
Samverkansnämnden miljö och bygg 
Protokoll 2018-05-02 

Plats/tid: stadshusets fullmäktigesal i Ulricehamn kl.13.00-15.00 

Närvarande markerade "x". Tjänstgörande ersättare markerade "xx" 

Ledamöter: 
x Börje Eckerlid (c), ordf 
x Thomas Elmgren (s) vice ordf 
x Ingvar Ideström (m) 
x Rune Eriksson (c) 

Per Gustavsson (s) 
x Ulf Nyberg (m) 

Övriga närvarande: 

x Patrik Mårtensson, enhetschefbygg 
x Gunilla Kock Hansson, enhetschef miljö 
x Birgitta Rosell, sekreterare 

Utsedd att justera: Rune Eriksson 

Justerat: 2018-05- 04 

Ersättare: 
Torbjörn Brandhill (l) 

x Jonas Adelsten Kristiansen (s) 
Tobias Henning (mp) 

x Lars-Erik Enoksson (c) 
x Bengt Klasson (s) 
x Anders Forslund (kd) 

Paragrafer: 48 64 

~ - :~---
Oraförande l usterare 

.. ..... d;~rt:J.;4; ....... t.(rk!.1 ................... . 
Sekreterire 

l 

Tillkännagivande av protokollets justering är anslaget på anslagstavla i 

Ulricehamn kommunen och Tranemo kommun den 2018-05-07. 

Undertecknare: ............ \J~w ..... ~ ...... . 

Miljö och byggenheten 
· TELEFON 0321-59 50 oo E- POST miljobygg@ulricehamn.se 

BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 

U LR ICE H A M Ns 
KOt'v\M UN 

TRAN EMO 
1 KOMMU N 



Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-05-02 

1 (2) 

SMB § 48 

Kännedomsärenden 

Beslut 
Lägga följande till handlingar. 

ÄRENDE 

• Länsstyrelsen godkänner, med ändring av tomtplatsavgränsning och tillägg av villkor 
(se beslut och bilaga) den dispens för tillbyggnad av befintlig stuga, Grälebo 1:13, 
Tranemo 

• Miljöenheten ansöker om utdömande av vite till Mark- och miljödomstolen, 
inspektion av miljöfarlig verksamhet, Tåstarp 1:44, Tranemo 

• Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunal strandskyddsdispens, Tåstarp 2:1, 
Tåstarp 1:42, Kila 1:34 m.fl., Tranemo 

• Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunal strandskyddsdispens, Övre Lida 2:18, 
Tranemo 

ÖVERKLAGADE ÄRENDEN 

Levi Nyden överklagar avslag på förhandsbesked förenbostadshus på Högalid 1:13 och 

Tranemo 

Länsstyrelsen beslutar att skriva av ärendet från vidare handläggning eftersom överklagan 
har återkallats gällande nybyggnad av fem lagertält på fastigheten Limmared 26:3, Tranemo 

Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet gällande nekat bygglov för påbyggnad på del 
av huvudbyggnad och nybyggnad av fristående kallförråd på fastigheten Blidsbergs-Alarp 
Vissingsgärde 1=4, Tranemo 

TM Sweden AB, överklagar byggsanktionsavgift på Vist 10:29, Ulricehamn 

Länsstyrelsen avslår yrkandena om att nämnden ska "vidimera samtliga vidtagna åtgärder 
utom uppställning av husvagn skett med stöd av tidigare, men ofullständigt dokumenterade 
dispenser" och att Länsstyrelsen ska bevilja erforderliga dispenser. Länsstyrelsen upphäver 
punkt 3, 4 och 5 i det överklagade beslutet och avslår överklagandet i övrigt, Slumsvik 2:18, 
6:15, Ulricehamn 

Länsstyrelsen beslutar om inhibition och kommer senare att göra en slutlig prövning av det 
överklagade beslutet angående nybyggnad av tre flerbostadshus på fastigheten Sarven 1, 

Ulricehamn 

Länsstyrelsen beslutar att upphäva det överklagade beslutet och lämnar ärendet åter till 
nämnden för vidare handläggning på Romsås 3:7, Ulricehamn 
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2 (2) 

Mark- och miljööverdomstolen fastställer Samverkansnämnden miljö och byggs beslut om 
att avslå ansökan om bygglov för fasadändring på Gudarp 32:2, Tranemo 



Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-05-02 

SMB § 49 

Delegation för byggärenden 

Beslut: 
Lägga delegationslistan till handlingar. 

Ärende 

Byggenheten samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin delegationsrätt 
och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat respektive avslagit 
ansökningar och angivit yttranden angående byggärenden. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista byggärenden, se bilaga A. 
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~Id.a 1 av 4 

Redovisning av delegationer i byggärenden 

Ordförandens delegation 
§ 81, Ulricehamns kommun, Fastighet, tillbyggnad av förskola på Hössna 1:26, Ulricehamn 

Bygglov 
§ 10, Care Of Sweden Fastigheter AB, förlängning av tidsbegränsat bygglov för gym t.o.m. 

2023-11-06 på Gudarp 3:18, Tranemo 
§ 39, Kent Malm, tillbyggnadavenbostadshus på By 2:20, Tranemo 
§ 64, Erik Larsson Bygg AB, nybyggnad av lagerhall på Limmared 14:26, Tranemo 
§ 65, Mirsad Gusinac, nybyggnadavenbostadshus på Marbäck 13:85, Ulricehamn 
§ 67, Jonas Bården, tillbyggnadavenbostadshus på Arnabo 1:26, Ulricehamn 
§ 68, Bo Blomdahl, nybyggnad av garage med förråd på Götåkra 4:4, Ulricehamn 
§ 70, Götessons Logistic Centre AB, tillbyggnad av lastkaj och förberedande markåtgärder på 

Rännehagen 2, Ulricehamn 
§ 71, Sofie Karlsman och Max Nord, fasadändring avenbostadshus på Grimslund 2:50, 

Tranemo 
§ 72, Ulricehamns Energi AB, nybyggnad av transformatorstation på Getared 2:1, Ulricehamn 
§ 73, Anja König, tillbyggnad av fritidshus på Kråkebo 4:8, Ulricehamn, avslag 
§ 74, Mikael Benjaminsson, nybyggnadavenbostadshus på Marbäck 13:88, Ulricehamn 
§ 75, Hobby Reklam AB, ny skylt- och ljusanordning på Gällstad 1:82, Ulricehamn 
§ 77, Agneta Nilsson, tillbyggnad av verksamhetsbyggnad för catering på Gullered 1:12, 

Ulricehamn 
§ 78, Nexans Sweden AB, tillbyggnad av industri påGrimslund 2:77, Tranemo 
§ 79, Kinds Pastorat, Svenljunga, ändrad användning från kyrkorum till kontor, kök, toalett 

och förråd på Tranemo 1:3, Tranemo 
§ 83, Ulricehamnsgruppen AB, ändrad användning- kontor till nattklubb på Bogesund 

1:331, Ulricehamn, avslag 
§ 84, Maria Axing, nybyggnad av mur på Granhagen 4, Ulricehamn 
§ 86, Ulricehamns Energi AB, nybyggnad av transformatorstation på Kråkebo 4:12, 

Ulricehamn 
§ 87, Ulricehamns Energi AB, nybyggnad av transformatorstation på Brunn 11:90, 

Ulricehamn 
§ 88, Helena Lindskog, nybyggnad av stall och uppställning av container på Gräsryd 1:8, 

Ulricehamn 
§ 89, Primo Property Sweden i Dalstorp AB, tillbyggnad av industribyggnad på Skogarp 

1:186, Tranemo 
§ 90, Patrik Hallberg, marklov och byggnation av pool samt staket på Granbacken 4, 

Ulricehamn 
§ 91, Blidsbergs Fastighets AB, nybyggnad av industribyggnad på Blidsbergs-Alarp 12:12, 

Ulricehamn 
§ 92, Nexans Sweden AB, tillbyggnad av industribyggnad påGrimslund 2:77, Tranemo 

Avslutade ärenden 
§ 54, Stig-Arne och Gun Blom, rivning av gårdshus på Gåsen 8, Ulricehamn, lovet har 

upphört att gälla 
§55, Ulricehamns kommun, om- tillbyggnad av ishall på Bogesund 1:254, Ulricehamn, lovet 

har upphört att gälla 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljobygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FAC EBOOK facebook.comfulricehamnskommun 

U LR.I CE H A M N S 
KO MM UN 

TRAN EMO 
KOMMUN 



Sida 2 av 4 

§ 57, Peab Sverige AB, uppställning av byggbod och skyltställning, tillfälligt bygglov på 
Bogesund 1:254, Ulricehamn, lovet har upphört att gälla 

§ 58, Wilhelm Nygren, rivning av gårdshus på Ringblomman 8, Ulricehamn, lovet har 
upphört att gälla 

§ 66, Tora Mollskoga, ändrad användning av kontor till grundskola på Kila 1:34, Tranemo, 
ansökan har återtagits 

§ 69, FTI AB, nybyggnad av komplementbyggnad, återvinningsstation på Lindrum 5:25, 
Tranemo, nytt tidsbegränsat lov har inkommit 

§ 76, Focus Neon AB, ny- skylt- och ljusanordning på Chile 2 Ulricehamn, åtgärden är inte 
lovpliktig 

§Bo, Ulricehamns kommun, Fastighet, ändring av skolgård på Ving 10:48, Ulricehamn, 
åtgärden är inte lovpliktig 

§ 85, Anneli Törnblad, tillbyggnadavenbostadshus på Håcksnäs 3:23, Tranemo, Attefall 
§ 93, Robin Segerqvist, nybyggnadavenbostadshus med garage och gäststuga på Alhammar 

1:14, Ulricehamn, sökanden har återtagit ansökan 
§ 94, Ulricehamns kommun, rivningslov på Bogesund 1:329, Ulricehamn 
§ 144, Simon Wigenstedt, tillbyggnadavenbostadshus på Getaryggen 1:1, Ulricehamn, 

sökanden har återtagit ansökan 

startbesked Attefall 
§ 181, Tommy Petersson, nybyggnad av komplementbyggnad på Tranemo 2:201, Tranemo 

startbesked och fastställande av kontrollplan 
§ 130, Bogesunds Bil AB, ändring av byggnad- fasad och planlösning på Nyboholm 1, 

Ulricehamn 
§ 131, Richard Pettersson, nybyggnad av komplementbyggnad på Fänneslunda-Hov 1:5, 

Ulricehamn 
§ 133, Tranemobostäder AB, tillbyggnad av flerbostadshus -förtillverkade balkonger på 

Maghult 1:77, Tranemo 
§ 134, Ulricehamns kommun, Fastighet, återställande, tidsbegränsat bygglov, till kontor på 

Kina 14, Ulricehamn 
§ 135, Shiwan Kader, nybyggnadavenbostadshus på Diabasen 2, Ulricehamn 
§ 137, Folke Lars-Ove Nilsson, ny eldstad på Lena 12:1, Ulricehamn 
§ 138, Per Johansson, ny eldstad och rökkanal på Lena 11:14, Ulricehamn 
§ 143, Gun Johansson, nybyggnad av fritidshus på Vissingsgärde 1:14, Tranemo 
§ § 145, Per-Olof Svensson, ny eldstad och rökkanal på Limmared 2:26, Tranemo 
§ 148, Victoria Holm Svensson, ny eldstad på Gundlabo 2:4, Tranemo 
§ 151, Göran Rosen, nybyggnad av komplementbyggnad, Attefall på Grankotten 3, 

Ulricehamn 
§ 153, Fritz Conny Göransson, ny eldstad på Bogesund 1:163, Ulricehamn 
§ 156, Jonas Bården, tillbyggnadavenbostadshus på Arnabo 1:26, Ulricehamn 
§ 157, Fredrik Edman, tillbyggnad a enbostadshus samt fasadändring på Hyacinten 8, 

Ulricehamn 
§ 162, Kinds Pastorat, ändrad användning från kyrkorum till kontor, kök, toalett och förråd 

på Tranemo 1:3, Tranemo 
§ 163, Lars Thiel, rivning av ekonomibyggnad på Vegby 1:4, Ulricehamn 
§ 165, Hanna Hermansson och Marcus Sjögren, nybyggnad avenbostadshus på Grankotten 

6, Ulricehamn 
§ 168, Mirsad Gusinac, nybyggnadavenbostadshus på Marbäck 13:85, Ulricehamn 
§ 183, Agneta Nilsson, tillbyggnad av verksamhetsbyggnad på Gullered 1:12, Ulricehamn 
§ 184, Bo Blomdahl, nybyggnad av garage med förråd på Götåkra 4:4, Ulricehamn 
§ 185, Weland Stål AB, tillbyggnad av industribyggnad på Stålet 2, Ulricehamn 
§ 191, Lina Dahlrud, tillbyggnadavenbostadshus på Götåkra 3:11, Ulricehamn 
§ 194, Alf Ekström, ny eldstad på Gullered 3:1, Ulricehamn 



Sida 3 av 4 

Partiellt startbesked 
§ 161, Götessons Loigistic Centre AB, tillbyggnad av industribyggnad på Rännehagen 2, 

Ulricehamn, avser tillbyggnad, lastkaj 
§ 177, Annette Franck, nybyggnad av fritidshus samt rivning av äldre byggnad på Borganäs 

1:12, Tranemo, avser rivning och markarbeten 
§ 192, Götessons Logistic Centre AB, tillbyggnad av industribyggnad på Rännehagen 2, 

Ulricehamn, avser förberedande markarbeten 

stutbesked 
§ 129, Hökerum Fastigheter i Ulricehamn 3, tillbyggnad av industri på Fiskebacken 6, 

Ulricehamn 
§ 136, Håkan Mattisson, installation av eldstad på Högryd 2:3, Ulricehamn 
§ 139, Martin Henricson, installation av eldstad på Härna 10:7, Ulricehamn 
§ 140, Mika Erik Haglund, nybyggnad av komplementbyggnad, Attefall på Briggen 2, 

Ulricehamn 
§ 141, David Johansson, tillbyggnad av flerbostadshus på Lena 6:47, Ulricehamn 
§ 142, SMArt, skyltar på Kina 1, Ulricehamn 
§ 146, Torgny Hansson, tillbyggnad av flerbostadshus på Tjädern 13, Ulricehamn 
§ 147, Fredrik Larsson, tillbyggnadavenbostadshus på Göta 4, Ulricehamn 
§ Annika Lundqvist, fasadändring på Abborren 15, Ulricehamn 
§ 151, Ulricehamns Energi AB, tillbyggnad av industri på Verkstaden 1, Ulricehamn 
§ 154, Henrik Arvidsson, tillbyggnadavenbostadshus på Gällstad 1:131, Ulricehamn 
§ 155, Erik Tage Kreutz, ny eldstad och rökkanal på Hallaba 1:5, Tranemo 
§ 158, Tranemo kommun, nybyggnad av komplementbyggnad på Ömmestorp 1:46, Tranemo 
§ 159, Emma Wigestål, ändring av byggnad - tillbyggnad och fasadändring på Gullvivan 5, 

Ulricehamn 
§ 160, John Gustav Kongbäck, nybyggnad av garage på Gällstads-Boarp 5:4, Ulricehamn 
§ 164, NYCE Solutions AB, ändrad användning från industri/lager till ölbryggeri på Nittorps

Nygården 1:51, Tranemo 
§ 166, Anna Carin Jungmark, tillbyggnad av stall på Romsås 3:3, Ulricehamn 
§ 171, Per Jansson, tillbyggnadavenbostadshus med altan och skärmtak på Kila 1:37, 

Tranemo 
§ 176, Linga Hammar, ändrad användning av kontor till bostad på Töve 3:15, Ulricehamn 
§ § 178, Gunilla Larsson, nybyggnad av garage på Sträckås 1:14, Ulricehamn 
§ 179, Anna-Kerstin Linnea Biilow, ändring av byggnad - V A på Borrarp 1:12, Tranemo 
§ 187, Maj-Britt Vesterlund, ny eldstad på Limmared 30:5, Tranemo 
§ 188, Tranemo kommun, Tekniska sektionen, ändrad användning av bostad till förskola på 

Tranemo 1:17, Tranemo 
§ 190, Tranemo kommun, ändring av byggnad- fasad på Ömmestorp 1:54, Tranemo 
§ 193, Marie Åslew, rivningavenbostadshus på Saxared 2:10, Ulricehamn 
§ 195, Alf Ekström, ny eldstad på Gullered 3:1, Ulricehamn 
§ 196, Östra Kinds Ek. För, nybyggnad av transformatorstation på Långelyeke 1:2, Tranemo 
§ 197, Ulricehamns kommun, ny ventilationsanordning och anpassning av befintligt 

ventilationssystem på Duvan 11, Ulricehamn 
§ 198, Mats Danielsson, ny eldstad på Gisslarp 1:11, Tranemo 

stutbevis 
§ 182, Bo Thure Roland Gustafsson, installation av eldstad och rökkanal på Bryggaregården 

