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§ 13 Dnr 2022-000006  

Information till nämnd 2022 
Sammanfattning av ärendet 
På denna nämnd kommer information om:  
 
beslut i KS ang:   
 
* Initiativärende från Socialdemokraterna och Centerpartiet om att göra 
en direktanvisning av tomt 1 på Vadholmen till Munkbo 
 
beslut i BUN ang:  
 
* Omfördelning av budget för inventarier till byggprojekt Hedekas 
förskola 
 
delegationsbeslut för tilldelning ang:  
 
* Lokalförsörjningsplan    
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20220201         
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.     

   
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.     
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
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§ 14 Dnr 2021-000037  

Delårsrapport och bokslut 2021 för 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämndens resultat för året uppgår till -32 576 vilket 
ger en negativ avvikelse mot budget på -1 736 tkr, och är en stor 
förändring jämfört med årsprognosen i oktober som uppgick till – 750 
tkr. Den främsta anledning till det försämrade resultatet är att 
måltidsavdelningens underskott blev högre än prognostiserat. Kostnader 
för personal och uteblivna externa intäkter till följd av pågående 
pandemi är anledningen till avdelningens underskott. Plan bygg och MEX 
avdelningen redovisar en negativ budgetavvikelse på -153 tkr och beror 
helt på ökade kostnader för bostadsanpassning under årets första tertial. 
Plan, bygg och GIS verksamheten redovisar positivt utfall. 
Fastighetsavdelningen redovisar en negativ budgetavvikelse på -263 tkr 
till följd av ökade kostnader för snöröjning samt halkbekämpande 
åtgärder för årets sista månader. Gata och parkavdelningens utfall är ett 
knappt underskott på -109 tkr till följd av ökade personalkostnader. 
Övriga avdelningar redovisar positiva avvikelser mot budget i linje med 
årsprognosen i oktober. 
 
Årets investeringar uppgår till 76 512 tkr av den totala 
investeringsramen på 160 125 tkr fördelat på investeringsprojekt enligt 
bifogad bokslutsrapport. Äskande till 2022 för ej genomförda åtgärder 
uppgår till 88 276 tkr.  
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fyra av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. Dessa har nämnden brutit ned till sex verksamhetsmål. 
Fyra verksamhetsmål är helt eller i hög grad uppfyllda och två är delvis 
uppfyllda.  
 
Med anledning av att nämndens negativa resultat på 1 736 tkr överstiger 
3 % av nämndens budgetram ska enligt gällande ekonomistyrningsregler 
926 tkr överföras till nämndens eget kapital. Nämnden begär av 
Kommunfullmäktige att få hela underskottet avskrivet, kvittat mot 
nämndens ingående eget kapital på 289 tkr alltså 637 tkr. Motiveringen 
är att nämnden belastas med merkostnader och uteblivna externa 
intäkter till följd av rådande pandemi för måltidsavdelningen samt ökade 
kostnader för bostadsanpassning utifrån behovet av kommunens 
invånare vilket verksamheten inte kan påverka.     
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-11 
Bokslutsrapport 20212 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
* Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021. 

 

* Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
måluppfyllelsen. 

 

* Samhällsbyggnadsnämnden begär av kommunfullmäktige att 88 276 
tkr av ej ianspråktagna investeringsanslag för 2021 överförs till 
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsanslag för 2022. 

 

* Samhällsbyggnadsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat, att ett avsteg från gällande 
ekonomistyrningsregler görs och 637 tkr skrivs av. 

    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

* Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021. 
 
* Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
måluppfyllelsen. 
 
* Samhällsbyggnadsnämnden begär av kommunfullmäktige att 88 276 
tkr av ej ianspråktagna investeringsanslag för 2021 överförs till 
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsanslag för 2022. 
 
* Samhällsbyggnadsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat, att ett avsteg från gällande 
ekonomistyrningsregler görs och 637 tkr skrivs av.    
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 

Ekonomiavdelningen för kännedom 
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§ 15 Dnr 2021-000164  

Rutin för utökat samarbete med KPR och KRF om 
tillgänglighet 
Sammanfattning av ärendet 
På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 20210823 fick 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutinbeskrivning för framtida 
utökat samarbete angående tillgänglighetsfrågor med Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinder i enlighet med 
beslut §82.  
Dock kommer samhällsbyggnadsnämnden ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för utökat 
samarbete med pensionärsrådet och handikapprådet då utökat 
samarbete är välkommet.  
Förvaltningen har tagit fram förslag till rutin och stämt av den med 
Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinder.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 20211207 
Rutin för utökat samarbete med KPR och KRF ang tillgänglighet 
20220201    
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag 
till rutin.    

