inom 
en viss tid vidta rättelse. Förvaltningen bedömer det skäligt att rättelse 
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genom att ta bort eller flytta byggnaden ska var gjord inom 2 månader från 
det att beslutet vunnit laga kraft. 
Förvaltningen bedömer att byggsanktionsavgiften är skälig. Rättelse för att 
undgå sanktionsavgift innebär att byggnaden tas bort eller flyttas innan beslut 
om sanktionsavgift fattas av byggnadsnämnden 2022-05-20. 

Avgift 
Byggsanktionsavgiften är 15 117 kronor, enligt bifogad uträkning. Faktura 
skickas separat, normalt en månad efter beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-13 
Inmätning av byggnaden 2021-10-04 
Situationsplan, fasad – o planritning från ärende SBFV 2018-204, 
2018-12-04 
Bemötande från fastighetsägare 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1. Rättelseföreläggande enligt 11 kap. 20 § Plan- och bygglagen
(2010:900), föreläggandet är ställt till fastighetsägaren på Valbo-ryr 3:13, 
Xxxx Xxxxx, personnummer: xxxxxx-xxxx, 455 96 Hedekas.

Rättelse genom flyttning och ändring av byggnad till beviljat utseende, ska 
vara utförd senast 2 månader efter att beslutet vinner laga kraft.  

20 §   Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits 
en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats 
med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten 
eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid 
(rättelseföreläggande). 

2. Påföra fastighetsägaren på Valbo-ryr 3:13, Xxxx Xxxxx, 
personnummer: xxxxxx-xxxx, 455 96 Hedekas en sanktionsavgift enligt 11 
kap. 51 § PBL om 15 117 kronor för att ha påbörjat en bygglovspliktig åtgärd 
utan startbesked.

51 §   Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 
kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på 
byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild 
avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
16 kap. 12 §. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1. Rättelseföreläggande enligt 11 kap. 20 § Plan- och bygglagen 
(2010:900), föreläggandet är ställt till fastighetsägaren på Valbo-ryr 3:13, 
Xxxx Xxxxx, personnummer: xxxxxx-xxxx, 455 96 Hedekas.

Rättelse genom flyttning och ändring av byggnad till beviljat utseende, ska 
vara utförd senast 2 månader efter att beslutet vinner laga kraft.  

20 §   Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits 
en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger 
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid 
(rättelseföreläggande). 

2. Påföra fastighetsägaren på Valbo-ryr 3:13, Xxxx Xxxxx, 
personnummer: xxxxxx-xxxx, 455 96 Hedekas en sanktionsavgift enligt 11 
kap. 51 § PBL om 15 117 kronor för att ha påbörjat en bygglovspliktig åtgärd 
utan startbesked.

51 §   Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 
kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på 
byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild 
avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 16 kap. 12 §. 

Beslutet skickas till 

Samhälsbyggnadschef för kännedom 
Avdelningschef för kännedom 
Slutarkiv 
planbygg@munkedal.se för vidare expediering 
(Fastighetsägare med mottagningsbevis) 
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§ 52 Dnr 2022-000064 

Tillsyn - påbörjat utan startbesked 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattning 
Anmälan om installation/ändring av hissar inkom 2021-11-25, ärendenummer 
SBFV 2021-233. Föreläggande om komplettering begärdes in 2021-12-06. 

Ärenden gäller installation/byte av hissar på fastighet Foss 10:329. 
Byggnaden på fastigheten är ett flerbostadshus som ägs av Munkedals 
Bostäder Aktiebolag Munkbo. Sökande i ärendet är också Munkedals Bostäder 
Aktiebolag Munkbo. I byggnaden finns det flertal hissar och sökt åtgärd berör 
hiss 6A, 6D, 10A, 10D, 12A, 12B och 14A. 

Efter muntlig konversation mellan handläggaren och sökande angående frågor 
kring handlingar som begärts in i ett föreläggande om komplettering kom det 
till handläggarens kännedom att dom hade påbörjat arbetet utan startbesked 
då sökande berättade för handläggaren att arbetet hade påbörjats på den 
första hissen 6A. 

Uträkning 
Antal 1 
Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 48 300 kr (2022) 
beräkningsgrundande formel (0,25 x pbb x antal)/2 
Beräkning  (0,25 x 48300 x 1)/2 = 6037 kr. 

Bedömning 
Förvaltningen bedömer att sanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kap. 53 § PBL, 
eftersom information om att åtgärd inte får påbörjas utan startbesked funnits 
vid anmälningstillfället. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-07 
Beräkning sanktionsavgift 

Jäv 
Lars Östman, Per-Arne Brink och Tomas Höglund anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut av ärendet. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt PBL 11 kap. 51 § om 
byggsanktionsavgift för att ha påbörjat utan startbesked gällande 
installation/byte av hissar på fastighet Foss 10:329. 
 
51 §   Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 
kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på 
byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild 
avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 16 kap. 12 §. 
 
Sanktionsavgiften är 6 037 kr enligt bifogad uträkning och ställs enligt 11 
kap. 57 § till byggherre på fastighet Foss 10:329. Munkedals Bostäder 
Aktiebolag Munkbo. Forum, 456 80 Munkedal. Org nr: 556434-5089. 
 
57 §   En byggsanktionsavgift ska tas ut av 
   1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 
byggnadsverk som överträdelsen avser, 
   2. den som begick överträdelsen, eller 
   3. den som har fått en fördel av överträdelsen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt PBL 11 kap. 51 § om 
byggsanktionsavgift för att ha påbörjat utan startbesked gällande 
installation/byte av hissar på fastighet Foss 10:329. 
 
51 §   Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 
kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på 
byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild 
avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 16 kap. 12 §. 
 
Sanktionsavgiften är 6 037 kr enligt bifogad uträkning och ställs enligt 11 
kap. 57 § till byggherre på fastighet Foss 10:329. Munkedals Bostäder 
Aktiebolag Munkbo. Forum, 456 80 Munkedal. Org nr: 556434-5089. 
 
57 §   En byggsanktionsavgift ska tas ut av 
   1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 
byggnadsverk som överträdelsen avser, 
   2. den som begick överträdelsen, eller 
   3. den som har fått en fördel av överträdelsen 
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Beslutet skickas till 

Samhälsbyggnadschef för kännedom 
Avdelningschef för kännedom 
Slutarkiv 
planbygg@munkedal.se för vidare expediering 
(Sökanden med mottagningsbevis) 
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§ 53 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 2022-03-01 – 2022-04-30. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-06 
Listor på delegationsbeslut mars-april. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 54 Dnr 2022-000018  

Information från förvaltningen SBN 2022 

Sammanfattning av ärendet 
- ÖP 2040 inkl Bostadsförsörjningsprogram 
- Införande av Infracontrol 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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