3:5, Ulricehamn 

Interimistiskt slutbesked 
§ 124, Eva Öhlund, tillbyggnadavenbostadshus påTångagärde 1:14, Ulricehamn 
§ 132, Stefan Tapper, nybyggnadavenbostadshus på Horshestra 1:1, Ulricehamn 
§ 150, Thomas Kauppila, nybyggnadavenbostadshus på Skeppet 7, Ulricehamn 
§ 167, Morgan och Airi Nyden, nybyggnadavenbostadshus på Grannäs 1:43, Tranemo 
§ 169, Emil Ekdal, tillbyggnadavenbostadshus på Hjärtared 1:8, Tranemo 
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§ 170, Limmareds Skogar Fastigheter AB, nybyggnad av 5 st. lagertält på Limmared 26:3, 
Tranemo, gäller tält 3 och tält 4 

§ 172, Can Aras Göziibiiyiik, nybyggnadavenbostadshus på Ädelgranen 3, Ulricehamn 
§ 174, Ganimete Selmani, nybyggnadavenbostadshus på Ädelgranen 9, Ulricehamn 
§ 175, Joakim Andersson, nybyggnadavenbostadshus på Skeppet 6, Ulricehamn 
§ 180, Segerkvist Entreprenad AB, nybyggnad av en bostadshus på Hasseln 3, Ulricehamn 
§ 186, Liv Sanntag och Kalle Magnusson, ändrad användning från industri till bostad, 

ombyggnad på Kila 1:34, Tranemo 
§ 189, Tranemo kommun, Tekniska sektionen, ändrad användning från bostad till förskola på 

Tranemo 1:17, Tranemo 

slutbevis 
§ 123, Ulricehamns kommun, fasadändring, tillbyggnad och markarbeten på Sparven 10, 

Ulricehamn 
§ 173, Niklas Ekstrand, nybyggnadavenbostadshus på Bogesund 1:221, Ulricehamn 

Tillsyn 
Avslutade ärende 
§ 4, Lars Gustaf Eliasson, Kila 1:10, Tranemo, ingen förseelse att ingripa mot 
§ 9, Rune Folkesson, åtgärdsföreläggande om att städa upp på tomt och reparera 

byggnadsverk på Limmared 1:7, Tranemo 

Fastighetsbildningsärenden 
Fastighetsreglering rörande Kölaby-Tostarp 5:1, 6:1, 6:2, Lundby 5:11 
och Skärum 2:6, Ulricehamn 

Fastighetsreglering rörande Slumsvik 8:12, 8:19 och 2:4, Tranemo 

Ingen erinran 

Ingen erinran 



Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-05-02 

SMB §50 

Delegation för miljöärenden 

Beslut: 
Lägga delegationslistan till handlingar. 

Ärende 

Miljöenheten samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin delegationsrätt 
och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat respektive avslagit 
ansökningar och angivit yttranden angående miljöärenden. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista miljöärenden, se bilaga A. 

Miljöenheten 
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Redovisning av delegationer i miljöärenden 

Ordförandens delegation 
Inga delegationer 

Livsmedel 

Beslut om riskklassificering av livsmedelsanläggning: 
§ 131, S D Restaurang, Gudarp 24:147, Ulricehamn 
§ 146, Konditor Koerffer AB, Södra Amerika 12, Ulricehamn 
§ 160, Sportcafeet i Ulricehamn, Krämaren 2, Ulricehamn 
§ 166, Anton Olsson, Gällstad 1:58, Ulricehamn 
§ 167, Marbäcks Bryggeri AB, Marbäck 13:82, Ulricehamn 

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll: 
§ 132, Linda Arvidsson, Marbäck 13:82, Ulricehamn 
§ 138, Khaleel Jamal, Ängen 1, Ulricehamn 
§ 142, Cirkel K Detaljist AB, Vist 10:25, Ulricehamn 
§ 153, Kommunstyrelsen, Kostenheten, Vegby 4:115, Ulricehamn 
§ 158, Faki & Company HB, Frölunda 12:2, Ulricehamn 
§ 159, Lager 157 AB, Frölunda 13:1, Ulricehamn 
§ 161, Tolkabro Spec. o Diverse HB, Vings-Torp 1:22, Ulricehamn 

Miljöskydd 

Beslut om ändring av enskild avloppsanordning: 
§ 128, Gun Johansson, Vissingsgärde 1:13, Tranemo 

Beslut om tillstånd till enskild avloppsanordning: 
§ 155, Marianne Bergelin, Finnekurnia 8:34, Ulricehamn 
§ 156, Fredrik Andersson, Silarp 2:18, Ulricehamn 
§ 162, Richard Karlsson, Ryda 6:1, Tranemo 

Beslut om installation av värmepumpsan läggning: 
§ 129, Gunnar Andersson, Flathult 1:9, Tranemo 
§ 130, Barbro Fridefors, Månstad 2:27, Tranemo 
§ 136, Roland Brandmar, Björsdamm 2:3, Tranemo 
§ 147, Jonas Hjelm, Lena 4:2, Ulricehamn 
§ 148, Iris Pettersson, Limmared 1:11, Tranemo 
§ 157, Per-Erik Björklund, Gunnarsbo 1:1, Tranemo 
§ 163, Tranemo Rör Fastighets AB, Gudarp 4 :45, Tranemo 
§ 164, Jessica Kristina Hellstrand, Övre Vång 2:3, Ulricehamn 
§ 168, Morgan Orre, Skogarp 3:7, Tranemo 

Sida 1 av 3 
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§ 173, Kjell Andersson, Berghälla 2, Ulricehamn 

Beslut om att avsluta ärendet 
§ 135, Qstar Försäljning AB, Å 1:19, Ulricehamn 
§ 141, Hans & Lilian Byström, Maskinen 10, Ulricehamn, Klagomål på miljöfarlig 

verksamhet 

Beslut om tillsynsavgift och att avsluta ärendet 
§ 169, Trafikverket, RV 40, Ulricehamn, Lastbilsolyckan i Gullered 

Avfall 

Beslut om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall: 
§ 125, Hans Reinhold Karlsson, Finnekurnia 7:21, Ulricehamn, beviljas 
§ 139, Anneli Brunngård, Jollen 7, Ulricehamn, beviljas 
§ 170, Gunnar Niklas Martin Blad, Vråna 3:1, Ulricehamn 
§ 171, Gunnar Niklas Martin Blad, Kölingareds-Stensered 3:2, Ulricehamn 

Beslut om uppehåll i hämtning av hushållsavfall: 
§ 134, Bengt Ingvar Josefsson, Liared 1:18, Ulricehamn, beviljas 
§ 144, Inga-Maj Lundin, Vasared 4:2, Ulricehamn 
§ 145, Anders Nyreröd, Övre Lida 2:1, Ulricehamn 

Beslut om gemensam behållare för hushållsavfall 
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§ 143, Jens Henrik Böhn, Kölingsholm 110 + Kölingared 128, Ulricehamn, beviljas 

Beslut om dispens för gödselspridning: 
§ 150, Mjälgårds Mjölk och Maskin, Mjälen 1:3, Ulricehamn 

Hälsoskydd 

Beslut om avvisning av överklagande: 
§ 133, Ulricehamnsgruppen AB, Bogesund 1:331, Ulricehamn 

Beslut om att avsluta ärendet utan åtgärd: 
§ 151, Barbro Rhoden, Vegby 4:198, Ulricehamn, Klagomål på strålning 

Beslut om avgift och att ärendet avslutas: 
§ 152, Y ser Ebrahem, Gudarp 24:96, Tranemo, Anmälan om försäljning av tobaksvaror 
§ 154, Nillas väg Gruppbostad, Karlstorp 2, Ulricehamn, Projekt Äldreboenden och 
vårdlokaler 2017 
§ 99, Dalums Bensinstation AB, Silarp 3:4, Ulricehamn, Tobakstillsyn 
§ 172, Ayman Khaled, Gudarp 4:18, Tranemo, Anmälan om tobaksförsäljning 

Föreläggande att inkomma med uppgifter: 
§ 165, Kent Ove Ingvarsson, Kila 1:40, Tranemo, Bostadsklagomål 
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Beslut om omläggning av skogsmark till åkermark: 
§ 140, Donald Engström, Lena 1:5, Ulricehamn 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-05-02 

SMB §51 

Revidering av delegationsordning 
Diarienummer: 

Beslut 
Samverkansnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen. 

Motivering till beslut 
Beslutet tas med stöd av 6 kap 33 § kommunallagen 

Ärende 

l (l) 

Revidering av delegationsordningen är främst en uppdatering med möjlighet för 
tillsynshandläggare på Byggenheten att hantera tillsynsärenden samt vissa justeringar och 
förtydliganden. 

Reviderad delegationsordning, se bilaga A. 

Delges: 
Kommunstyrelsen i Ulricehamn 
Kommunstyrelsen i Tranemo kommun 
Berörda handläggare 

Miljöenheten och Byggenheten 
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Våra styrdokument 
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[Aktiverande J 

Strategi - Avgörande vägval. och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program - Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan - Uppdrag, tidsram och ansvar 
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1 Bakgrund 
Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en viss 
grupp av ärenden överförs till någon annan. I grunden är det kommunfullmäktige som har 
rätt att fatta beslut på kommunens vägnar. Undantag från den regeln är då det av lag eller 
annan författning framgår att en nämnd ska fatta beslut. Enligt 3 kap. 10 §kommunallagen 
(1991:100) får dock kommunfullmäktige, med vissa undantag, besluta att uppdra åt en 
nämnd att besluta i kommunfullmäktiges ställe. Även kommunstyrelsen har enligt 
kommunallagen rätt att i sin tur överföra beslutanderätten till någon annan. Delegering av 
ärenden inom en nämnd regleras i 6 kap. 33-38 §§kommunallagen. 

Samverkansnämnden miljö och bygg verksamhetsområde framgår av nämndens reglemente. 

2 Syfte 
Syftet med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämnden mindre viktiga 
ärenden för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning med snabbare beslutsvägar 
och kortare handläggningstider. 

3 Inledning 
Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska få fatta beslut, till skillnad mot 
att utföra vad som betecknas som ren verkställighet. Beslut kännetecknas oftast av att det är 
avgöranden som kan överklagas, d.v.s. främst sådana beslut som rör myndighetsutövning 
mot enskild. Det är i 6 kap. 33 § 1 st kommunallagen som delegationsrätten slås fast. 
Möjligheten att delegera begränsas dock av 34 § i samma kapitel. Enligt 6 kap. 34 §får 
följande slag av ärenden inte delegeras: 

• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 
vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Om delegaten finner att någon av dessa förutsättningar föreligger ska ärendet hänskjutas till 
nämnden för avgörande, även om ärendetypen är delegerad. Större ärenden i kommunens 
egen verksamhet bedöms vara av större vikt och ska beslutas av nämnden och ej på 
delegation. Ärenden som rör anställda på miljö och samhällsbyggnad samt förtroendevalda i 
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samverkansnämnden miljö och bygg, kommunstyrelsen i Ulricehamn och Tranemo samt 
dessa gruppers nära anhörig, ska beslutas av nämnden. 

Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag (6 kap. 34 § 

KL). Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska alltid anmälas på nämndens 
nästa sammanträde 6 kap 35 §. 

Rättighet hos delegaten 

I denna delegeringsordning omfattar beslutanderätten såväl positiva som negativa beslut 
samt att avskriva ärenden. Delegaten har möjlighet att avstå från att fatta beslut med stöd av 
given delegering i ett visst ärende, t. ex. om ärendets karaktär eller andra omständigheter 
motiverar det, ärendet ska då hänskjutas för avgörande till nämnden. En delegat behöver 
således inte fatta beslut om man känner sig osäker vid handläggningen, särskilt om inte 
nämndens inställning är känd. I syfte att kvalitetssäkra besluten har självfallet delegaten 
möjlighet att samråda med kollegor eller tjänstemän med specialistfunktion. 

Delegerad beslutanderätt 

Delegerad beslutanderätt till ordförande får vid dennes frånvaro utövas av vice ordförande. 
Delegerad beslutanderätt till tjänsteman får vid dennes frånvaro utövas av förordnad 
ersättare för denne eller tjänstemannens enhetschef. Delegerad beslutanderätt till chef får vid 
frånvaro för denne, utövas av tillförordnad enhetschef/ ställföreträdande enhetschef. 
Vikarierande arbetstagare erhåller delegerad beslutanderätt i överensstämmelse med 
ordinarie arbetstagares delegerade beslutanderätt. Enhetschef har rätt att inom sitt 
ansvarsområde fatta beslut i alla ärenden som är delegerad till underställd tjänsteman. 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Enligt 6 kap 35 § kommunallagen ska beslut som har fattats med stöd av delegering anmälas 
till nämnden. 

Anmälan ska göras till nämndens närmaste sammanträde. Anmälningen sker i enlighet med 
förvaltningens rutiner. 

Övrigt 

Om ändringar i lagstiftning sker som inte påverkar innehållet utan t. ex. endast förändrar 
paragrafnummer och mindre ändringar i text, anses delegationsordningen även då vara 
gällande. Delegationsordningen anses även vara gällande i det fall titulaturen förändras 
generellt i kommunen för tjänstemän. 
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4 Allmänt 
Författning Ärende Delegat 

Kommunallagen 
(1991:goo) 

6 kap. 6 §KL Besluta att utse ombud att Ordförande 
företräda nämnden vid 
förhandling eller förrättning i mål 
och ärenden vid länsstyrelse, 
mark- och miljödomstol och 
andra myndigheter. 

6 kap. 36 §KL Besluta i ärenden som är så Ordförande 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 
Delegationen avser alla 
nämndens verksamheter. 

Förvaltningslagen 
(1986:223) 

6§FL Att svara på remisser från andra Enhetschef 
myndigheter 

24 §FL Besluta att avvisa en Enhetschef 
överklagandeskrivelse som 
inkommit för sent. 

Besluta att avge yttrande till Enhetschef 
högre instans med anledning av 
överklagande av beslut som 
fattats med stöd av delegation. 

Besluta att överklaga beslut och Enhetschef 
domar som innefattar ändring av 
beslut som fattats med stöd av 
delegation 

26-27 §FL besluta om rättelsejornprövning Aktuell delegat 
av beslut som delegaten fattat 
enligt de förutsättningar som 
anges i 26 respektive 27 § 
förvaltningslagen 
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Lag 1985:205) om viten Ansöka hos förvaltningsrätt och Enhetschef 

6§VL 
mark- och miljödomstol om 
utdömande av vite 

Offentlighets- och Besluta att inte lämna ut en Enhetschef 
sekretesslag, allmän handling. 
Tryckfrihetsförordning 

6 kap. 3 § OSL; 2 kap.14-
15 §§ TFF 

Delgivningslagen, Besluta att delgivning i ett ärende Enhetschef 
delgivningsförordningen ska ske genom 

kungörelsedelgivning. 

47-50 §§ DL,19-20 §§ DF 

5 Bygg 
Författning Ärende Delegat 

PBL6kap. 

PBL6 kap. 6 § Beslut att göra anmälan till Enhetschef 
inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i fastighetsregistrets 
allmänna del när fråga om pröv-
ning enligt 6 kap. 5 § PBL har 
väckts i byggnadsnämnden. 

PBL9 kap. 

PBL 9 kap. 2 § första Beslut om bygglov inom ramen 
stycket 1 och 2 för de föreskrifter som anges i 9 

kap. 30-32 §§ PBL i följande 
ärenden: 

a) Nybyggnad av en- eller två- Bygglovsingenjör 
bostadshus utanför område 
med detaljplan, inom ramen 
för de villkor som bestämts i 
bindande förhandsbesked. 

b) Nybyggnad eller tillbyggnad Bygglovsingenjör 
inom detaljplan för handel, 
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kontor, hantverk eller 
industri. 

c) Nybyggnad inom detaljplan av Bygglovsingenjör l 
en- eller tvåbostadshus. Bygglovshandläggare 

d) Tillbyggnad av en- eller två- Bygglovsingenjör l 
bostadshus. Bygglovshandläggare 

e) Ny- eller tillbyggnad inom Bygglovsingenjör 
detaljplan av radhus eller 
kedjehus eller därmed 
jämförliga byggnader. 

f) Ny- eller tillbyggnad inom Bygglovsingenjör 
detaljplan av flerbostadshus. 

g) Ny- eller tillbyggnad av komp- Bygglovsingen j ör l 
lementbyggnad. Bygglovshandläggare 

h) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, Bygglovsingenjör l 
transformatorstation, Bygglovshandläggare 
avloppspumpstation eller 
därmedjämförliga byggnader. 