   
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag 
till rutin.    
 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef, för kännedom 
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§ 16 Dnr 2021-000166  

Ny Motion från Liberalerna om ökad tillgänglighet 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 20211129 att godkänna inkommen 
motion från Karin Blomstrand och Göran Nyberg (L) ” Motion om ökad 
tillgänglighet”.   
Motionen behandlar tillgänglighetsfrågor och att Munkedals kommun har 
påbörjat ett bra arbete med att öka tillgängligheten inom många frågor. 
Bla via hemsida med talsyntes samt via en tillgänglighetsdatabas som 
uppdateras och även via åtgärder för handikappanpassade badplatser. 
Motionären menat att åtgärderna kan bli flera och för att utveckla 
arbetet vidare via denna motion.  
 
Motionärerna yrkar på:  
 
* att i varje nytt byggprojekt som gäller lokaler som kommunen 
ansvarar för, skall det ingå anpassningar för personer med olika typer av 
funktionshinder.  
I första hand skall det vara tillgängligt för personer i rullstol och med 
rullator, för personer med olika typer av synnedsättningar till helt blinda 
samt för personer med mindre hörselnedsättning till helt döva.  
 
Övriga funktionsnedsättningar skall tillgängliggöras efter behov, vilket 
innefattar speciallokaler för barn med särskilda behov inom förskola och 
skola. 
 
* att i alla egna lokaler som kommunen är ansvariga för att bygga, skall 
ingå att Kommunala pensionärsrådet samt Kommunala Handikapprådet 
skall vidtalas, och man skall vid protokollförda möten dokumentera deras 
inspel. Hos dessa kommunala råd finns den kompetens som behövs för 
att ge möjlighet till rätt anpassning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med tillgänglighet i samtliga 
projekt som hanteras inom nämndens ansvarsområde och följer de krav 
som ställs i samband med nybyggnation. Att anpassa alla lokaler och 
byggnader för hörselnedsatta eller helt döva utöver det som är 
lagstadgat kommer innebära utökade kostnader som inte går att 
uppskatta på förhand. Lokaler och byggnader förses inte med den typen 
av utrustning förens behovet uppstår. Dock krävs det ständig utveckling 
inom orådet och förbättringar kan alltid göras för att höja tillgängligheten 
inom kommunen ytterligare i alla delar, både inom nybyggnation och 
befintliga lokaler, och anpassning av lokaler utöver vad som är 
lagstadgat kan med fördel implementeras då behov uppstår.     
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På samhällsbyggnadsnämnden 20210823 beslutade nämnden att uppdra 
förvaltningen att ta fram en rutin för utökat samarbete med Kommunala 
pensionärsrådet samt Kommunala Handikapprådet för att utöka och 
säkerställa ett tätare samarbete. Dialog med råden ang ny rutin har 
hållits och de välkomnar ett tätare samarbete i vissa delar och 
omfattning men kan inte garantera att de kan medverka i alla projekt 
fullt ut. Dock kommer de ges möjligheten att vara involverade i samtliga 
projekt via ny framarbetad rutin som kommer implementeras under 
2022.  
 
Beslutsunderlag   
Tjänsteskrivelse 20220201   
Beslut i KF 20211129 §96 – Ny motion från Liberalerna om ökad 
tillgänglighet  
Motion från Liberalerna om ökad tillgänglighet    
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen och besluta att 
anse andra attsatsen som besvarad.    

   
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen och besluta att 
anse andra attsatsen som besvarad.    
 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef, för kännedom  

Kommunsekreteraren, för vidare hantering 
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§ 17 Dnr 2022-000031  

Uppsägning av lokal - Begoniavägen Hedekas 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen hyr sedan 2009 en lokal för förskola på 
Begoniavägen, Hedekas. 
 
Arbetet med förskolan på Hedekas skola pågår och med anledning av 
detta sägs lokal 30-027 för avflyttning 2022-12-31. Lokalen ska senast 
sägas upp 2022-03-31. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Hyreskontrakt, Begoniavägen Hedekas 
    
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att säga upp lokal 30-027 på 
Begoniavägen, Hedekas för avflyttning, till Munkbo AB. 

   
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att säga upp lokal 30-027 på 
Begoniavägen, Hedekas för avflyttning, till Munkbo AB. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Barn- och utbildning 

Samhällsbyggnadschef för kännedom 

Fastighetschef för handläggning 

Slutarkiv 
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§ 18 Dnr 2022-000032  

Uppsägning av lokal - Älgens förskola Jonsängsvägen i 
Munkedal 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan 2007 hyrt lokal för Älgens 
förskola på Jonsängsvägen i Munkedal. Då Skogsbackens förskola står 
klar flyttar avdelningen dit. Lokalen ska senast sägas upp 2023-02-15 
med avflytt 2023-05-15. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Hyreskontrakt Älgens förskola Jonsängsvägen i Munkedal 
    
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar säga upp lokal 03-731 Älgens 
förskola Jonsängsvägen i Munkedal för avflytt, till Munkbo AB.    

   
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar säga upp lokal 03-731 Älgens 
förskola Jonsängsvägen i Munkedal för avflytt, till Munkbo AB.    
 