PBL 9 kap. 2 §första i) Ta i anspråk eller inreda Bygglovsingenjör l 
stycket 3a) byggnad helt eller delvis för Bygglovshandläggare 

väsentligen annat ändamål 
inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser. 

PBL 9 kap. 2 § första j) Inredande av någon Bygglovsingenjör l 
stycket 3b) ytterligare bostad eller någon Bygglovshandläggare 

ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri. 

PBL 9 kap. 2 § första k) Byte av fårg, fasadbeklädnad, Bygglovsingenjör l 
stycket 3c) och 8 §första taktäckningsmaterial eller Bygglovshandläggare 
stycket 2c) andra åtgärder som avsevärt 

påverkar byggnadens yttre ut-
seende. 

PBL 9 kap. 8 § första l) Ärende om att i område av Bygglovsingenjör 
stycket 2b) värdefull miljö underhålla ett 

byggnadsverk eller ett bebyg-
gelseområde som avses i 8 
kap. 13 § PBL i den utsträck-
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ning som framgår av detalj-
plan eller områdesbestäm-
melser. --

PBL 9 kap. 2 § första m) Ändring av gällande bygglov Bygglovsingenjör 
stycket 1 och 2 inom ramen för tidigare med-

given bruttoarea eller med-
given avvikelse från detaljplan 
eller områdesbestämmelser. 

PBL 9 kap. 8 § första n) Nybyggnad eller väsentlig Bygglovsingenjör l 
stycket 1 och 16 kap. 7 § ändring av upplag eller mate- Bygglovshandläggare 
samt PBF 6 kap. 1-2 §§ riaigårdar (p. 2) fasta 

cisterner (p. 4), samt murar 
och plank (p. 7). 

PBL 9 kap. 8 § första o) Uppsättande eller väsentlig Bygglovsingenjör l 
stycket 1 och 16 kap. 7 § ändring av skyltar eller ljus- Bygglovshandläggare 
samt PBF 6 kap. 3-4 §§ anordningar. 

PBL9 kap 10 § Beslut om rivningslov inom Bygglovsingenjör 
ramen för de föreskrifter som 
anges i 9 kap. 34 § PBL, dock ej 
rivning av byggnad som ur histo-
risk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt har 
större värde eller rivning som krä-
ver beslut enligt annan 
författning. 

PBL 9 kap 11-13 §§ Beslut om marklov inom ramen Bygglovsingenjör l 
för föreskrifterna i 9 kap 35 § Bygglovshandläggare 
P BL. 

PBL9 kap 14 § Bygglov för åtgärder som inte Bygglovsingenjör l 
kräver lov. Bygglovshandläggare 

PBL9 kap 19 § Beslut om villkorsbesked inom Bygglovsingenjör l 
ramen för föreskrifterna i 9 kap Bygglovshandläggare 
19 §. 

PBL 9 kap. 21 § första Att om en ansökan om bygglov, Bygglovsingenjör l 
stycket mar klov, rivningslov eller Bygglovshandläggare 

förhandsbesked är ofullständig, 
förelägga sökanden att avhjälpa 
bristerna inom viss tid vid äventyr 
att ansökan kan komma att 
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avvisas eller att avgöras i 
befintligt skick. 

PBL 9 kap. 22 § Att avvisa en ansökan som trots Bygglovsingenjör l 
föreläggande enligt 9 kap. 22 § 

Bygglovshandläggare 
första stycket PBL är så 
ofullständig att den inte kan 
prövas i sak ( 9 kap. 22 § andra 
stycket PBL). 

PBL 9 kap. 27 § Beslut om att förlänga handlägg- Enhetschef 
ningstiden för ärende om lov eller 
förhandsbesked i högst tio veckor 
utöver de ursprungliga tio 
veckorna. 

PBL9 kap. 31 Besluta om lov även om den sökta Bygglovsingen j ör l 
åtgärden avviker från detaljplan Bygglovshandläggare 
eller områdesbestämmelser, inom 
ramen för de föreskrifter som 
anges i 9 kap. 31 b, 31c och 31d §§ 
respektive 9 kap. 

PBL9 kap. 32 a§ Besluta om lov för en åtgärd på Bygglovsingenjör l 
mark som enligt detaljplanen Bygglovshandläggare 
utgör kvartersmark för allmänt 
ändamål, även om sökanden inte 
är ett offentligt organ. 

PBL9 kap 33 § Beslut om tidsbegränsat bygglov Bygglovsingenjör l 
inom ramen för föreskrifterna i 9 Bygglovshandläggare 
kap. 33 § PBL i de fall åtgärden 
har stöd i en detaljplanebestäm-
melse om tillfällig användning av 
byggnad eller mark eller om åt-
gärden har ringa påverkan på om-
givningen. 

PBL9 kap 35 § Besluta om lov även om den sökta Bygglovsingenjör l 
åtgärden avviker från detaljplan Bygglovshandläggare 
eller områdesbestämmelser, inom 
ramen för de föreskrifter som 
anges 35 § andra stycket PBL. 
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PBLtokap 

PBL 10 kap. 4 § Beslut om att byggnadsverk får Byggnadsinspektör l 
tas i bruk utan att slutbesked Bygglovsingenjör 
lämnats. 

PBL 10 kap. 13 § Beslut att utse ny Byggnadsinspektör l 
kontrollansvarig om en Bygglovsingen j ör l 
kontrollansvarig har lämnat sitt 
uppdrag. 

PBL 10 kap. 18 § Beslut att det för rivningsåtgärder Byggnadsinspektör l 
inte behövs någon kontrollplan. Bygglovsingenjör 

PBL 10 kap. 22 § första Beslut att ge startbesked om det Byggnadsinspektör l 
stycket 1 enligt 10 kap. 14 §inte behövs Bygglovsingenjör l 

något tekniskt samråd. Bygglovshandläggare 

PBL 10 kap. 22 §första Beslut att ge startbesked för Byggnadsinspektör l 
stycket 1 eldstäder och rökkanaler om det Bygglovsingenjör l 

enligt 10 kap. 14 §inte behövs Bygglovshandläggare l 
något tekniskt samråd. Administratör 

PBL 10 kap. 22 §första Beslut att förelägga byggherren Byggnadsinspektör l 
stycket 2 att ge in de ytterligare handlingar Bygglovsingenjör l 

som behövs för prövningen av Bygglovshandläggare 
frågan om startbesked om det en-
ligt 10 kap. 14 § PBL inte behövs 
något tekniskt samråd. 

PBL 10 kap. 23-24§§ Beslut att med startbesked god- Byggnadsinspektör l 
känna att en åtgärd får påbörjas Bygglovsingenjör l 
och att i startbeskedet Bygglovshandläggare 

- fastställa den kontrollplan 
som ska gälla med uppgift 
om vem eller vilka som är 
sakkunniga eller 
kontrollansvariga 

- bestämma de villkor som 
behövs för att få påbörja 
åtgärden 

- bestämma villkor och 
ungefärlig tidpunkt för 
utstakning som behövs 

- bestämma de handlingar 
som ska lämnas inför 
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beslut om slutbesked ge de 
upplysningar om krav 
enligt annan lagstiftning 
som behövs. 

PBL 10 kap. 27 § och 11 Anmärkning i anslutning till Byggnadsinspektör f 
kap. 8 § arbetsplatsbesök/besiktning inom Bygglovsingenjör 

ramen för nämndens 
tillsynsarbete som innefattar för 
byggherren bindande föreskrift. 
Föreläggande med påföljd (vite 
eller åtgärd) beslutas av 
nämnden. 

PBL 10 kap 29 § Beslut om kompletterande villkor Byggnadsinspektör / 
för bygg- eller rivningsåtgärderna Bygglovsingenjör 
eller för kontrollen. 

PBL 10 kap. 34-37 §§ Beslut om slutbesked respektive Byggnadsinspektör f 
om interimistiskt slutbesked Bygglovsingenjör / 
enligt föreskrifterna i 10 kap. 34- Bygglovshandläggare 
37 §§ PBL. 

PBL 10 kap. 34 Beslut om slutbesked för Byggnadsinspektör / 
eldstäder och rökkanaler. Bygglovsingenjör / 

Bygglovshandläggare f 
Administratör 

PBLukap. 

PBL11 kap Avsluta ärenden i de fall där det Byggnadsinspektör / 
inte finns någon förseelse att Bygglovsingenjör / 
ingripa mot eller ingen påföljd att Bygglovshandläggare f 
besluta om. Tillsynshandläggare 

PBL 11 kap. 7 § Avge ingripandebesked inom Byggnadsinspektör f 
ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 Bygglovsingen j ör/ 
§ PBL. Tillsynshandläggare 

PBL 11 kap. 9 § Beslut att av polismyndigheten Byggnadsinspektör / 
begära det biträde som behövs för Bygglovsingenjör / 
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL. Tillsynshandläggare 
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PBL u -kap. 17 § Beslut om lovföreläggande om Byggnadsinspektör l 
lovpliktig åtgärd har vidtagits Bygglovsingenjör l 
utan lov, om det är sannolikt att Tillsynshandläggare 
lov kan ges för åtgärden och 
delegaten har befogenhet att 
besluta i lovärendet. 

PBL 11 kap. 18 § Förelägga ägare av byggnadsverk Byggnadsinspektör l 
att inom viss tid ge synpunkter på Bygglovsingenjör l 
övervägt uppdrag åt sakkunnig att Tillsynshandläggare 
utreda behovet av underhållsåt-
gärder och vem som ska betala 
kostnaderna för uppdraget. 

PBL 11 kap. 30-32 §§ Beslut om förbud mot fortsatt Byggnadsinspektör l 
arbete eller åtgärd, även när Bygglovsingenjör l 
förbudet förenas med vite. Bygglovshandläggare l 

Tillsynshandläggare 

PBL 11 kap. 33 § 1 Beslut om förbud mot Byggnadsinspektör l 
användning av byggnadsverk om Bygglovsingenjör l 
byggnadsverket har Tillsynshandläggare 
säkerhetsbrister, även när 
förbudet förenas med vite. 

PBL 11 kap. 33 § 2 Beslut om förbud mot Byggnadsinspektör l 
användning av byggnadsverk, om Bygglovsingenjör l 
det inte finns förutsättningar för Tillsynshandläggare 
att ge slutbesked. 

PBL 11 kap. 34 § Besluta att utse annan funktions- Byggnadsinspektör l 
kontrollant inom ramen för före- Bygglovsingenjör l 
skrifterna i 11 kap. 34 § PBL. 

PBL 11 kap. 35 § Beslut att entlediga Byggnadsinspektör l 
kontrollansvarig inom ramen för Bygglovsingenjör l 
föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11 Tillsynshandläggare 
kap. 35 §§ PBL och, efter förslag 
av byggherren, besluta om en ny 
kontrollansvarig. 
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PBL 11 kap. 39 § Beslut att ansöka om handräck- Byggnadsinspektör / 
ning hos kronofogdemyndigheten Bygglovsingenjör / 
för tillträde enligt 11 kap. 8 § eller Tillsynshandläggare 
när någon har underlåtit att 
utföra arbete eller vidta en åtgärd 
som har förelagts denne enligt 10 

kap. 19, 21 eller 22 §§ PBL. 

PBL12kap. 

PBL 12 kap. 8-11 §§ och Besluta om avgifter i enskilda Byggnadsinspektör l 
kommunens plan- och ärenden/fall med tillämpning av Bygglovsingenjör / 
bygglovtaxa kommunens plan- och bygglov- Bygglovshandläggare 

taxa. 

ÄPBL (1987:10) 

PBL 9 kap. 10 § Utfårdande av slutbevis enligt Byggnadsinspektör / 
äldre PBL. Bygglovsingenjör 

PBL 9 kap. 10 § Utfårdande av slutbevis enligt Byggnadsinspektör l 
äldre PBL för eldstäder och Bygglovsingenjör / 
rökkanaler. Bygglovshandläggare j 

Administratör 

Plan- och byggförord-
ningenm.m. 

PBF 6 kap. 10 § Beslut att, om en anmälan av Byggnadsinspektör / 
anmälningspliktig åtgärd enligt 6 Bygglovsingenjör l 
kap. 5 § PBF är ofullständig, före- Bygglovshandläggare 
lägga sökanden att avhjälpa bris-
terna inom viss tid vid äventyr att 
anmälan kan komma att avvisas 
eller att avgöras i befintligt skick. 

PBF (8 kap. 6 §) Beslut av om särskild besiktning Byggnadsinspektör / 
av hissar och andra motordrivna Bygglovsingenjör l 
anordningar. Tillsynshandläggare 

Boverkets föreskrifter Beslut om längre besiktnings- Byggnadsinspektör l 
och allmänna råd (BFS intervall. Bygglovsingenjör / 
2012:11 H 14) om hissar 

Beslut om anstånd med 
Tillsynshandläggare 

och vissa andra 
besiktning. 

motordrivna 
anordningar Beslut om användningsförbud för 

hissar och andra motordrivna 
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anordningar med tillämpning av 
bestämmelserna i 3 kap. 4 §. 

PBF 5 kap. 1-7 §§(samt Besluta om föreläggande (utan Byggnadsinspektör l 
11 kap. 19-20 §§ PBL) vite) mot ägare till byggnader som Bygglovsingenjör l 

inte fullgör sina skyldigheter Tillsynshandläggare 
ifråga om funktionskontroll av 
ventilationssystem fullgör sina 
skyldigheter. 

Boverkets föreskrifter Beslut om senareläggning av Byggnadsinspektör l 
och allmänna råd om besiktningssynpunkt inom ramen Bygglovsingenjör l 
Funktionskontroll av för föreskrifterna i 4 § (om det Tillsynshandläggare 
Ventilationssystem, BFS finns särskilda skäl). 
2011:16,4 § 

Boverkets byggregler, 
BFS 2011:26 

BBR 1:21 Beslut att medge mindre avvikelse Byggnadsinspektör l 
från föreskrifterna om det finns Bygglovsingenjör 
särskilda skäl och byggnadspro-
jektet ändå kan bli tekniskt till-
fredsställande och det inte finns 
någon avsevärd olägenhet från 
annan synpunkt. 

Boverkets 
föreskrifter 2011:10, 
om tillämpning av 
europeiska 
konstruktionsstandar 
der ( eurokoder) 

BFS 2011:10, EKS 8, 3 § Beslut att medge mindre avvikelse Byggnadsinspektör l 
från föreskrifterna om det finns Bygglovsingenjör 
särskilda skäl och byggnadspro-
jektet ändå kan antas bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte 
finns någon avsevärd olägenhet 
från annan synpunkt. 

Fastighetsbildnings-
lagen (1970:988) 

FBL 4 kap. 25-25a §§ Rätt att vid samråd begära att Ärenden rörande strandskydd 
ärendet hänskjuts till byggnads-

Miljöinspektör 
nämnden för prövning. 
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Övriga ärenden 

Enhetschef bygg 

FBL 5 kap. 3 §tredje Besluta att påkalla fastighetsreg- Enhetschef bygg 
stycket lering som behövs för att mark 

och vatten ska kunna användas på 
ett ändamålsenligt sätt. 

FBL 14 kap. 1 a § första Besluta att ansöka om fastighets- Enhetschef bygg 
stycket 3-7 bestämning. 

FBL 15 kap. 11 § Godkännande av förrättning, för- Enhetschef bygg 
rättningsbeslut eller 
gränsutmärkning. 

Anläggningslagen 
(1973=11-49) 

AL 12 och 23 §§ Företräda byggnadsnämnden vid Enhetschef bygg 
samråd med lantmäterimyndig-
h eten. 

AL18 § Rätt att påkalla förrättning. Enhetschef bygg 

AL3o§ Godkännande av beslut eller åt- Enhetschef bygg 
gärd. 

Ledningsrättslagen 
(1973=1144) 

LL21 § Företräda byggnadsnämnden vid Enhetschef bygg 
samråd med lantmäterimyndig-
h eten. 

LL28 § Godkännande av beslut eller åt- Enhetschef bygg 
gärd. 

Lagen (1998:814) och 
förordningen 
(1998:929) med sär-
skilda bestämmelser 
om gaturenhållning 
och skyltning 

LGS5 § Tillstånd att sätta upp skyltar Miljöinspektör 
varigenom allmänheten avvisas 
från ett visst område som är av 
betydelse för friluftslivet. 
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LGS 6,7 §§ Tillstånd att varaktigt sätta upp Byggnadsinspektör l 
tavla, skylt, inskrift eller därmed Bygglovsingenjör l 
jämförlig anordning för reklam, Bygglovshandläggare 
propaganda eller liknande ända-
mål utomhus utan tillstånd 
(förutsätter delegation av 
beslutanderätten från 
länsstyrelsen). Besluta att avge 
yttrande till länsstyrelsen. 

LGSg§ Medgivande att ha affisch eller Byggnadsinspektör l 
annan tillfållig anordning Bygglovsingen j ör l 
utomhus för reklam, propaganda Bygglovshandläggare 
eller liknande ändamål uppsatta 
mer än fyra veckor (förutsätter 
delegation av beslutanderätten 
från länsstyrelsen). 

Besluta att avge yttrande till läns-
styrelsen. 

Lag (2014:227) om 
Iårdigställandeskydd 

LFSS 3 § Beslut om att Byggnadsinspektör l 
fårdigställandeskydd inte behövs. Bygglovsingenjör 

6 Miljö 
Författning Ärende Delegat 

Miljöbalken m.m 

Allmänna 
hänsynsregler m.m., 
2kap.MB 

2 kap. 2-9 §§, 26 kap. Besluta i tillsynsärende gällande Miljöinspektör 
MB tillämpningen av de allmänna 

hänsynsreglerna. 

Miljökonsekvensbesk 
rivningar och annat 
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beslutsunderlag, 6 
kap.MB 

6kap. 4 § MB Avge yttrande till Miljöinspektör 
verksamhetsutövare inför eller i 
samrådsskedet om 
miljökonsekvens beskrivning. 

6 kap. 5 § MB Avge yttrande tilllänsstyrelsen Miljöinspektör 
med anledning av utökat samråd 
om betydande miljöpåverkan. 

6 kap. 8 § MB, 12 § Avge yttrande över Miljöinspektör 
FMKB miljökonsekvensbeskrivning som 

inte kungörs tillsammans med 
ansökan i ett mål eller ärende. 

6 kap. 12-14 §§ MB och 8 Avge yttrande om MBK i Miljöinspektör 
§FMKB samband med att MKB för plan 

eller program upprättas eller med 
anledning av att MKB för plan 
eller program upprättats. 

Skydd av områden, 7 
kap.MB 

7 kap. 18a-h § Besluta i ärenden om Miljöinspektör 
strandskyddsdispens gällande 
mindre teknisk anläggning, t.ex. 
ledningar, transformatorstation, 
mindre markstation, etc. 

7 kap. 22 §första Besluta i ärenden om tillstånd Miljöinspektör 
respektive andra enligt föreskrifter i 
styckena MB vattenskyddsföreskrifter som 

kommunen har meddelat. 

7 kap. 22 § tredje stycket Besluta om tillstånd från Miljöinspektör 
första meningen MB vattenskyddsföreskrifter som 

länsstyrelsen har meddelat i den 
mån länsstyrelsen överlåtit sådan 
beslutanderätt på nämnden. 

7 kap. 22 § första Besluta i ärenden om dispens mot Enhetschef 
respektive andra förbud i vattenskyddsföreskrifter 
styckenaME gällande kemiska 

bekämpningsmedel 
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7 kap. 22 §tredje stycket Besluta i anmälningsärende om Miljöinspektör 
andra meningen MB åtgärd inom vattenskyddsområde 

som länsstyrelsen överlåtit på 
kommunen. 

2 kap. 9 § MTF Besluta i tillsynsärende gällande Miljöinspektör 
områden eller djur eller växtart 
över vilka kommunen har tillsyn 
enligt 7 kap. miljöbalken. 

Miljöfarlig 
verksamhetoch 
hälsoskydd, 9 kap. 
MB 

9 kap. 6a § MB Att förelägga verksamhetsutövare Miljöinspektör 
att söka tillstånd 

9 kap.15§ MB Beslut om erforderliga Enhetschef 
smittskydds-åtgärder. 

9 kap. 4 § MB, 9 § FMH, Avge yttrande tilllänsstyrelse Miljöinspektör 
respektive 22 kap. 4 och eller mark- och miljödomstol i 
10 §§ MB den s.k. kompletteringsremissen 

vid prövning av ansökan om 
miljöfarlig verksamhet. 

21 § 3,22 § och 26 § FMH Avge yttrande tilllänsstyrelsen i Miljöinspektör 
anmälningsärende angående 
mindre ändring av 
tillståndspliktig verksamhet. 

13 § första stycket 1 FMH Besluta i ärende om tillstånd att Miljöinspektör 
inrätta avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett. 

13 § första stycket 2 FMH Besluta i ärende om tillstånd att Miljöinspektör 
ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning. 

13 §fjärde stycket FMH, Besluta i ärende om tillstånd att Miljöinspektör 
lokala inrätta annan avloppsanordning 
hälsoskyddsföreskrifter; än sådan till vilken vattentoalett 
Lokala vattenskyddsföre- är ansluten inom de delar av 
skrifter kommunen där tillstånd krävs 

enligt kommunens lokala 
föreskrifter. 

19 



19 kap. 5 §punkt och 22 Förordna att ett tillstånd om Miljöinspektör 
kap. 28 § MB miljöfarlig verksamhet ska gälla 

även om det överklagas. 

13 § andra stycket FMB Besluta i ärende om anmälan för Miljöinspektör 
att inrätta annan 
avloppsanordning än som kräver 
tillstånd. 

14 § FMH Besluta i ärende om anmälan om Miljöinspektör 
ändring av sådana 
avloppsanordningar som avses i 
13 § FMH. 

17 § första stycket andra Besluta i ärende om tillstånd till Miljöinspektör 
meningen FMH, lokala värmepumpsanläggning för 
föreskrifter för att utvinning av värme ur mark, 
skydda människors hälsa ytvatten eller grundvatten där 
och miljön tillstånd krävs enligt kommunens 

lokala föreskrifter. 

17 §första stycket första Besluta i ärende om anmälan för Miljöinspektör 
meningen FMH att inrätta en 

värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten. 

9 kap. 12 § MB, 40§ Besluta i ärende om tillstånd eller Miljöinspektör 
första stycket 10 FMH, anmälan för att inrätta eller 
lokala föreskrifter för att använda en luftvärmepump där 
skydda människors hälsa tillstånd eller anmälan krävs 
och miljön enligt kommunens lokala 

föreskrifter. 

37 § FMH, lokala Besluta i ärende om anmälan om Miljöinspektör 
föreskrifter för att gödselstad eller annan 
skydda människors hälsa upplagsplats för djurspillning 
och miljön inom område med detaljplan 

eller, om kommunen så 
föreskrivit, annat tätbebyggt 
område. 

38 § FMH Besluta i ärende om anmälan om Miljöinspektör 
att driva eller arrangera viss 
verksamhet enligt 38 § FMH. 
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39 § FMH, lokala Besluta i ärende om tillstånd att Miljöinspektör 
föreskrifter för att hålla vissa djur inom område med 
skydda människors hälsa detaljplan eller om-
och miljön rådesbestämmelser där tillstånd 

krävs enligt kommunens lokala 
föreskrifter. 

40 § första stycket 3 Besluta i ärende om tillstånd eller Miljöinspektör 
FMH, lokala föreskrifter anmälan för att inrätta annan 
för att skydda toalett än vattentoalett där 
människors hälsa och tillstånd eller anmälan krävs 
miljön enligt kommunens lokala 

föreskrifter. 

9 kap. 12 § MB, 40 § Besluta i ärende om tillstånd eller Miljöinspektör 
första stycket 2 FMH, anmälan för att sprida naturligt 
lokala föreskrifter för att gödsel, slam eller annan 
skydda människors hälsa orenlighet inom eller intill 
och miljön område med detaljplan där 

tillstånd eller anmälan krävs 
enligt kommunens lokala 
föreskrifter. 

9 kap. 12 § MB, 40 § Besluta i ärende om tillstånd eller Miljöinspektör 
första stycket 5 FMH, anmälan för att ordna ett upplag 
lokala föreskrifter för att inom vissa områden för att 
skydda människors hälsa skydda ytvattentäkter och 
och miljön enskilda grundvattentäkter där 

tillstånd eller anmälan krävs 
enligt kommunens lokala 
föreskrifter. 

Lokala föreskrifter för att Besluta om dispens från vad som Miljöinspektör 
skydda människors hälsa gäller enligt kommunens lokala 
och miljön föreskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljön, om 
det är uppenbart att risk för 
olägenheter från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt inte före-
ligger. 

Verksamheter som 
orsakar miljöskador, 
1okap.MB 

Besluta i tillsynsärende angående Miljöinspektör 
avhjälpande av föroreningsskada. 
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3 kap. 31 § 2-3 MTF, 10 Besluta i tillsynsärende angående Miljöinspektör 
kap. 14 § MB, 18-21 §§ avhjälpande av allvarlig 
FAM miljöskada. 

28 § FMH Besluta i anmälningsärende om Miljöinspektör 
avhjälpandeåtgärd med anledning 
av en föroreningsskada, när 
åtgärden kan medföra ökad risk 
för spridning eller exponering av 
föroreningarna. 

Vattenverksamhet, 11 

kap.MB 

11 kap. ga-b och 13 §§ Yttrande tilllänsstyrelsen i Miljöinspektör 
MB, 21 §FVV ärende om anmälan av 

vattenverksamhet eller till läns-
styrelse eller mark- och 
miljödomstol i ärende om 
tillstånd för markavvattning. 

Jordbruk och annan 
verksamhet, 12 kap. 
MB 

12 kap. 6 § MB Besluta avge yttrande i ärende om Miljöinspektör 
anmälan för samråd enligt 12 kap. 
6§MB. 

Kemiska produkter 
och biotekniska 
organismer, 14 kap. 
MB 

14 kap. 9 §tredje stycket Besluta avge yttrande i ärende om Miljöinspektör 
MB dispens från förbud att sprida 

kemiska och biologiska 
bekämpningsmedel över 
skogsmark. 

6 kap. 1 § NFS 2015:2 Besluta i ärende om tillstånd för Miljöinspektör 
yrkesmässig spridning av 
bekämpningsmedel inom ett 
vattenskyddsområde eller i 
tomtmark för flerfamiljshus, på 
gårdar till förskolor och skolor 
eller allmänna lekplatser samt vid 
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planerings- och 
anläggningsarbeten. 

40 § SFS 2014:425 Besluta i ärende om tillstånd att Miljöinspektör 
yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel 
1. på tomtmark för flerfamiljshus, 
2. på gårdar till skolor och 
förskolor, 
3. på lekplatser som allmänheten 
har tillträde till, 
4· i parker och trädgårdar dit 
allmänheten har tillträde, 
5· inom idrotts- och 
fritidsanläggningar, 
6. vid planerings- och 
anläggningsarbeten, 
7. på vägområden samt på 
grusytor och andra mycket 
genomsläppliga ytor, och 
8. på ytor av asfalt eller betong 
eller andra hårdgjorda material. 

41 § SFS 2014:425 Besluta i ärende om anmälan att Miljöinspektör 
yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel 
1. på vägområden, för att 
förhindra spridning av invasiva 
främmande arter eller andra arter 
som omfattas av föreskrifter om 
bekämpning som statens 
jordbruksverk har meddelat, 
2. på banvallar, och 
3. inom områden som inte 
omfattas av krav på tillstånd 
enligt 40 § och som har en 
sammanhängande area 
överskridande 1 ooo 
kvadratmeter där allmänheten får 
fårdas fritt. 

4 kap. 4 § NFS 2015:3 Besluta i ärende om undantag Miljöinspektör 
från informationsplikten för den 
som avser att sprida 
bekämpningsmedel på områden 
där allmänheten får fårdas fritt. 
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4 kap. 2 § NFS 2015:3 Besluta om krav på Miljöinspektör 
och 26 kap. 9 § MB försiktighetsmått eller 

skyddsåtgärd i samband med 
spridning av biocidprodukter 

NFS 2003:24 Besluta i tillsynsärende om skydd Miljöinspektör 
mot vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor. 

Förordningen Besluta i anmälnings- och Miljöinspektör 
(2007:846) om tillsynsärende om anläggningar 
fluorerade växthusgaser som innehåller fluorerade 
och ozonnedbrytande växthusgaser och 
ämnen ozonnedbrytande ämnen. 

18 § förordningen Besluta i ärende om anmälan om Miljöinspektör 
(2007:19) om PCB m. åtgärd för att avlägsna PCB-

produkter i byggnader och 
anläggningar. 

2 kap. 19 § s-9, 2 kap 31§ Besluta i ärende om tillsyn över Miljöinspektör 
s-6 och samt 2 kap 32-33 kemiska produkter och 
§§MTF biotekniska organismer i övrigt 

där nämnden ansvarar för 
tillsynen. 

Avfall och 
producentansvar,15 
kap.MB 

15 kap. 25 § MB Besluta i ärende om Miljöinspektör 
dispens/tillstånd att själv 
kompostera eller på annat sätt 
återvinna eller bortskaffa avfall. 

Besluta i ärende om Miljöinspektör 
dispens/tillstånd för 
kompostering i grupp- och 
fler bostads-
bebyggelse, förskolor, skolor etc. 

45§AF Besluta om ärende om anmälan Miljöinspektör 
om kompostering eller annan 
återvinning/ annat bortskaffande 
om annat avfall än trädgårdsavfall 

Lokala renhåll- Besluta om undantag vad avser Miljöinspektör 
ningsföreskrifter latrin. 
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Lokala renhåll- Besluta om undantag vad avser Miljöinspektör 
ningsföreskrifter slam. 

Lokala renhåll- Besluta om utökat Miljöinspektör 
ningsföreskrifter slamsugningsintervall. 

Lokala renhåll- Besluta om gemensam Miljöinspektör 
ningsföreskrifter sop behållare. 

Lokala renhåll- Besluta om uppehåll i hämtning Miljöinspektör 
ningsföreskrifter av hushållsavfall, latrin och slam 

för permanentboende och 
deltids boende. 

Lokala renhåll- Besluta om undantag vad avser Miljöinspektör 
ningsföreskrifter egen behandling av hushållsavfall. 

Lokala renhåll- Besluta om undantag från Miljöinspektör 
ningsföreskrifter renhållningsordningens 

föreskrifter om synnerliga skäl 
föreligger. 

Tillstånds giltighet, 
omprövning m.m., 24 
kap.MB 

24 kap. 8 § MB Besluta att på ansökan av Miljöinspektör 
tillståndshavare upphäva eller 
ändra bestämmelser och villkor i 
ett tillståndsbeslut. 

Tillsyn, 26 kap. MB 

26 kap. 9 § MB Besluta om förelägganden eller Miljöinspektör 
förbud utan vite i ärenden som 
nämnden ansvarar för. 

26 kap. 14 § MB Besluta att förena föreläggande Enhetschef 

Lag (1985:206) om viten 
eller förbud med vite om högst so 
ooo kr för respektive adressat i 
varje enskilt ärende. 

26 kap. 14 § MB Besluta att förena föreläggande Enhetschef 

Lag (1985:206) om viten 
eller förbud med löpande vite om 
högst 30 ooo kr per överträdelse 
eller om 10 ooo kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet 
inte åtlyds. 

26 kap. 13 § MB Besluta att ålägga tidigare ägare Miljöinspektör 
eller nyt1:j_anderättshavare att 
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lämna uppgift om ny ägares eller 
nyttjanderättshavares namn och 
adress. 

26 kap. 15 § MB Besluta att sända föreläggande Miljöinspektör 
eller förbud, som meddelats mot 
någon i egenskap av ägare m.m. 
till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i 
inskrivningsregistret. 

26 kap. 17 § MB Ansöka om verkställighet av Enhetschef 
beslut. 

26 kap. 18 § MB Beslut om att vidta rättelse på den Enhetschef 
felandes bekostnad 

26 kap. 19 §tredje Besluta att begära att den som Miljöinspektör 
stycket MB bedriver verksamhet som kan 

befaras medföra olägenhet för 
människors hälsa eller påverka 
miljön ska lämna förslag till 
kontrollprogram eller 
förbättrande åtgärder. 

26 kap. 21 § MB Besluta att förelägga den som Miljöinspektör 
bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd att lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för 
tillsynen. 

26 kap. 22 § MB Besluta att förelägga den som Miljöinspektör 
bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd eller som upplåter byggnad 
för bostäder eller allmänt 
ändamål, att utföra sådana 
undersökningar av verksamheten 
och dess verkningar som behövs 
för tillsynen. 