 
Beslutet skickas till 
Chef Barn- och utbildningsförvaltningen 

Samhällsbyggnadschef för kännedom 

Fastighetschef för handläggning 

Slutarkiv 
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§ 19 Dnr 2021-000118  

Arrende Svarsvik 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med att  ansökte om 
förvärvstillstånd för Foss-Skulevik 1:5 1987 använde sig kommunen av 
förköpsrätten. Det innebar att kommunen gick in i köparens ställe och 
förvärvade fastigheten. Därefter valde kommunen att stycka av och sälja 
bostadsfastigheten Foss-Skulevik 1:13 till . Anledningen till 
kommunens förvärv av Svarsvik var att få rådighet och kunna 
tillgängliggöra strand- och klippbad i Svarsvik för allmänheten på ett 
tydligare sätt. 
 
I samband med försäljningen tecknades ett arrendekontrakt där 
kommunen lät  sköta ängsmark genom bete samt en stig för 
allmänheten. Syftet med arrendet var även att marken där den till 

 bostad tillhörande ladan skulle ingå.  
 
Nuläge: 
 
Gällande arrendekontrakt gäller från 1999 med löptid på 15 år med 1 års 
årlig förlängning.  
 
Syftet med att arrendera ut denna typ av mark till en privat 
fastighetsägare bedöms idag vara litet. har i stort skött sina 
åtagande under åren, dock har marken inte betats de sista åren och 
önskemål från allmänheten om att området ska tillgängliggöras i större 
utsträckning har förts fram till kommunen.  
 
Arrendet bör därför avslutas och kommunen kan erbjuda Foss-Skulevik 
1:13 få servitutsrätt för mark under och kring ladugården, ca 500m2.  
Kommunen bör även ansöka om att ingå i gemensamhetsanäggning för 
väg, Lökeberg GA 2 i syfte att när behov finns ha rättighet att ta sig till 
Skulevik med arbetsfordon. Rättighet att använda väg till 
Lökebergsristningen, som även den ligger utefter den samfällda vägen 
bör säkras samtidigt.  
Inriktningen bör dock vara att allmänheten ska ta sig till ristningen och 
stranden till fots eller med cykel.  
I samband med att kommunen inträder i vägsamfälligheten kan 
kommunen behöva erlägga ersättningskostnader för anläggandet av 
vägen. 
 
Vid en uppsägning av arrendeavtalet kommer kommunen behöva utföra 
återkommande skötsel av ängsmarken och ev. strandstädning.  
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2022-02-01 
Avtal om lägenhetsarrende 
   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att säga upp gällande 
lägenhetsarrende med , arrendet ska upphöra 
2022-12-31. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att servitutsrätt för Foss-Skulevik 
1:13 erbjuds Foss-Skulevik 1:5 avseende erforderlig mark för ladugård 
enligt kartbilaga. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansöka om inträde i Lökeberg 
GA:2 för Foss-Skulevik 1:5.   

   
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att säga upp gällande 
lägenhetsarrende med , arrendet ska upphöra 
2022-12-31. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att servitutsrätt för Foss-Skulevik 
1:13 erbjuds Foss-Skulevik 1:5 avseende erforderlig mark för ladugård 
enligt kartbilaga. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansöka om inträde i Lökeberg 
GA:2 för Foss-Skulevik 1:5.   
 
 
Beslutet skickas till 

 

Samhällsbyggnadschef för kännedom 

Avdelningschef Plan Bygg MEX för kännedom 
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§ 20 Dnr 2022-000017  

Information om pågående detaljplanearbete - 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av pågående detaljplanläggning med focus på de 
detaljplaner där mest förändring skett sedan föregående redovisning.    
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen    

   
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen    
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§ 21 Dnr 2022-000024  

Ansökan om strandskyddsdispens - Hede-Ryr 1:4 och 
Hede-Ryr 1:9 - SBFV 2021-250. 
Sammanfattning av ärendet 
2021-12-22 fick Samhällsbyggnadsnämnden in en ansökan om 
strandskyddsdispens för upprustning av väg på HEDE-RYR 1:7, har 
ändrats till HEDE-RYR 1:4 och HEDE-RYR 1:9 eftersom det är på dessa 
fastigheter åtgärden ska utföras.  
 
Ärendebeskrivning: 
Ansökan avser upprustning av befintligt servitut väg, används idag som 
traktorväg, åtgärden sker på en sträcka om totalt 900 m. En del av 
åtgärden, ca 30 %, utförs inom strandskyddsområde.  
 
Sökanden har angett följande särskilda skäl: 
* redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. 
 
Den aktuella fastigheten berörs av följande riksintressen: 
Den aktuella fastigheten berörs till viss del av följande riksintressen: 
* Naturvård (3 kapitlet 6 § miljöbalken) ca 150 m närmast sjön 
 
 
Beskrivning i kommunens Översiktsplan 
Platsen är beskriven i kommunens översiktsplan som område av särskild 
betydelse för naturvården och för kulturmiljövården. 
 
Platsbesök  
Handläggaren har inte besökt platsen då inkomna handlingar är 
tillräckliga för att avgöra ärendet. 
 