26 kap. 22 § första Besluta att föreskriva att Enhetschef 
stycket MB undersökning av verksamhet och 

dess verksamhet i stället ska 
utföras av någon annan och utse 
någon att göra sådan 
undersökning, om kostnaden för 
undersökningen inte överstiger 
so ooo kronor. 
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26 kap. 22 § tredje Besluta om att förena beslut om Miljöinspektör 
stycket MB undersökning med förbud att 

överlåta berörd fastighet eller 
egendom till dess undersökningen 
är slutförd. 

26 kap. 26 § MB Bestämma att beslut i Miljöinspektör 
tillsynsärende ska gälla 
omedelbart även om det 
överklagas. 

Avgifter, 27 kap. MB 

27 kap. 1 § MB, Besluta om att påföra en avgift för Miljöinspektör j 
Kommunens taxa prövning och tillsyn enligt Administratör 

kommunens taxa om avgifter 
inom miljöbalkens 
tillämpningsområde. 

Kommunens taxa Besluta om nedsättning av avgift Enhetschef 
eller efterskänkande av avgift i 
enskilda fall enligt vad som 
föreskrivs i kommunens taxa. 

Tillträde m.m., 28 
kap.MB 

28 kap. 1 och 7 § MB Besluta att meddela förbud vid Enhetschef 
vite av högst so ooo kr att rubba 
eller skada mätapparat eller 
liknande utrustning som behöver 
sättas ut vid undersökningar. 

28 kap. 1 och 8 §§ MB Besluta att begära polishjälp för Enhetschef 
att få tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra anläggningar 
samt transportmedel för att myn-
dighetens uppgifter ska kunna 
utföras. 

Miljösanktionsavgifte 
r, 30kap.MB 

30 kap. 3 § MB Besluta om miljösanktionsavgift Enhetschef 
upp till so ooo kr. 
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7 Livsmedel m.m 
Författning Ärende Delegat 

Livsmedelslagen 

22 § LL Beslut att meddela förelägganden Livsmedels-
och förbud utan vite som behövs inspektör 
för efterlevnaden av 
livsmedelslagen, de föreskrifter 
som meddelats med stöd av lagen, 
de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen samt de 
beslut som meddelats med stöd 
EG-bestämmelserna. 

23 § LL Beslut att förena föreläggande och Enhetschef 

Viteslagen (1985:206) 
förbud med vite upp till so ooo kr 
för respektive adressat i varje 
enskilt ärende. 

23 §§ LL Besluta att förena föreläggande Enhetschef 

4 § Viteslagen 
eller förbud med löpande vite om 
högst 30 ooo kr per överträdelse 

(1985:206) 
eller om 10 ooo kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet 
inte åtlyds. 

24 § första och andra Besluta att ta hand om en vara Enhetschef 
styckena LL, 34 § LF samt - om förutsättningar för det 

föreligger - att låta förstöra varan 
på ägarens bekostnad, om varans 
värde kan antas understiga 
so 000 kr. 

24 §tredje stycket LL, 34 Besluta att, om det inte finns Enhetschef 
§LF särskilda skäl för något annat, på 

ägarens bekostnad låta förstöra 
vara eller varor som omfattas av 
ett förbud enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av 6 § 6 LL. 

27§ LL Besluta om att begära hjälp av Livsmedels-
polismyndigheten för utövande av inspektör 
livsmedelskontrollen eller 
verkställighet av beslut, om 
förutsättningar för sådan begäran 
föreligger. 
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33 § LL Besluta att förordna att ett beslut Livsmedels-
ska gälla omedelbart även om det inspektör 
överklagas. 

Livsmedelsförordnin 
gen 

8 § LF Besluta om skyldighet för den Livsmedels-
som är sysselsatt med inspektör 
livsmedelsverksamhet att 
genomgå läkarundersökning om 
det behövs av livs-
medelshygieniska skäl. 

24 § LF Besluta om återkallande eller Livsmedels-
tillfålligt upphävande av inspektör 
godkännande av livsmedelsan-
läggning. 

Förordningen 
(2006:1166) om 
avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel 
och vissa 
jordbruksprod~er 

3-6 §§ FAOKL, Besluta om risk- och erfarenhets- Livsmedels-

Art. 27 EG 882/2004, 
klassificering av livsmedelsföretag inspektör 
samt om årlig kontrollavgift. 

Kommun taxa 

13-14 §§ FAOKL, Besluta om avgift för Livsmedels-
Art. 27 EG 882j2004, godkännande och registrering. inspektör/ 
Kommun taxa Administratör 

10 § FAOKL, Besluta om att sätta ned eller Enhetschef 
Kommunens taxa efterskänka avgiften. 

11 § FAOKL, art. 28 EG Besluta om avgift för extra Livsmedels-
882/2004 offentlig kontroll som föranleds inspektör 

av bristande efterlevnad av 
regel verket. 

18 § FAOKL, Besluta om avgift för Livsmedels-
Kommun taxa kontrollmyndighetens bemanning inspektör 

vid slakterier, styckningsanlägg-
ningar och 
vilthanteringsanläggningar. 
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Kontrollförordninge 
n (EG) 882j2004 om 
offentlig kontroll 

Art. 31.1 a och b EG Besluta i ärende om registrering Livsmedels-
882/2004 av livsmedelsanläggning. inspektör 
Art 4, EG 853/2004 
23 § LF, 11-11a §§ 

LIVSFS 2009:5 

Art. 4 EG 853/2004 Besluta i ärende om godkännande Livsmedels-

23 § LF, 8 § LIVSFS 
av livsmedelsanläggning. inspektör 

2009:5 

EG-882/ 2004 Beslut om villkorat godkännande Livsmedels-

23 § LF 
av livsmedelsanläggning samt om inspektör 
förlängning av sådant 
godkännande. 

Art. 18 EG 882/2004 Besluta om att omhänderta en Livsmedels-
sändning av livsmedel till dess inspektör 
kontrollmyndigheten erhållit 
resultat av offentlig kontroll vid 
misstanke om bristande 
efterlevnad m.m. 

Art. 19.1 i EG 882/2004 Beslut om omhändertagande av Livsmedels-
livsmedel från tredjeländer som inspektör 
inte överensstämmer med 
bestämmelserna i 
livsmedelslagstiftningen samt 
beslut om att 

a) Förordna att livsmedlet 
destrueras, blir föremål 
för särskild behandling 
i enlighet med art. 20 eller 
återsänds utanför 
gemenskapen i enlighet 
med art. 21 eller 
vidtagande av andra 
lämpliga åtgärder. 

b) Beträffande livsmedel som 
redan släppts ut på 
marknaden, förordna 
om att livsmedlet 
återkallas eller dras 
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tillbaka från marknaden 
innan någon av de 
åtgärder som anges i 
punkt a) vidtas. 

Art. 19.2 i EG 882/2004 Besluta om att omhänderta Livsmedels-
sändning av livsmedel i avvaktan inspektör 
på destruktion eller vidta andra 
lämpliga åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda 
människors och djurs hälsa 

Beträffande livsmedel av icke-
animaliskt ursprung som är 
föremål för strängare kontroller i 
enlighet med art. 15.5 och som 
inte kontrollerats eller hanterats i 
enlighet med art. 17, se till att det 
återkallas och omhändertas och 
att det därefter antingen 
destrueras eller återsänds i 
enlighet med art. 21. 

Art. 54.2 a) EG Besluta om sanering eller andra Livsmedels-
882/2004 åtgärder som anses vara inspektör 

nödvändiga för att se till att livs-
medel är säkra eller att 
livsmedelslagstiftningen följs. 

Art. 54.2 b) EG Besluta om att begränsa eller Livsmedels-
882/2004 förbjuda utsläppande av inspektör 

livsmedel på marknaden och 
import och export av livsmedel. 

Art 54-2C) EG 882/2004 Besluta att beordra att livsmedel Livsmedels-
återkallas, dras tillbaka från inspektör 
marknaden och/ eller destrueras. 

Art. 54.2. d) EG Besluta om tillstånd till att Livsmedels-
882/2004 livsmedel används för andra inspektör 

ändamål än de som de 
ursprungligen var avsedda för. 

Art. 54.2.e) EG Besluta att tillfälligt avbryta Livsmedels-
882/2004 driften av eller stänga hela eller inspektör 

delar av det berörda företaget 
under en lämplig tidsperiod. 
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Art. 54.2 f) EG 882/2004 Besluta om att tillfälligt återkalla Livsmedels-
en livsmedelsanläggnings inspektör 
godkännande. 

Art. 31 EG 882/ 2004; Besluta om permanent Livsmedels-
art. 4 EG 853/2004 upphävande av godkännande av inspektör 

livsmedelsanläggning när verk-
samheten upphört. 

Art. 54.2 g) EG Besluta om åtgärder som avses i Livsmedels-
882/2004 art. 19 för sändningar från tredje inspektör 

länder. 

Art. 54.2 h) EG Besluta om andra åtgärder som Livsmedels-
882/2004 den behöriga myndigheten anser inspektör 

vara motiverade. 

Livsmedelsverkets 
föreskrifter om 
dricksvatten (LIVSFS 
2005:10) 

11 § SLVFS 2001:30, Besluta om fastställande av Livsmedels-
omtryck LIVFS 2011:3 egenkontrollprogram och beslut inspektör 

om fastställande av provtag-
ningspunkter samt frekvens av 
normal respektive utvidgad 
kontroll. 

Lagen (2006:805) om 
foder och animaliska 
biprodukter 

23 § LFAB Beslut att meddela förelägganden Livsmedels-
12 § FFAB och förbud utan vite som behövs inspektör, 

för efterlevnaden av lagen, de gällande ärende 
föreskrifter som meddelats med i samband med 
stöd av lagen, de EG- livsmedelhanter 
bestämmelser som kompletteras i ng. 
av lagen samt de beslut som 

Miljöinspektör, 
meddelats med stöd EG-
bestämmelserna. 

övriga ärenden. 

24 § LFAB Beslut att förena föreläggande och Enhetschef 

Lagen om viten 
förbud med vite upp till so ooo kr 
för respektive adressat i varje 
enskilt ärende. 
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24 § LFAB Besluta att förena föreläggande Enhetschef 
Viteslagen eller förbud med löpande vite om 

högst 30 ooo kr per överträdelse 
eller med 10 ooo kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet 
inte åtlyds. 

25 § LFAB Besluta att ta hand om en vara Enhetschef 
samt - om förutsättningar för det 
föreligger - att låta förstöra varan 
på ägarens bekostnad, om varans 
värde kan antas understiga 
so 000 kr. 

27 § LFAB Besluta om att begära hjälp av Enhetschef 
polismyndigheten för utövande av 
kontrollen eller verkställighet av 
beslut, om förutsättningar för 
sådan begäran föreligger. 
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33 § LFAB Besluta att förordna att ett beslut Livsmedels-
ska gälla omedelbart även om det inspektör, 
överklagas. gällande ärende 

i samband med 
livsmedelhanter 
mg. 

Miljöinspektör, 
övriga ärenden. 

Förordning 
(2006:1165) om 
avgifter för offentlig 
kontroll av foder och 
animaliska 
biprodukter 

3-6 §§ FAOKF Besluta om risk- och Livsmedels-

Art. 27 EG 882/2004, 
erfarenhetsklassificering av inspektör, 
foderföretagare och företagare gällande ärende 

Enligt taxa som befattar sig med animaliska i samband med 
biprodukter samt beslut om årlig livsmedelhanter 
kontrollavgift. in g. 

Miljöinspektör, 
övriga ärenden. 

11 § FAOKF, Besluta om att sätta ned eller Enhetschef. 
Enligt taxa efterskänka avgiften. 

12 § FAOKF, art. 28 EG Besluta om avgift för extra Livsmedels-
882/2004 offentlig kontroll som föranleds inspektör, 

av bristande efterlevnad av gällande ärende 
regel verket. i samband med 

livsmedelhanter 
i ng. 

Miljöinspektör, 
övriga ärenden. 
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8 Tobakstillsyn 
Tobakslagen 

19 b§ Tobakslagen Besluta att ta ut avgift för Livsmedels-

Enligt taxa 
tillsynsärende enligt Tobakslagen. inspektör/ 

Miljöinspektör 

20 § Tobakslagen Beslut om föreläggande eller Livsmedels-
förbud samt beslut om att inspektör/ 
tobaksvaror skall tas om hand. Miljöinspektör 

Beslut att förena föreläggande och Enhetschef 
förbud med vite upp till so ooo kr 
för respektive adressat i varje 
enskilt ärende. 

20 a§ Tobakslagen Vid allvarliga eller upprepade Beträffande 
överträdelser förbjuda för en förbud 
näringsidkare som tillhandahåller 

Enhetschef 
tobaksvaror för försäljning till 
konsumenter att fortsätta 
försäljningen eller meddela 

Beträffande varning. 
varning 
Livsmedels-
inspektör/ 
miljöinspektör 

21 § Tobakslagen Besluta att en tobaksvara ska tas Livsmedels-
om hand om den bjuds ut till inspektör/ 
försäljning eller uppenbart är miljöinspektör 
avsedd att bjudas ut till 
försäljning i strid med denna lag 
eller anslutande föreskrifter. 
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Tillsyn över handel med vissa 
receptbelagda läkemedel 
Lag om handel med 
vissa receptfria 
läkemedel 

§§ 20,21 Kontroll beträffande lagens 
efterlevnad. 

21§, 1st. Begära få de upplysningar och 
handlingar som behövs för 
kontrollen. 

21 §, 3 st. Rapportera brister till 
Läkemedelsverket 

23 § Enligt taxa Besluta att ta ut avgift för kontroll 
av den som bedriver handel med 
vissa receptfria läkemedel inom 
detaljhandeln. 

9 Alkoholtillsyn 
Alkohollagen 

8 kap. 2 § Beslut om tillfälligt tillstånd till 
slutna sällskap. 

8 kap. 10 § Besluta att ta ut avgift för 

Enligt taxa 
prövning och tillsyn enligt 
Alkohollagen. 

9 kap. 8 § Lämna ut uppgifter på begäran 
till annan tillsynsmyndighet, 
skatteverket eller tullverket. 
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Livsmedels-
inspektör/ 
miljöinspektör 

Livsmedels-
inspektör/ 
miljöinspektör 

Livsmedels-
inspektör/ 
miljöinspektör 

Livsmedels-
inspektör/ 
miljöinspektör 

Alkohol-
handläggare/ 
Livsmedels-
inspektör/ 
milj ö inspektör 

Alkohol-
handläggare 

Alkohol-
handläggare/ 
Livsmedels-
inspektör/ 
miljöinspektör 



9 kap. 12 § 2 st. Beslut med anledning av ansökan Alkohol-
från konkursbo att fortsätta handläggare 
rörelsen. 

9 kap. 13 § Begäran om tillgång till driftställe, Alkohol-
tillhandahållande av handlingar handläggare/ 
som rör verksamheten, Livsmedels-
utelämnande av varuprover och inspektör/ 
tillgång till miljöinspektör 
verksamhetsredovisning. 

9 kap. 13-15 § Begäran om biträde av Alkohol-
polismyndigheten för utförande handläggare/ 
av tillsyn. Livsmedels-

inspektör/ 
miljöinspektör 

9 kap. 15 § Begäran om tillträde till servering Alkohol-
eller detaljhandel med öl klass 2 handläggare/ 
och handlingar som behövs för Livsmedels-
tillsynen. inspektör/ 

miljöinspektör 

9 kap. 17 § Meddela en innehavare av Alkohol-
serveringstillstånd en erinran. handläggare 

9 kap. 18 § punkt 1 Beslut att återkalla Alkohol-
serveringstillstånd som inte handläggare 
längre nyttjas. 

1 O Övriga ärendetyper 
Plan- och bygglagen Avge yttrande angående Miljöinspektör 

detaljplan och 
områdesbestämmelser där enkelt 
planförfarande tillämpas. 

Förordning om Avge yttrande tilllänsstyrelsen i Miljöinspektör 
bidrag till åtgärder ärende rörande bidrag för 
mot radon i egna hem åtgärder; s.k radonbidrag. 
§7 
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Socialtjänstförordnin Avge yttrande tilllänsstyrelse i Miljöinspektör 
gen ärende om tillstånd för att inrätta 

hem för vård och boende som 
drivs av en enskild eller 
sammanslutning. 

Ordningslagen Avge yttrande till polismyndighet Miljöinspektör 
i ärende om allmänna 
sammankomster, offentliga 
tillställningar, bullrande 
verksamheter och liknande 
verksamheter. 

Lag om hotell- och Avge yttrande till polismyndighet Miljöinspektör 

pensionatsrörelse 
i ärende om tillstånd till hotell-
och pensionatsrörelse. 

strålskyddslagen 

31 § SSL Besluta att begära upplysningar Miljöinspektör 
16 §§ SSF eller handlingar som behövs för 

sådan tillsyn enligt 
strålskyddslagen som nämnden 
ansvarar för. 