Laghänvisning 
Inom strandskyddat område får inte  
* nya byggnader uppföras 
* byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått 
färdas fritt 
* grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för 
byggnader, anläggningar eller anordningar eller  
* åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter (7 kapitlet 15 § miljöbalken punkt 1, 2, 3 och 4) 
 
Kommunen kan i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna men 
endast om det finns särskilda skäl och om åtgärden är förenlig med 
strandskyddets syfte (7 kapitlet 18 b § och 26 § miljöbalken).  
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Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgänglighet till strandområden och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 kapitlet 13 § 
miljöbalken). 
 
Bedömning 
Förvaltningen bedömer att åtgärden ej kräver strandskyddsdispens och 
avvisar därför ansökan.  
 
Handlingar som ingår i beslutet  Ankomstdatum 
  
Ansökan    2021-12-22 
Foton    2021-12-22 
 
Avgift 
Avgiften för ärendet är 2 058 kronor, med stöd av 27 kapitlet 1 § 
miljöbalken (1998:808), enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat, normalt en månad efter beslutet.   
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar 
Inga ytterligare konsekvenser    
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  

1.  Avvisa er ansökan om strandskyddsdispens och avskriver ärendet 
med anledning av att åtgärden ej bedöms kräva dispens enligt 7 kap. 18 
b § Miljöbalk (1998:808). 

18 b §   Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 
§, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det 
som anges i 18 a § 1 och 2. Lag (2009:532). 

2.  Avgift för beslut i ärendet tas ut för två timmars handläggning,  

2 x 1029 kr = 2 058 kronor, med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken 
(1998:808). 

Villkor 

Upprustning av väg ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar.    

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  
Beslutet kommer att sändas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som 
inom tre veckor ska ta ställning till om det finns skäl att överpröva av 
kommunens beslut. 
För att få utföra åtgärden krävs att ni har rådighet över marken. 
Kontakta markägaren så tidigt som möjligt.  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
1.  Avvisa er ansökan om strandskyddsdispens och avskriver ärendet 
med anledning av att åtgärden ej bedöms kräva dispens enligt 7 kap. 18 
b § Miljöbalk (1998:808). 
18 b §   Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 
§, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det 
som anges i 18 a § 1 och 2. Lag (2009:532). 
 
2.  Avgift för beslut i ärendet tas ut för två timmars handläggning,  
2 x 1029 kr = 2 058 kronor, med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken 
(1998:808). 
 
Villkor 
Upprustning av väg ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar.    
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  
Beslutet kommer att sändas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som 
inom tre veckor ska ta ställning till om det finns skäl att överpröva av 
kommunens beslut. 
För att få utföra åtgärden krävs att ni har rådighet över marken. 
Kontakta markägaren så tidigt som möjligt.  
 
 
 
Beslutet skickas till 
Samhälsbyggnadschef för kännedom  

Avdelningschef för kännedom  

Slutarkiv  

planbygg@munkedal.se för vidare expediering (Sökanden, 
Fastighetsägarna, Länsstyrelsen) 
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§ 22 Dnr 2022-000019  

Information om pågående tillsynsärenden 2022 
(Utgår) 
 

 

 



 
                                  
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-18 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 23 Dnr 2022-000033  

Håby-Solberg 4:5 - Tillsyn för ovårdad/förfallen 
byggnad - SBFV 2021-102 
Sammanfattning av ärendet 
2021-04-30 inkom till Plan-, Bygg- och MEX-avdelningen 
(byggavdelningen) ett mejl med förfrågan om man får bo i ett hur dåligt 
hus som helst. Det aktuella huset uppgavs länge varit i dåligt med hål i 
tak och väggar. I huset uppgavs ett äldre par bo. Byggavdelningen 
upprättade då ett tillsynsärende på fastigheten. 
Bostadshuset ligger utanför detaljplanerat område. Det är i mycket dåligt 
skick, där mittpartiet på ena långväggen och taket rasat. 
 
Besök på platsen 
2021-06-18 gjorde byggavdelningen besök på platsen och pratade då 
med mannen som bodde i huset. Han sa att han och hans fru bodde i 
halva huset, där taket inte var nedrasat. Han sa att de ville flytta så 
snart pandemin tillät. På tomten fanns en container som han sa innehöll 
deras flyttsaker. Ny bostad var ordnad. De hade en häst och en åsna 
som också måste med i flytten. 
 
Huset visade sig vara i mycket dåligt skick. 
 
2022-01-27 gjorde byggavdelningen nytt besök på platsen. Containern 
var då borta och huset såg obebott ut. Djuren sågs heller inte till. 
Personerna verkade ha avflyttat. 
 
Tidigare kommunicering 
2021-07-02 skickades ett rekommenderat brev till fastighetsägaren med 
begäran om en åtgärdsförklaring, med en tidsplan för reparation eller 
rivning. 
2021-07-08 inkom från fastighetsägaren ett mejl, där han angav att han 
hade för avsikt att huset skulle vara rivet 2021-12-31, och undrade om 
han behövde rivningstillstånd. Byggnadsavdelningen svarade att 
rivningsanmälan skulle inlämnas. En sådan rivningsanmälan har inte 
inkommit. 
 