32 § SSL Besluta i ärende om solarier inom Miljöinspektör 

16 § SSF 
nämndens ansvarsområde 

- med anledning av 
8 och 13 §§ SSMFS 

anmälan av verksamhet i 
2008:36 

vilken solarium upplåts till 
allmänheten 

- i övrigt 

34 § SSL Besluta att förena föreläggande Enhetschef 
och förbud enligt 
strålskyddslagen med vite om 
högst so ooo kronor. 

16 a§ SSF, Besluta att ta ut avgift för Miljöinspektör 
Kommun taxa tillsynsärende enligt 

strålskyddslagstiftning en. 

skogsvårdslagen 14 § Yttrande till skogsstyrelsen Miljöinspektör 
angående slutavverkning, 
skyddsdikning och/ eller 
natur hänsyn. 
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Bilskrotningsförordn Yttrande i ärenden om Miljöinspektör 
ingen auktorisation av bilskrotare. 

6§ 

Begravningsförordni Yttrande angående Miljöinspektör 
ng11§ gravplats/ griftefrid. 

Förordning om Framställning till kommunen Miljöinspektör 
flyttning av fordon i rörande beslut om flyttning av 
vissa fall fordon i vissa fall. 

2§7p 

Lotterilagen Yttrande till Lotteriinspektionen. Alkohol-
SFS1994: 1ooo 44§ handläggare 
samtLagom 
anordnande av visst 
automatspel 
SFS1982:636 3§ 

Ulricehamns Meddela dispens från förbudet. Enhetschef 
kommuns 
Kommunfullmäktige 
s beslut att förbjuda 
bekämpningsmedel i 
Ulricehamns 
kommuns egen 
verksamhet. 

KF § 104, 88-05-19. 

11 
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12 Förkortningar 
Allmänt 

KL 

FL 

VL 

OSL 

DL 

DF 

TFF 

Bygg 

PBL 

PBF 

BFS 

LED 

FBL 

AL 

LL 

LGS 

LBEV 

LBFI 

Bygg 

PBL 

PBF 

BFS 

Miljö 

AF 

AL 

DF 

DL 

Kommunallagen 

Förvaltningslagen 

Lag om viten 

Offentlighets- och sekretesslag 

Delgivningslag 

Delgivningsförordningen 

Tryckfrihetsförordningen 

Plan- och bygglagen 

Plan- och byggförordningen 

Boverkets Författningssamling 

Lagen om energideklarationer för byggnader 

Fastighetsbildningslagen 

Anläggningslagen 

Ledningsrättslagen 

Lagen och förordningen om särskilda bestämmelser o 
gaturenhållning och skyltning 

Lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor 

Lag om byggfelsförsäkring 

Plan- och bygglagen 

Plan- och byggförordningen 

Boverkets Författningssamling 

Avfallsförordningen (2011:927) 

Alkohollagen (2010:1622) 

Delgivningsförordningen ( 2011:154) 

Delgivningslagen (2010:1932) 
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EG 853/2004 

EG 854/2004 

EG 882j2004 

FAM 

FAO KF 

FAO KL 

FAPT 

FFAB 

FL 

FMH 

FMKB 

FMSA 

FOS 

FVV 

KL 

LFAB 

LIVSFS 

LMF 

LML 

MB 

MTF 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 
29 april2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livs
medel av animaliskt ursprung 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 
29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genom
förandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung 
avsedda att användas som livsmedel 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 
29 april 2004 om offentlig kontroll av produkter av efterlevnaden av 
foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur
hälsa och djurskydd 

Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador 

Förordningen (2006: 1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder 
och animaliska biprodukter 

Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livs
medel 

Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 

Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter 

Förvaltningslagen (1986:223) 

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 

Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 

Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. 

Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. 

Kommunallag (1991:900) 

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 

2009:5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 
livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5 

Livsmedelsförordningen (2006:813) 

Livsmedelslagen (2006:804) 

Miljöbalken (1998:808) 

Miljötillsynsförordningen (2011:13) 
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SNFS 1997:2 

SSF 

SSL 

SSMFS 2008:36 

TF 

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark
och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 

Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2 om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel 

strålskyddsförordningen c 1988:2 93) 

strålskyddslagen C1988:220) 

strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier, SSMFS 
2008:36 

Tryckfrihetsförordningen C 1949: 1 os) 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-05-02 

SMB §52 

Hällstads-Kärragärde 1:8, ansökan om tillfälligt 
serveringstillstånd 
Diarienummer: 

Sökande: 

2018.524 

Per-Johan Johansson, 800321-5616, Hällstad Kärragärde 
1 03, 523 99 Hökerum 

l (3) 

Fastighetsägare: Birgit Johansson, Hällstad Kärragärde 1 03, 523 99 Hökerum 

Beslut 
Med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) beviljas Per-Johan Johansson, 800321-

5616, tillfälligt tillstånd att till allmänheten servera starköl, vin och andra jästa 
alkoholdrycker den 5 maj, 9 juni, 25 augusti och 15 september 2018 i samband 
med dansbandskvällar i Kärragärde Laa, Hällstad Kärragärde 103, 523 99 Hökerum, 

Serveringstiden bestäms till kl. 21.00- 01.00. 

Tillståndet förenas med villkor om att minst fyra av Polismyndigheten förordnade 
ordningsvakter skall anlitas kl. 21.00 - 01.00. 

Som serveringsyta gäller markerad yta på ritning enligt bilaga. 

Motivering till beslut 
Enligt 8 kap 2 § alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering till allmänheten 
eller i förening eller i annat slutet sällskap. Tillstånd kan avse servering året runt, årligen 
under viss tidsperiod, under enstaka tidsperiod eller vid enstaka tillfälle. 

Enligt 8 kap 12 § alkohollagen får serveringstillstånd meddelas endast den som visar att han 
med hänsyn till sina personliga eller ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt 
är lämplig att utöva verksamheten. 

Av de yttranden som inkommit till nämnden har inte framkommit något visar att sökanden 
inte skulle vara lämplig att utöva verksamheten. 

Per Johan Johansson bedöms ha kunskaper i alkohollagstiftningen genom att ha avlagt prov i 
alkohollagen med godkänt resultat 2016-05-03. 

Fastighetsägaren har upplåtit lokalen till Per-Johan Johansson för avsett ändamål. 

Med hänsyn till remissinstansernas yttranden samt de uppgifter som lämnats får sökanden 
anses uppfylla de krav som ställts enligt alkohollagen för att beviljas tillfälligt 
serveringstillstån d. 

Miljöenheten 
. TELEFON 0321-59 so oo . E-POST miljo@ulricehami:J..se 

BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 
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Ärende 
Per Johan Johansson har ansökt om att den 5 maj, 9 juni, 25 augusti och 15 september 2018 
servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i samband med dansbandskvällar i 
Kärragärde Läa, Hökerum. Serveringstiden önskas bestämd till kl. 21.00- 01.00. 

Per Johan Johansson har en registrerad enskild firma. För sjätte året i rad anordnar han 
dansbandskvällar i sin ombyggda lada i Kärragärde strax utanför Hökerum. I år kommer han 
att ha fyra speltillfållen med bl.a. Dansbandskungen och Scotts. I ladan finns en avgränsad 
serveringsyta med bar där han serverar starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker. Han 
erbjuder även enklare maträtter såsom hamburgare, schnitzel och korv med bröd. 
Lättdrycker och kaffe kommer att säljas i baren samt cafedelen. 

Tidigare år har han haft upp till14 speltillfållen under säsongen och med en sådan 
omfattning har frågan om det kan betraktas som en stadigvarande säsongsverksamhet som 
bl. a. ställer andra krav på kök och matutbud varit uppe för diskussion. I år är det liksom förra 
året enbart fråga om fyra speltillfållen. Enligt Per-Johan Johansson kommer en om- och 
tillbyggnation av kök med en utökad meny möjligen att ske inför nästa säsong och 
verksamheten kommer då att utökas. 

Remissinstansernas yttranden 
I yttrande av den 6 april 2018 uppger polismyndigheten att den inte har något att erinra mot 
ansökningarna ur ordnings- eller säkerhetssynpunkt eller beträffande sökandens lämplighet. 

Räddningstjänsten har i yttrande av den 3 april 2018 tillstyrkt ansökan och uppgett att det 
maximala personantal som även angetts i sökandens brandskyddsdokumentation är följande; 
dansloft - 420 personer, serveringslokal - 300 personer och publokal - 250 personer. 

Miljöenheten har tillstyrkt ansökan. 

Av skatteverkets uppgifter framgår att den enskilda firman är registrerad för moms, F-skatt 
och som arbetsgivare. Varken den enskilda firman eller Per-Johan Johansson är restförd för 
skatter eller andra avgifter. 

Gällande regler 
Enligt 8 kap 2 § alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering till allmänheten 
eller i förening eller i annat slutet sällskap. Tillstånd kan avse servering året runt, årligen 
under viss tidsperiod, under enstaka tidsperiod eller vid enstaka tillfålle. 

Enligt 8 kap 12 § alkohollagen får serveringstillstånd meddelas endast den som visar att han 
med hänsyn till sina personliga eller ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt 
är lämplig att utöva verksamheten. Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om 
sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. 
Lämplighetsprövningen omfattar förutom ekonomiska förhållanden, ekonomisk skötsamhet 
samt vandeln även sökandens kunskaper om alkohollagstiftningen. 

Enligt 8 kap 15 § alkohollagen får serveringstillstånd meddelas endast om serveringsstället 
har ett kök för allsidig matlagning och tillhandahåller lagad mat. Vid tillfålliga tillstånd skall 
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lagad mat erbjudas men kraven på köksutrustning är inte lika högt ställda. 
Alkoholserveringen bör ingå som en del i ett större arrangemang, som i sig är seriöst. 

Tillstånd bör inte meddelas om ett evenemang i första hand vänder sig till ungdomar och inte 
heller till utpräglat dryckesinriktade arrangemang. För att beviljas tillfålligt 
serveringstillstånd för t.ex. för "öltält" skall sökanden visa att han/hon har kunskaper i 
alkohollagstiftningen. I detta fall har företrädaren för den enskilda firman avlagt 
kunskapsprov i alkohollagen med godkänt resultat. 

Även om kraven i 12 och 15 §§är uppfyllda får enligt 8 kap 17 § alkohollagen 
serveringstillstånd vägras om serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om 
ordning och nykterhet. Det har i utredningen inte framkommit något som innebär risk för att 
det vid serveringen föreligger risk för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller 
särskild risk för människors hälsa. Per-Johan Johansson har beviljats tillstånd tidigare år 
under samma former och det har inte inkommit rapporter om störningar under föregående 
års serveringar. 

Avgift 
Ansökningsavgift 3 367 kr. 

Delges: Per-Johan Johansson 

Kopia till: Polisen, Länsstyrelsen 

Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet, ange 
diarienummer och orsak till överklagandet. Skicka till Ulricehamns kommun, 
Samverkansnämnden miljö och bygg, 523 86 Ulricehamn eller miljobygg@ulricehamn.se. 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-05-02 

SMB §53 

1 (3) 

UDDAGÅRDEN 1:11, Ulricehamn, Förhandsbesked för 
en bostadshus 

Diarienummer: 2017.3399 

Sökande: Jan-Ola Karlsson 

Fastighetsägare: Tommy Martin Pettersson 

Beslut 
• Åtgärden kan tillåtas på platsen 

Handlingarna som tillhör beslutet är stämplade med § 53. 

Motivering till beslut 
Byggnadsnämnden ska med ett förhandsbesked ge en sökande besked om en bygglovspliktig 
åtgärd kan tillåtas på platsen eller inte, enligt 9 kap. 17 §,Plan- och bygglagen, 
PBL (201o:goo). 

Platsen är lämplig för ändamålet ur allmän synpunkt, platsen är lämpad för ändamålet och det 
är möjligt att utforma och placera byggnader på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt, enligt 2 kap. 4-6 §,Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 

Den föreslagna åtgärden innebär inte en sådan påverkan på området att det finns behov av 
reglering med en detaljplan, enligt 4 kap. 2 §,Plan- och bygglagen, PBL (201o:goo). 

Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked förenbostadshus på fastigheten Uddagården 1:11. Syftet med 
avstyckningen är att det ska bli en hästgård. Sökande har angett att planerad avstyckning är 
gjord för att nyttja åkermark för eget bete och skörda foder till hästarna. 

Förutsättningar 
Fastigheten Uddagården 1:11 är enligt fastighetsregistret registrerad som hel registerfastighet 
och ligger inte inom detaljplanerat område. 

Enligt översiktsplanen är platsen inom område som är utpekat som tysta områden, vatten och 
översvämning (potentiella dricksvattenförekomster och uppnår ej god kemisk 
grundvattenstatus). 

Liten del av tilltänkt avstyckning i nordväst ligger inom strandskyddat område. Avstyckningen 
ligger inom högriskområde för isälvsmateriaL 

Miljöenheten bedömer att förutsättningarna för att ordna med vatten och avlopp är goda. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 
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Östra Kinds Elkraft har inga synpunkter på ansökan. Bostadshuset planeras att uppföras 
ca 20m ifrån deras hängkabel på 10 kv. Det planeras för fiber i området och om så blir fallet 
ska aktuell elledning grävas ner i samband med fibergrävningen. 

Trafikverket har yttrat sig i ärendet, se bifogad bilaga A. 

Miljöenheten har yttrat sig angående strandskydd och naturvård, se bifogad bilaga B. 

Byggenheten har begärt yttrande från Lantmäteriet angående avstyckningens utformning samt 
att avstyckningen korsar väg 1732. Lantmäteriet har svarat att de enbart hanterar inkomna 
ansökningar och inte gör någon förprövning. 

Bedömning 
Berörda grannar har fått möjlighet att yttra sig. Inga synpunkter har framförts till 
samverkansnämnden. Platsen för den sökta åtgärden uppfyller inte översiktsplanens 
målsättning angående närheten tilllivsmedelsaffär och skola, medans närheten till 
kollektivtrafiken uppfylls. Enligt översiktsplanen så välkomnas även nya bostäder på 
landsbygden i mindre skala. Byggenheten anser att ett bostadshus med hästgård på aktuell 
plats är lämplig trots avstånden tilllivsmedelsaffär och skola med hänvisning till ÖPs positiva 
inställning till landsbygden. 

Byggenheten anser att en hästgård inte påverkar det tysta området som nämns i 
översiktsplanen så mycket att det inte kan godtas. Vatten och översvämningsrubriken i ÖP 
utgör inte ett hinder för bostadshus eftersom miljöenheten har sagt att utsikten för att ordna 
vatten och avlopp är god. 

Byggenheten har enbart gjort bedömningen att platsen är lämplig för ett bostadshus med 
möjligheten att driva hästgård. 

Upplysning 
• Ett förhandsbesked är bindande för den kommande bygglovsprövningen om ansökan 

om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 

• Fastighetens blivande gränser hanteras av lantmäteriet i kommande 

lantmäteriförrättning. 

Arbetet får inte påbörjas. 
Förhandsbesked är endast ett beslut inför bygglov. Inga byggnadsarbeten får påbörjas innan 
startbesked har utfärdats. 

Avgift 
Enligt fastställd taxa utgör avgiften 4 480 kronor. Faktura översändes separat. 

Beslut och handlingar delges till: Sökande: 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST bygg@ulricehamn~se 

BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comfulricehamnskommun 

Jan-Ola och Caroline Karlsson, 
Högaberg 114, 
medsökande: 
52396, Grönahög 

Fastighetsägare för Uddagården 1:11 
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Information om beslut enligt 9 kap. 41 b §, Plan- och bygglagen skickas enligt sänd lista. 

Beslut kungörs i post och inrikes tidningar. 

Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet, ange 
diarienummer och orsak till överklagandet. Skicka till Ulricehamns kommun, 
Samverkansnämnden miljö och bygg, 523 86 Ulricehamn eller bygg@ulricehamn.se. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST bygg@ulricehamn~se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comfulricehamnskommun 
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Trafikverket ärendenummer 

TRV 2018/5047 

Kommunens ärendenummer 

2017.3399 

illricehamns kommun 
bvgg@ttl licehamn .se 

Dokumentsdatum 

2018-01-23 

Sidor 

1(1) 

Trafikverkets yttrande i ärendet om 
förhandsbesked på fastigheten Uddagården 1:11 
Ulricehamns kommun 

Ärendet 
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende för yttrande. Sökande avser 
forhandsbesked på bygglovsansökan för enbostadshus. Enbostadshuset ska bli en del av 
en hästgård med tillhörande mark på båda sidor av väg 1732. 