Skäl till beslut 
Fastighetsägaren uppger att han vill riva huset. Huset är i mycket dåligt 
skick. 
Huset har inget kulturellt eller ekonomiskt värde som skulle hindra 
rivning. Enligt 8 kap 14 § PBL ska en byggnad hållas i vårdat skick och 
underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak 
bevaras, så är det inte i detta fall. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-28 
Fotografi 2021-04-30 
    
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden förelägger

 att senast 2022-07-01 
riva bostadshuset enligt 11 kap 21 § Plan- och bygglagen (2010-900) 
(PBL)och forsla allt rivningsmaterial samt saker och material inne i huset 
till godkänd återvinningsstationscentral. 

Dessutom beslutar nämnden att om föreläggandet inte till fullo följts, 
låta Kronofogden genomföra åtgärden på fastighetsägarens bekostnad 
enligt 11 kap 27 och 29 §§ PBL.     

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden (nämnden) förelägger  

  att senast 
2022-07-01 riva bostadshuset enligt 11 kap 21 § Plan- och bygglagen 
(2010-900) (PBL)och forsla allt rivningsmaterial samt saker och material 
inne i huset till godkänd återvinningsstationscentral. 
Dessutom beslutar nämnden att om föreläggandet inte till fullo följts, 
låta Kronofogden genomföra åtgärden på fastighetsägarens bekostnad 
enligt 11 kap 27 och 29 §§ PBL.    
 
 
Beslutet skickas till 
Samhälsbyggnadschef för kännedom  
Avdelningschef för kännedom  
Slutarkiv  
planbygg@munkedal.se för vidare expediering  
Beslutet med beslutsunderlag och besvärshänvisning delges 
fastighetsägaren som rekommenderat brev med mottagningsbevis. 
Beslutet skickas till Inskrivningsmyndigheten 
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§ 24 Dnr 2022-000021  

Tillsyn, påbörjat utan startbesked - Stale 3:39 SBFV 
2021-21 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om bygglov inkom 2021-02-08 för fasadändring och ändrad 
användning från förråd till komplementbostadshus, ärendenummer SBFV 
2021-19. 
 
Beskrivning av ärendet 
Under handläggningen av ärendet framkom att åtgärden redan var 
påbörjad. Byggherren upplystes då om att ett separat tillsynsärende 
upprättas för att ha påbörjat utan startbesked.  
 
Förutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplan 14-FOS-340E antagen 1935-03-26.  
 
Lagstöd 
Enligt PBL 10 kap. 3§ punkt 1 får inte en åtgärd påbörjas utan 
startbesked. 
 
10 kap. 3 §   En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked, om åtgärden kräver 
   1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller 
   2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 
kap. 8 §. 
Enligt 11 kap. 51-53 §§ ska sanktionsavgift tas ut.  
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 §. 
52 §   Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter som 
regeringen har meddelat med stöd av 16 kap. 12 §. Avgiften får uppgå 
till högst 50 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken. När regeringen meddelar föreskrifter om 
avgiftens storlek, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen 
av den bestämmelse som överträdelsen avser. Lag (2013:307). 
53 §   En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
 
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 
   1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att 
själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet, 
   2. att överträdelsen berott på en omständighet som den 
avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, 
eller 
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   3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse 
skulle inträffa. 
53 a §   En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 
begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om 
överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Lag 
(2013:307). 
 
Bemötande från fastighetsägaren efter underrättelse inför beslut 
Fastighetsägaren mejlade förvaltningen 2022-02-01 och påpekade att 
han fått lite tid att gå igenom detta samt meddelar att han skickat in alla 
papper.  
 
Ytterligare yttrande inkom 2022-02-16 
Tidigare ägare hade börjat inreda förrådet och trodde då att det fanns 
tillstånd sedan tidigare. 
 
Uträkning 
Sanktionsarea 38,14 m² (53,14 – 15 = 38,14 m²) 
Aktuellt prisbasbelopp 47 600 kr (2021) 
Beräkningsgrundande formel (0,0625xmpbb)+(0,003xmpbb x 
sanktionsarea) 
Beräkning (0,0625x47600)+(0,003x47600x38,1) = 8 415 kr 
 
Bedömning 
Förvaltningen bedömer att byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kap. 
51 § PBL, för påbörjat utan startbesked eftersom sökande fått rådgivning 
om åtgärden innan åtgärden påbörjades.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-01 
Uträkning av byggsanktionsavgift. 
Bemötande från fastighetsägaren. 
 
Upplysningar 
Ärendet om bygglovsansökan för fasadändring och ändrad användning 
från förråd till komplementbostadshus, ärendenummer SBFV 2021-19 
har nu slutförts och slutbesked har getts 2021-05-26. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar 
Inga ytterligare konsekvenser  
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt PBL 11 kap. 51 § om 
byggsanktionsavgift för att ha påbörjat utan startbesked gällande 
fasadändring och ändrad användning från förråd till 
komplementbostadshus på fastigheten Stale 3:39.  
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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 8 415 kronor enligt bifogad uträkning och ställs 
enligt 11 kap. 57 § till byggherren på Stale 3:39, 

 
 

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 
fasadändring och ändrad användning från förråd till 
komplementbostadshus på fastigheten Stale 3:39.  
 
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 8 415 kronor enligt bifogad uträkning och ställs 
enligt 11 kap. 57 § till byggherren på Stale 3:39, 

 
 

 
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.   
 
Beslutet skickas till 
Samhälsbyggnadschef för kännedom 
Avdelningschef för kännedom 
Slutarkiv  
planbygg@munkedal.se för vidare expediering 
(Fastighetsägare med mottagningsbevis) 
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§ 25 Dnr 2022-000022  

Tillsyn, påbörjat utan startbesked - Ödsby 4:1 

SBFV 2021-177 
Sammanfattning av ärendet 
Anmälan om installation av eldstad inkom 2021-07-13, ärendenummer 
SBFV 2021-144. Kompletteringar krävdes in 2021-07-14, det saknades 
prestandadeklaration och planritning med information om kaminens 
placering.  
Sökande svarar 2021-08-10 att sotare varit på plats och gett råd om var 
kaminen ska placeras samt att personal från Elda butiken installerat 
kaminen. Prestandadeklaration och bilder på installerad kamin inlämnas 
också.  
Handläggaren förklarar då att planritning krävs för att lämna startbesked 
i ärendet. Och med informationen från sökande görs bedömningen att 
kaminen redan är installerad. Sökande informeras då om att ett 
tillsynsärende upprättas för att ha påbörjat utan startbesked och att en 
byggsanktionsavgift kan komma att utdömas.  
 
2021-09-07 inkommer planritning och ett besiktningsprotokoll från 
sotare in. 
 
2021-09-10 skrivs start- och slutbesked ut för installation av eldstad 
med information om att tillsynsärende upprättas för att ha påbörjat utan 
startbesked.  
 
2021-09-17 upprättas tillsynsärende för att ha påbörjat utan 
startbesked, ärendenummer SBFV 2021-177. 
 
Lagstöd 
Enligt PBL 10 kap. 3 § punkt 2 får inte en åtgärd påbörjas utan 
startbesked. 
10 kap. 3 §   En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked, om åtgärden kräver 
   1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller 
   2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 
kap. 8 §. 
Enligt 11 kap. 51-53 §§ ska sanktionsavgift tas ut.  
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 §. 
52 §   Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter som 
regeringen har meddelat med stöd av 16 kap. 12 §. Avgiften får uppgå 
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till högst 50 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken. När regeringen meddelar föreskrifter om 
avgiftens storlek, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen 
av den bestämmelse som överträdelsen avser. Lag (2013:307). 
53 §   En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 
   1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att 
själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet, 
   2. att överträdelsen berott på en omständighet som den 
avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, 
eller 
   3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse 
skulle inträffa. 
53 a §   En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 
begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om 
överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Lag 
(2013:307). 
 
Uträkning 
Antal 1 
Aktuellt prisbasbelopp 47 600 kr (2021) 
Beräkningsgrundande formel (0,1 x pbb x antal) / 2 
Beräkning (0,1 x 47 600 x 1) / 2 = 2 380 kr 
Bedömning 
Förvaltningen bedömer att sanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kap. 53 § 
PBL, eftersom information om att åtgärden inte får påbörjas utan 
startbesked funnits vid anmälningstillfället.  
 
Bedömning 
Förvaltningen bedömer att sanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kap. 53 § 
PBL, eftersom information om att åtgärden inte får påbörjas utan 
startbesked funnits vid anmälningstillfället. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-01 
Uträkning av sanktionsavgift. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar 
Inga ytterligare konsekvenser    
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt PBL 11 kap. 51 § om 
byggsanktionsavgift för att ha påbörjat utan startbesked gällande 
installation av eldstad på fastigheten Ödsby 4:1.  
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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 2 380 kronor enligt bifogad uträkning och ställs 
enligt 11 kap. 57 § till byggherren på Ödsby 4:1:  

  

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 av eldstad på fastigheten Ödsby 4:1.  
 
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 2 380 kronor enligt bifogad uträkning och ställs 
enligt 11 kap. 57 § till byggherren på Ödsby 4:1  

  
 
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. 
 
Beslutet skickas till 
Samhälsbyggnadschef för kännedom 
Avdelningschef för kännedom 
Slutarkiv 
planbygg@munkedal.se för vidare expediering 
(Fastighetsägaren med mottagningsbevis) 
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§ 26 Dnr 2022-000023  

Tillsyn, påbörjat utan startbesked - Torreby 3:237 

SBFV 2021-195 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren skickade in en anmälan om tillbyggnad av uterum 
2020-03-04. Handläggaren begärde in kompletteringar i ärendet vid tre 
tillfällen under våren 2020, några av de begärda kompletteringarna 
inkom men inte alla, den sista kompletteringen kom 2020-04-24, då 
meddelades igen att handlingar saknades för fortsatt handläggning.  
 