Synpunkter och upplysningar 

En bostadshusets placering är 76 meter från väg 1732. Trafikverket utgår från att 
befintlig anslutningsväg kommer användas. Det är önskvärt att anslutningsvägen 
beläggs med asfalt 3 meter in för att undvika grus och liknande på allmän väg. 

Trafikverket bedömer att sileten för anslutningsvägen mot väg 1732 är god. För att 
upprätthålla fri sikt på no meter krävs regelbunden siktbeskärning och underhåll av 
vegetation. Det är nödvändigt ur trafiksäkerhetssyn punkt. 

Trafikverket vill också uppmärksamma sökande om att hålla uppsikt vid korsning av 
den allmänna vägen. En hästgård, med korsande oskyddade trafikanter, i närheten av 
allmän väg, kan komma att skapa trafiksituationer som upplevs som osäkra for både 
förare och den oskyddade trafikanten. 

Det är av yttersta vikt att sökande är medveten om, det faktum att de avser bosätta sig 
vid aktuell plats inte kommer att ligga till grund för eventuellt varningstavlor, sänkta 
hastigheter eller andra framkomlighetsinskränkande åtgärder utmed väg 1732 förbi 
aktuell plats. 

Den samlade bedömningen är att bygglov kan beviljas, om ovanstående synpunkter 
efterföljs. 

Med vänlig hälsning 

Anna Cesarini 
Biträdande samhällsplanerare 

("(h') 
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Trafikverket 
405 33 GÖTEBORG 
Besöksadress: Kruthusgatan 17 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverkel.se 
www.trafikverket.se 

Anna Cesarini 
Samhallsplanering 
Direkt: 070-166 76 89 
anna.cesarini@lrafikverket.se 



Datum: 2018-02-20 

ULRICEHAMN$ KOMMUN 
Miljö- och Samhällsbyggnad 
2018-02-20 

Diarienr: MSB-2017 -3399 

Byggenheten 

Yttrande om strandskydd och naturvård i ansökan om 
förhandsbesked 
Diarienummer: 

Fastighet: 

Ärende 

2017.3399 

Uddagården 1: 11 

Ärendet gäller förhandsbesked förenbostadshus och är ett led i att få en avstyckning lämplig 
för en mindre hästgård från stamfastigheten Uddagården 1:11. Området är ca 120 ooo m2 , 

huvudsakligen mellan Jälmån och väg 1732, med en liten del på östra sidan om vägen. 
Markanvändningen idag är en blandning av åker-, skog och hagmark. I söder löper en bäck 
som följer en trädridå ner mot Jälmån. Idag finns en ekonomibyggnad på platsen och små 
skogsvägar för att komma vidare till åkrarna. 

Bedöming strandskydd 
Bedömningen är att nordvästra hörnet (marken inom strandskyddsområdet) kan fortsätta 
användas som åker och betesmark utan att motverka strandskyddets syften. 

Det är däremot direkt olämpligt att låta marken ingå i avstyckningen för att ge plats åt 
byggnader och andra anläggningar som kan gå emot strandskyddets syften. 

Orsak: Jälmån har 100 m strandskydd och en liten del (nordvästra hörnet) av den planerade 
avstyckningen är inne på åkermark i strandskyddat område. Syftet med strandskyddet är att 
skydda allemansrätten kring våra sjöar och vattendrag, och samtidigt säkra att växt- och 
djurlivet i de strandskyddade områdena har goda livsvillkor. 

Bedömning naturvärden 
Bedömningen är att de största naturvärdena i området bör vara hagmarkerna och bäcken. 
Nya byggnader och anläggningar behöver planeras med hänsyn till dessa. I övrigt verkar 
marken lämplig för småskaligt jord- och skogsbruk. 

Orsak: Mellan den tänkta avstyckningen och Jälmån finns våtmarker utpekade i 
våtmarksinventeringen. De har relativt låg naturvärdeklassning. I den lokala 
naturvårdsdatabasen finns observationer av trana och orre i närområdet. 

På grund av årstiden är det svårt att få en översikt av naturvärdena i området. Öppna 
landskap med ett lapptäcke av olika naturtyper är viktiga för att behålla artrikedomen. 
Marken verkar redan vara präglad av jord- och skogsbruk, och lämplig för att fortsätta med 
det i liten skala. 

Miljöenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljo@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Dogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 

WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comjulricehamnskommun 
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Lisa Arnesen 
Miljöinspektör 

Miljöenheten 
Ulricehamns kommun & Tranemo kommun 

Telefon: 0321 - 59 52 94 
E-post: lisa.arnesen@ulricehamn.se 
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ULRICEHAMNs KOMMUN 
Miljö- och Samhällsbyggnad 
2018-02-20 
Diarienr: MSB-2017 -3399 



Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-05-02 

SMB §54 

1 (3) 

EUROPA 1, Ulricehamn, ombyggnad, fasadändring och 
inredande av 5 ytterligare bostäder 
Diarienummer: 2017.3280 

Sökande och byggherre: Ulricehamn Europa 1 AB 

Anmäld kontrollansvarig: Björn Bergqvist, Arkimark 

Fastighetsägare: Ulricehamn Europa 1 AB 

Beslut 
• Lov beviljas 

• Handlingarna som tillhör beslutet är stämplade med § 54. 

Motivering till beslut 
Byggnaden avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid tidigare beslut, den 
sökta åtgärden följer detaljplanen och innebär ingen betydande olägenhet för omgivningen, lov 
beviljas enligt 9 kap. 30 §,Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 

Åtgärden avser en kulturhistoriskt värdefull byggnad där det råder förvanskningsförbud och 
höga krav på varsamhet, det finns därmed vissa möjligheter att göra undantag från 
tillgänglighet- och användbarhetskraven enligt 8 kap 7 §,Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 

Byggnaden är särskilt värdefull och får inte förvanskas, det finns förutsättningar för att 
ändringarna uppfyller kraven, enligt 8 kap 13 §,Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 

Det finns förutsättning för att ändringarna uppfyller varsamhetskraven så byggnadens 
karaktärsdrag och tekniska, historiska och kulturhistoriska värden tas tillvara, enligt 8 kap 17 
§,Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 

Ärende 
Ansökan avser ändring av flerbostadshus med ombyggnad, fasadändring, inredande av 5 
ytterligare bostäder och en ny balkong på fastigheten Europa 1. Ombyggnaden omfattar 
inredning av 4lägenheter på plan 3 med bruttoarea328m2 och s lägenheter på plan 2 med 
bruttoarea 474m2 • 

Yttre ändringar innebär nytt rött taktegel, den strukturputsade fasaden färgsätts med 
sydsvenskgul kulör S 0510-Y10R, omfattning kring fönster slätputsas med ljusgrå kulör 
S 0502-Y, karmar och plåtdetaljer med mellanbrun kulör S 5020-YsoR, hängrännor och 
stuprör i svart kulör och balkong i svart smide. 

På innergården anordnas 3 parkeringsplatser och mot Begesundsgatan anordnas plats för 
avfall vid garage. 

Sökanden har bifogat utlåtande från certifierad sakkunnig avseende kulturvärden (KUL 2). 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST by'gg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 
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Förutsättningar 
Europa 1 ligger inom riksintresse för kulturmiljövården i Ulricehamns centrala delar 
(Storgatan). 

Området regleras av detaljplan 94-01-27 med bestämmelserna BHK b q II n1n2. 
Bestämmelserna reglerar användningen till handel, bostad och kontor. Huvudbyggnaden får 
ha max 2 våningar. Lilla q anger att byggnaderna inte får rivas och n2 att innergårdens 
stensättning ska bevaras. 

Administrativa bestämmelser anger att det är utökad bygglovsplikt för underhållsåtgärder som 
gäller byggnadens yttre med syfte att bevara byggnadens kulturhistoriska värde. Det gäller 
utformningen i detaljer och i sin helhet. 

Byggnaden är utpekad som extra värdefull med stora inre och yttre bevarandevärden i 
Ulricehamns kulturmiljövårdsprogram från 2002. Sammanfattningsvis utgör byggnaderna 
Europa 1 en handelsgård från slutet av 1800-talet med stort kulturhistoriskt värde. Det 
kulturhistoriska värdet är både den yttre utformningen men även den inre planlösningen 
tillsammans med gårdsbyggnaden. 

Byggnadens placering som del av den norra entren till stadskärnan har en avgörande betydelse 
för hur den fortsatta stadskärnan uppfattas. Det medför att alla ändringar ska utföras extra 
varsamt så att både områdets och byggnadens karaktärsdrag och de tekniska, historiska och 
kulturhistoriska värden tas tillvara. 

Byggnaden har i befintligt skick 4 lägenheter på plan 2 och 3 och har 3 våningar på grund av de 
stora takkuporna. 

Fastigheten har i dag 2 p-platser i garage med utfart mot Bogesundsgatan. 

Bedömning 
Åtgärden innebär ingen avvikelse från detaljplanens bestämmelser. 

Byggnaden stämmer inte överens med detaljplanen avseende våningsantalet, det innebär att 
det inte finns någon möjlighet att tillåta någon tillbyggnad av byggnaden. Balkongen mot 
Storgatan har mått 2,4 x 1,2 m, är mer än 3 meter över mark och innebär ingen mätvärd 
byggnadsdeL Balkongen räknas därmed inte som en tillbyggnad och kan godtas, 
stadsarkitekten har godkänt utformningen. 

sakkunnighetsutlåtande från KUL 2 visar att det finns förutsättningar för att byggnadens 
värden kan behållas. Fasadkulörer stämmer överens med utlåtande från KUL 2. 

Kravet på att innergårdens stensättning ska bevaras påverkar möjligheten att anordna p
platser inom fastigheten. Det kan hanteras i byggskede i samspel med certifierad sakkunnig 
avseende kulturhistoriska värden. 

Planlösningen på plan 2 uppfyller utformningskraven. På grund av byggnadens förutsättningar 
finns ett flertal rum utan något dagsljusinsläpp på plan 3 och uppfyller inte de krav som ställs 
på utrymmen där människor ska uppehålla sig. Dessa utrymmen är angivna med 
användningen förråd vilket kan godkännas. I alla bostadslägenheter finns utrymme för att 
tvätta och torka tvätt maskinellt, därför behövs ingen gemensam tvättstuga. 

Sophanteringen är anordnad på gården med utvändig trappa mot yta bakom plank vid 
Bogesundsgatan. Platsen för soptunnor är inte tillgänglig för personer i rullstol, avsteg från 
tillgänglighet kan godtas på grund av innergårdens stora kulturhistoriska värde. 

Byggenheten 
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Åtgärden uppfyller utformningskraven och innebär ingen betydande olägenhet för 
omgivningen, lov kan beviljas. 

Upplysning 
• Lovbeslutet vinner i normala falllaga kraft ungefår fyra veckor efter beslutet är 

meddelat i Post- och Inrikes Tidningar. 

• Kontrollansvarig ska ha en självständig ställning till de som utför byggarbetet, den 

kontrollansvariges självständiga ställning hanteras i samband med startbeskedet. 

• Arbetet ska påbörjas inom 2 år och vara slutfört och anmält till Samverkansnämnden 

miljö och bygg inom 5 år annars upphör startbeskedet att gälla. 

• Fasadkulörer ska prov målas på plats för att godkännas av stadsarkitekt. 

• Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden (KUL 2) ska lämna nytt intyg på godkänd 

projektering inför startbesked och intyg på godkänt utförande inför slutbesked. 

Arbetet får inte påbörjas. 
Innan startbesked har lämnats får byggnationen inte påbörjas. Tekniskt samråd ska hållas 
innan startbesked kan utfärdas. 

Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Kontakta byggnadsinspektören för att bestämma tid för 
samrådet. Då får ni besked om vilka handlingar som krävs för att startbesked ska kunna 
utfärdas. 

Avgift 
Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 6o 863 kronor. Faktura skickas separat. 

Beslut och handlingar delges till: 

Beslut delges för kännedom till: 

Ulricehamn Europa 1 AB 

Skolvägen 21 

518 41 sjömarken 

Kontrollansvarig: Björn Bergqvist 

Information om beslut enligt 9 kap. 41 b§, Plan- och bygglagen skickas enligt sändlista. 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet, ange 
diarienummer och ange orsak till överklagandet. Skicka överklagandet till Ulricehamns 
kommun, Samverkansnämnden miljö och bygg, 523 86 Ulricehamn eller med e-post till 
bygg@ulricehamn.se. 

Byggenheten !l f--
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comfulricehamnskommun 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-05-02 

SMB §55 

Duvan 11, Ulricehamn, nytt lovbeslut i ärendet 
Ärende: Om - och tillbyggnad 

Fastighet: DUVAN 11, Ulricehamn 

Diarienummer: 2017.21 

Sökande och byggherre: Ulricehamns kommun 

Fastighetsägare: Ulricehamns kommun 

Kontrollansvarig: Carina Karlsson 

Tidigare beslut i ärendet 
Lov beviljat: 

startbesked utfärdat 

Interimistiskt slutbesked utfärdat 

Beslut 
Lov beviljas 

Beslutet avser 

SMB § 24 2017-03-17 

§ 171 2017-03 -20 

§ 22 2018-01-11 

1 (2) 

Ändring av kulör från rödbrun till grå Ral7037 (dusty grey) på tillbyggnadens lackerade ytor. 

Motivering 
stadsarkitekten har lämnat förslag på ändring av kulör på tillbyggnaden. Åtgärden som detta 
beslut avser är lovpliktig och ryms inte inom det beviljade lovet. Åtgärden innebär ingen ändring av 
det tidigare lovets förutsättningar. 

Det behövs ett nytt formellt beslut om lov för att åtgärderna ska kunna utföras och godkännas i ett 
sammanhang med ett slutbesked, enligt 10 kap. 34 §, Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 

Upplysning 
• Utöver detta beslut gäller tidigare lovbeslut och startbesked. 

• Detta lovbeslut kan överklagas av berörda tills beslutet vinner laga kraft, vilket vanligtvis 

sker 4 veckor efter kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar. 

Avgift 
Ingen avgift tas ut. 

Beslut och handlingar delges till: Byggherre: Carina Karlsson 
Ulricehamns kommun 

Information om beslut enligt 9 kap. 41 b§, Plan- och bygglagen skickas enligt sändlista. 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 
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Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet, ange diarienummer 
och ange orsak till överklagandet. Skicka överklagandet till Ulricehamns kommun, 
Samverkansnämnden miljö och bygg, 523 86 Ulricehamn eller med e-post till 
bygg@ulricehamn.se. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 1 (3) 

Beslut 2018-05-02 

SMB §56 

Ängen 1, Ulricehamn, Beslut om byggsanktionsavgift 

Diarienummer: 

Fastighetsägare: 

Organisationsnummer: 

Beslut 

2017.2534 

Nabil Abdulahad 

969650-0116 

Samverkansnämnden miljö och bygg beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift på 
sextiofemtusen femhundratjugo (65 520) kronor (se bifogad byggsanktionsavgift). 
Byggsanktionsavgiften baseras på en tillbyggnad utan startbesked. Avgiften ska betalas till 
Samverkansnämnden miljö och bygg inom två månader efter att beslutet har vunnit laga 
kraft. 

Motivering 
Vid inspektionen noterades en tillbyggnad på flerbostadshuset (se situationsplan) som var 7,1 
m lång och 5,2 bred. Detta ger en total tillbyggnadsarea på ca 37m2 • Samverkansnämnden 
kan konstatera att fastighetsägaren uppfört en tillbyggnad på 37m2 som har uppförts utan 
startbesked. Fastighetsägaren uppgav i ett mail 2018-03-15 att det han kallar 
"ombyggnation" genomfördes år 2016. Den sammanlagda sanktionsarean baseras på 
tillbyggnadens yta. 

Björn Bergquist som är juridiskt ombud förNabil Abdulahad kom in med ett yttrande 
gällande byggsanktionsavgiften. I yttrandet menar man bland annat på att förrådet är under 
renovering sedan år 2016. Och förrådet har funnits på samma plats sedan år ca 1939. Nabil 
Abdulahad inkom 2018-03-15 med en äldre ritning (se situationsplan år 1936) av fastigheten 
Ängen 1. Ritningen visade att tillbyggnaden var betydligt mindre än den som idag står på 
fastigheten (se situationsplan) Ängen 1. Närvarande handläggare kunde även konstatera att 
tillbyggnaden ganska nyligen byggts om och att man förändrat taket (se fotobilaga och 
flygfoton). Det inkomna yttrandet förändrar inte Samverkansnämndens sammantagna 
bedömning. 

Det krävs lov för anläggningar som är uppräknade i 6 kap. 1 §plan- och byggförordningen 
(2011:338), enligt 9 kap. 8 § pl och 16 kap. 7 §,plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
Loveller anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan startbesked är utfärdat, enligt 
10 kap. 3 §, plan- och bygglagen, PBL. 

Av 11 kap. 5 §plan och bygglagen (PBL) (2010:900) ska Samverkansnämnden 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 ED
förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 o o E -POST bygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
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I PBL, 11 kap. 51 §, ska Samverkansnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §,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 §§.Enligt 11 kap. 61 § PBL ska en byggsanktionsavgift 
betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den 
avgiftsskyldige enligt 59§. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har 
bestämt en senare betalningsdag. 

Utredning om vem som ska betala 
I 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var 
ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick 
överträdelsen, eller den som har fått en fördel av överträdelsen. Fastighetsägaren Nabil 
Abdulahad till Ängen 1 är den som Samverkansnämnden bedömer som ansvariga för 
överträdelsen och är därmed de anspråket riktas mot. Av PBL 11 kap. 53§ ska en 
byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. 

Ärende 
2017-10-13 kom en anmälan in till Samverkansnämnden. 2018-02-08 inledde 
Samverkansnämnden en utredning. 

2018-02-28 genomförde samverkansnämnden en inspektion av fastigheten Ängen 1. 

2018-03-08 skickades ett brev med anledning av den inspektionen som genomfördes 2018-
02-28. 

2018-03-19 skrevs ytterligare en kommunicering om byggsanktionsavgift och möjlighet till 
rättelse. 

Fastighetsägaren uppgav i ett mail2018-03-15 att de han kallar "ombyggnation" 
genomfördes år 2016. 

2018-04-06 inkom Björn Bergquist som är juridiskt ombud förNabil Abdulahad med ett 
yttrande. 

Beslut och handlingar delges till: 

Bilaga: 

Fotobilaga 

Byggsanktionsavgift 

Flygfotobi laga 

situationsplan 1936 

N a bil Abdulahad, 
sagagränden l 
52011 Vegby 

Yttrande 2018-04-06 med gällande förslag till beslut om Byggsanktionsavin 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 o o E -POST bygg@ulricehamn.se 
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Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet, ange 
diarienummer och orsak till överklagandet. skicka till Ulricehamns kommun, 
Samverkansnämnden miljö och bygg, 523 86 Ulricehamn eller miljobygg@ulricehamn.se. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 so oo E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
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Fotobilaga 
Datum: 2018-02-28 
Fastighet: ÄNGEN 1 
Diarienummer: 2017.2534 

Byggenheten 
TELE. FON 0321-59 50 oo (vx) E·POST bygg@ulricehamn.se 
BESOKSAD_RESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulncehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 
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Beskrivning 

Vid 
inspektionen 
mättes en 
tillbyggnad 
med följande 
mått: 

7,1 m Lång 
5,2 m Bred 

Bild 2 
Kortsidan 
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Byggsanktionsavgift 
Fastighetsbeteckning 

Bilaga nummer 

Byggnadsnämndens diarienummer 

Ärendebeskrivning 

Ärende 

Vad berör åtgärden? 

Vilken typ av åtgärd gäller ditt 
ärende? 

Vilken typ av byggnad berör 
åtgärden? 

Fanns beviljat bygglov eller var 
anmälan inlämnad innan åtgärden 
påbörjades? 

Area 

Ängen l 

2017.2534 

Påbötjat åtgärd utan startbesked 

Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en 
byggnad 

Tillbyggnad 

Flerbostadshus, kontorsbyggnad, handelsbyggnad 
eller en byggnad för kultur- eller 
idrottsevenemang 

Nej 

37 

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap 7 § 3 p 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i l O kap~ 3 § plan- och bygglagen (20 l 0:900) påbörja en 

sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap 2 § första stycket 2 e Il er 8 § första stycket 3 e Il er 4 plan

och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 11 innan byggnadsnämnden har gett 

ett startbesked är: 

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller 

idrottsevenemang, l prisbasbelopp med ett tiiiägg av 0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av 

tiiibyggnadens sanktionsarea, och. 

Beräkning 

Sanktionsarea 22 

Aktuellt prisbasbelopp (p b b) 45 500 kr (20 18) 

Beräkningsgrundande formel (l *pbb)+(0,02*pbb*sanktionsarea) 

Beräkning (l *45500)+(0,02*45500*22) 

Beräknad sanktionsavgift 65 520 kr 



2018-04-18 

Flygfoton 

Flygfoto från år 2017. 

På bilderna för år 2017 framgår det att taket byggts om för tillbyggnaden. 

Flygfoto från år 2015. 

Byggenheten 
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SAMVERKANsNÄMNDEN MILJÖ OCH BYGG 
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Tillbyggnad 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Hagesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
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Fjällbacka, den 2 april2018 

Byggenheten 
Ulricehamns kommun 

523 86 ULRICEHAMN 

Björn Bergquist 
Allans väg 3 

457 41 FJÄLLBACKA 

ULRJCEH/\ .. :,.;;·:, ,:,( ,,',iMUN 
Miljö- och S,11r.r.;.;;:;;J\ g ;J n ad 

2018 -04- o 6 

Bet r. iörslag till beslut om byggsanktionsavgift och rättelse (brev daterat 2018-03-19 
med diarienummer 2017.2534) 

Saken 
Nabil Abdulahad har som ägare till fastigheten Ulricehamn Ängen l begärt mitt rättsliga 
biträde i anledning av ert brev enligt ovan. Fullmakt bifogas. 

Ulricehamns kommun har föreslagit påförande av byggsanktionsavgift i anledning av till
byggnad på fastigheten Ulricehamn Ängen l . Nabil Abdulahad tillbakavisar med bestämd
het förslaget till byggsanktionsavgift. 

Bakgrund 
l. Ulricehamns kommun har 2017 -l 0-13 mottagit anmälan om olovlig byggnation på fas
tigheten Ulricehamn Ängen l . 
Nabil Abdulahad emotser snarast kopia av denna anmälan. Kopian skall sändas till under
tecknad som ombud. 

2. Den olovliga byggnationen skulle enligt Ulricehamns kommuns brev med information 
till fastighetsägaren, daterat 2018-03-02, diarienummer 2017-2534, utgöras av en 7,1 x 5,2 
M stor .tillbyggnad som fastighetsägaren inte sökt lov för. Nabil Abdulahad avvisar med 
bestämdhet detta påstående. 
Ulricehamns kommun har bifogat två fotografier, tillsammans med information om en på
börjad utredning, till fastighetsägaren. Fotografier visar ett befintligt förr-åd under renove
ring. Förr-ådet har funnits på fastigheten sedan omkring 1939. 

3. Nabil Abdulahad tillstår att han inte sökt lov för denna tillbyggnad, eftersom han inte 
var ägare till fastigheten 1939. Han förvärvade fastigheten 1996-10-21. Eftersom det inte 
följde några byggnadshandlingar med fastigheten, kontaktade Nabil Abdulahad 
byggnadsavdelningen vid Ulricehamns kommun, byggnadsinspektör Uno Ekman, under år 
2004 för att informera sig. Han fick då veta att fastigheten bebyggdes 1935 med ett 
hyreshus och att förrådet som tillbyggnad utfördes omkring 1939. Byggnadsritningar med 
bilagor fanns vid den informationstidpunkten i Ulricehamns kommuns arkiv. 
Vid förnyad kontakt under mars månad 2018 med Byggenheten vid Ulricehamns kommun 
fick Nabil Abdulahad veta att handlingama i arkivet hade rensats ut. De fanns inte ens do
kumenterade digitalt. Detta är minst sagt anmärkningsvärt! 
Han kontaktade då åter Uno Ekn1an, nu pensionär, som mindes vilken fastighet det gällde 
och han kunde åter bekräfta vilka byggnadsår som var aktuella. 



Björn Bergquist 
Allans väg 3 

457 41 FJÄLLBACKA 

4. Nabil Abdulahad har vidare haft kontakt med Lantmäteriet i Gävle och där har man för 
hans räkning studerat befintliga flygfoton som används av Lantmäteriet för 
fastighetsbestämning. Lantmäteriets flygbildssupport Metadata har upplyst Nabil om att på 
flygfoto utfört 2009-04-30 syns tillbyggnaden mycket tydligt. 

Yrkanden 
Nabil Abdulahad yrkar att Ulricehamns kommun omedelbart tar tillbaka sitt förslag till be
slut om byggsanktionsavgift och rättelse. 

Nabil Abdulahad yrkar vidare att Ulricehamns kommun skall ersätta honom för tidsspillan 
för utredning samt kostnader för anlitande av rättsligt biträde. Dessa kostnader kommer att 
redovisas när ärendet är slutligt avgjort. 

Som ovan 

( / r (j) <---:. J 
·~ /frf-,~~vu\/1 
B/Örn Bergquist f f 

Bilaga: Fullmakt 

2018 -04- o 6 



Björn Bergquist F8040201.doc 
Fjällbacka, den 2 april2018 
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Dnr ---- , 
Jb\1.'153~ 

FULLMAKT 

för Björn Bergquist eller den han i sitt ställe förordnar att föra min talan mot 

Ulricehamns Kommun 

angående 

beslut om byggsanktionsavgift 

samt att 

uppbära och kvittera mig tillkommande medel och handlingar 

' l (J f) b J j .4 ! L iu__ 2-a t!!- O 4 - O L . .J.Vt.uo. 1. 1.. .. .!1-, _ eui/.Ll t.c-:N..<E, _.:.. v e..a p 7 o · ~ 
Nabil Abdulahad 

POSTADRESS 
Björn Bergquist 
Allans väg3 
S-457 41 FJÄLLBACKA 

TELEFON/MOBIL 
Nat 0707 - 10 65 65 
Int +46 707 -lO 65 65 

E-MAIL 
b.bergquist5@gmail.com 



Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-05-02 

SMB §57 

Marbäck 1:31, Ulricehamn, Beslut om 
byggsanktionsavgift 

Diarienummer: 

Fastighetsägare: 

Personnummer: 

Beslut 

2017.2535 

Tobias Tysk och Hans Larsson 

19790508-6059 och 19720608-5552 

Ärendet återremitteras för ytterligare utredning. 

Motivering 

1 (2) 

Vid inspektionen noterades en tillbyggnad på huvudbyggnaden med 19 kvadratmeter m2 som 
enligt fastighetsägaren var byggd år 2016. Samverkansnämnden kan konstatera att 
fastighetsägaren uppfört en tillbyggnad på 19 m2 som har uppförts utan startbesked. Den 
sammanlagda sanktionsarea baseras på tillbyggnadens yta (se flygfoto). 2018-04-02 inkom 
fastighetsägaren med en förklaring med anledning av ärendet. Fastighetsägarna hävdade 
bland annat att man behövde bygga om, då det läckte in i källaren och det föregående 
altantaket gått sönder på grund av ett hageloväder (se bifogat yttrande). 
Samverkansnämnden bedömer att fastighetsägarnas inkomna svar inte förändrar 
byggenhetens ställningstagande i ärendet. 

Det krävs lov för anläggningar som är uppräknade i 6 kap. 1 §plan- och byggförordningen 
(2011:338), enligt 9 kap. 8 §pi och 16 kap. 7 §,plan- och bygglagen, PBL (2010:goo). Lov 
eller anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan startbesked är utfärdat, enligt 10 
kap. 3 §,plan- och bygglagen, PBL. 

Av 11 kap. 5 §plan och bygglagen (PBL) (201o:goo) ska Samverkansnämnden 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. 

I PBL, 11 kap. 51§, ska Samverkansnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §, 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 §§. Enligt 11 kap. 61 § PBL ska en byggsanktionsavgift 
betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den 
avgiftsskyldige enligt 59§. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 o o E -POST bygg@ulricehamil.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 

U LR.I C EHAM NS TRANEMO 
KOMMUN KOMMUN 



Utredning om vem som ska betala avgiften 
I 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var 
ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick 
överträdelsen, eller den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Ägarna Tobias Tysk och Hans Larsson till är de som Samverkansnämnden bedömer som 
ansvariga för överträdelsen och är därmed de anspråket riktas mot. Av PBL 11 kap. 53 § ska 
en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. 

Ärende 
2017-10-13 inkom en anmälan till Samverkansnämnden om olovlig byggnation på fastigheten 
Marbäck 1:31. 2018-02-28 besökte tjänstepersoner från Samverkansnämnden miljö och bygg 
platsen och dokumenterade situationen. 

I skrivelsen 2018-02-28 informerades fastighetsägarna skriftligt att en byggsanktionsavgift 
kommer att tas ut om inte tillbyggnaden tas bort. 

2018-03-09 inkom fastighetsägaren med en ansökan om en tillbyggnad. 

2018-03-19 informerades fastighetsägaren om möjligheten till rättelse genom att ta bort 
tillbyggnaden. 

2018-04-02 inkom fastighetsägaren med en förklaring med anledning av ärendet (se bifogat 
yttrande). 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST bygg@ulriceharnn.se 
BESÖKSADRESS Hagesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 

ULRI C E.HAMNS 
KOMMU N 

2 (2) 

TRAN EMO 
KOMMUN 



Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-05-02 

5MB§ 58 

Gullered 3:1, Ulricehamn, Beslut om 
byggsanktionsavgift 

Diarienummer: 2017.2877 

Fastighetsägare: Alf Ekström och Maud Blomqvist 

Beslut 

1 (2) 

Samverkansnämnden miljö och bygg att ta ut en byggsanktionsavgift på fyratusen 
femhundrafemtio (4 550) kronor (se bifogad byggsanktionsavgift). Byggsanktionsavgiften 
baseras på en eldstad som installerats utan startbesked. Avgiften ska betalas till 
Samverkansnämnden miljö och bygg inom två månader efter att beslutet har vunnit laga 
kraft. 

Motivering 
Under hösten 2017 fick Byggenheten information om att en eldstad installerats på fastigheten 
Gullared 3:1. Byggenheten kontaktade fastighetsägaren och av samtalet framgick det att 
eldstaden var installerad utan startbesked. Fastighetsägaren Alf Ekström menade på att han 
inte kände till att man behövde göra en anmälan för eldstaden. Samverkansnämnden 
bedömer att Alf Ekström ska betala en byggsanktionsavgift som baseras på en nyinstallerad 
spisinsats och rökkanal. 

Enligt 6 kap 5 §1st 4P· Plan och Byggförordning (2011:338), (PBF) krävs det en anmälan när 
en installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal sker. Samverkansnämnden 
mottog ett sotarprotokoll för en eldstad som det inte fanns någon anmälan för. Av 11 kap. 5 § 
plan och bygglagen (PBL) (2010:900) ska samverkansnämnden 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 ED-förordningar som rör 
frågor inom lagens tillämpningsområde. 

I PBL, 11 kap. 51 §, ska samverkansnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §, 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 §§.Enligt 11 kap. 61 § PBL ska en byggsanktionsavgift 
betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den 
avgiftsskyldige enligt 59 §. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har 
bestämt en senare betalningsdag. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 so oo E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Hagesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comjulricehamnskommun 

ULR.I CE HAM N S 
KOMMUN 

TRAN EMO 
1 KOMMUN 



Utredning om vem som ska betala avgiften 
I 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var 
ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick 
överträdelsen, eller den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Alf Ekström är den som samverkansnämnden bedömer som ansvarig för överträdelsen och är 
därmed den anspråket riktas mot. Av PBL 11 kap. 53§ ska en byggsanktionsavgift tas ut även 
om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Ärende 
2017-10-25 inkom ett sotarintyg om att en eldstad som installerats på fasigheten Gullared 
3:1. På grund av att ingen anmälan varit registrerad hos byggenheten registrerades ett 
tillsynsärende. 

2018-03-05 kontaktade byggenheten fastighetsägaren och av samtalet framgick det att 
eldstaden var installerad utan start besked. Fastighetsägaren Alf Ekström menade på att han 
inte kände till att man behövde göra en anmälan för eldstaden. 

2018-03-19 skrevs ett brev till fastighetsägaren med anledning av ärendet. Alf Ekström gavs 
möjligt att senast 2018-03-30 inkomma med ett yttrande och möjlighet till rättelse. 
Fastighetsägaren inkom aldrig med något svar med anledning av ärendet. 

2018-04-09 kom en anmälan om eldstad in i efterhand med DNR 2018.868. 

Beslut och handlingar delges till: 

Bilagor: 

Byggsanktionsavgift 

sotarintyg 

Hur man överklagar 

Alf Rikard Ekström och Maud Christina Blomqvist 

Målen 26 

560 30 Tenhult 

Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet, ange 
diarienummer och orsak till överklagandet. Skicka till Ulricehamns kommun, 
Samverkansnämnden miljö och bygg, 523 86 