2020-08-18 frågade handläggaren om ärendet fortfarande var aktuellt, 
då inget svar inkom avvisades ärendet eftersom handlingarna var 
ofullständiga.  
Information om att ärendet avvisats skickades 2021-02-05 till sökande.  
 
Beskrivning av ärendet 
2021-10-04 inkom en anonym skrivelse om att tillbyggnad skett utan 
tillstånd, detta ärende fick ärendenummer SBFV 2021-195. Förvaltningen 
meddelar 2021-10-18 fastighetsägaren att tillsynsärende upprättats, 
samt uppmanar till att en anmälan ska inlämnas för åtgärden.  
2022-01-14 inkommer en anmälan om tillbyggnad av uterum, 
ärendenummer SBFV 2022-7.  
 
Lagstöd  
Enligt PBL 10 kap. 3 § punkt 2 får inte en åtgärd påbörjas innan 
startbesked getts. 
  
10 kap. 3 §   En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked, om åtgärden kräver 
   1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller 
   2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 
kap. 8 § 
 
Enligt 11 kap. 51-53 §§ ska sanktionsavgift tas ut.  
11 kap. 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 §. 
11 kap. 52 §   Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de 
föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 16 kap. 12 §. 
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken. När regeringen meddelar föreskrifter om 
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avgiftens storlek, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen 
av den bestämmelse som överträdelsen avser. Lag (2013:307). 
11 kap. 53 §   En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 
   1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att 
själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet, 
   2. att överträdelsen berott på en omständighet som den 
avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, 
eller 
   3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse 
skulle inträffa. 
11 kap. 53 a §   En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned 
om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 
begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om 
överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Lag 
(2013:307). 
 
Bemötande från fastighetsägaren efter underrättelse inför beslut  
Yttrande från fastighetsägaren inkom 2022-02-08, där hon meddelar att 
hon fått till sig att det räckte med en bygganmälan, fasadritning, 
planritning och en situationsplan på ett uterum på under 15 kvm.  
 
Uträkning 
Byggsanktionsavgift enligt bifogad uträkning, 11 900 kronor. 
 
Bedömning 
Förvaltningen bedömer att byggsanktionsavgift på 11 900 kr enligt 
bifogad uträkning ska tas ut, enligt 11 kap. 51 §. Avgiften är nedsatt till 
hälften eftersom en anmälan tidigare lämnats in men beslut ej fattats i 
det ärendet.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2022-02-01 
Uträkning av byggsanktionsavgift. 
Bemötande från fastighetsägaren, daterad 2022-02-08 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar 
Inga ytterligare konsekvenser    
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om byggsanktionsavgift enligt 11 
kap. 51 §, Plan- och bygglag (2010:900), för att ha påbörjat 
tillbyggnation av enbostadshus innan startbesked beviljats.  

 

51 §   Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
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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 §. 

 

Byggsanktionsavgiften är 11 900 kronor, uträknat på bruttoarean 11 m² 
enligt bifogad uträkning. Sanktionsavgiften är ställd till fastighetsägaren 
på Torreby 3:237  

  

 

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 om byggsanktionsavgift enligt 11 
kap. 51 §, Plan- och bygglag (2010:900), för att ha påbörjat 
tillbyggnation av enbostadshus innan startbesked beviljats.  
 
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 §. 
 
Byggsanktionsavgiften är 11 900 kronor, uträknat på bruttoarean 11 m² 
enligt bifogad uträkning. Sanktionsavgiften är ställd till fastighetsägaren 
på Torreby 3:237,  

  
 
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. 
 
Beslutet skickas till 
Samhälsbyggnadschef för kännedom 
Avdelningschef för kännedom 
Slutarkiv 
planbygg@munkedal.se för vidare expediering 
(Fastighetsägare med mottagningsbevis) 
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§ 27 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 2022-01-01 – 2022-01-31.    
 
 
Beslutsunderlag 
   Tjänsteskrivelse 2022-02-04 
Delegationsbeslut januari   
 
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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§ 28 Dnr 2022-000018  

Information från förvaltningen SBN 2022 
Sammanfattning av ärendet 
 
Livsmedelsanbud  
Nyckeltal för måltid 
Vägsamfälligheter  
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§ 29 Dnr 2022-000039  

Föreläggande ansöka om rivningslov, riva hus och 
städa tomt - Håby-Lycke 1:53 
Sammanfattning av ärendet 
På den stora fastigheten Håby-Lycke 1: 53 finns en tomtavgränsning 
med ett hus och en trädgård. Såväl hus som trädgård har i flera år varit 
vanskötta.  
 
Enligt 11 kap 5 § PBL ska en tillsynsmyndighet 
(Samhällsbyggnadsnämnden) pröva förutsättningarna för och behovet av 
att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det 
finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna 
lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd 
av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens 
tillämpningsområde.  
Enligt 11 kap 19 § PBL ska en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, 
väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän 
plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet 
enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med 
stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss 
tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).  
Enligt 8 kap 14 § PBL ska ett byggnadsverk 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.  
Enligt 8 kap 15 § ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att 
risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken. 
  
Beskrivning av ärendet  
Samhällsbyggnadsnämnden och förra byggnadsnämnden har under flera 
år haft ett tillsynsärende på fastigheten gällande vanvårdat hus och 
vanvårdad tomt. Förre ägaren Stora Blå AB har underlåtit att sköta hus 
och tomt, vilket gjort att de förfallit.  
 
Tomtens placering  
Tomten är belägen vid korsningen mellan gamla E6 och vägen som är 
infart till bland andra fastigheter Håby-Lycke 1 :44. Tomten är inte 
avskild från fastigheten, men är synligt avgränsad och stor som en 
ordinär villatomt.Kallelse till tekniskt samråd  
 
Ägarbyte  
Fastigheten har bytt ägare. Med inskrivningsdag 2022-01-19 är numera 
Neväv AB ägare.  
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Tidigare föreläggande och delgivning  
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beslutat om föreläggande om 
bland annat rivning och städning, riktat mot förre ägaren Stora Blå AB. 
Detta föreläggande och upplysning om att ansökan om vite kommer att 
ske har delgivits såväl Stora Blå AB och Neväv AB. 
 
Kommunicering  
2022-02-18 har vid digitalt möte med  fastighetsägare, 
Henrik Gustafsson avdelningschef och Jan Sagfors handläggare 
diskuterats en möjlig lösning enligt detta föreläggande.  
 
Bedömning  
Tomt och byggnad är inte i sådant vårdat skick som avses i ovan 
nämnda lagparagrafer.  
Fastigheten är placerad intill en stor väg och väl exponerad, varför den 
ger ett dåligt intryck som utgör betydande olägenheter för omgivningen.  
Byggnaderna har inte sådant ekonomiskt eller kulturellt värde som skulle 
kunna förhindra rivning  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-18  
Situationsplan  
Foto 
    
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastighetsägaren Neväv AB 
(559273- 3041), RUTA 200, 532 25 Ulricehamn ska:  

 

1. Under vecka 8 2022 ansöka om rivningslov och efter beviljat lov 
snarast påbörja rivning av huset enligt 11 kap. 21 § Plan-och bygglagen 
(2010:900) (PBL).  

 

2. Senast 2022-05-31 har rivit huset och forslat bort allt rivningsmaterial 
samt allt material och alla saker som finns inne i huset till godkänd 
avfallsanläggning enligt 11 kap. 19 § PBL.  

 

3. Senast 2022-05-31 rensat bort allt sly och annan oönskad växtlighet 
på tomten, till den noggrannhet som fås när man rensar med gräsröjare, 
enligt 11 kap 20 § PBL.  

 

Nämnden beslutar även att, om huset inte är rivet och tomten inte är 
städad senast 2022-05-31, ansöka om löpande vite om 10 000 
kronor/månad löpande från och med 22-06-01 att betalas den 1:e varje 
månad enligt 11 kap 37 § PBL och 4 § Viteslagen.  
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Vidare beslutat nämnden att inte ansöka om utdömande av vite enligt 
tidigare beslut 2021-03-22 § 38. 

      
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastighetsägaren Neväv AB 
(559273- 3041), RUTA 200, 532 25 Ulricehamn ska:  
 
1. Under vecka 8 2022 ansöka om rivningslov och efter beviljat lov 
snarast påbörja rivning av huset enligt 11 kap. 21 § Plan-och bygglagen 
(2010:900) (PBL).  
 
2. Senast 2022-05-31 har rivit huset och forslat bort allt rivningsmaterial 
samt allt material och alla saker som finns inne i huset till godkänd 
avfallsanläggning enligt 11 kap. 19 § PBL.  
 
3. Senast 2022-05-31 rensat bort allt sly och annan oönskad växtlighet 
på tomten, till den noggrannhet som fås när man rensar med gräsröjare, 
enligt 11 kap 20 § PBL.  
 
Nämnden beslutar även att, om huset inte är rivet och tomten inte är 
städad senast 2022-05-31, ansöka om löpande vite om 10 000 
kronor/månad löpande från och med 22-06-01 att betalas den 1:e varje 
månad enligt 11 kap 37 § PBL och 4 § Viteslagen.  
 
Vidare beslutat nämnden att inte ansöka om utdömande av vite enligt 
tidigare beslut 2021-03-22 § 38. 
    
 
Beslutet skickas till 
Beslutet delges fastighetsägare Neväv AB, i rekommenderat, brev med 
tillhörande handlingar och besvärshänvisning. 
Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef för kännedom. 
Slutarkiv 
Planbygg@munkedal.se för vidare expediering. 
Inskrivningsmyndigheten 
 

 




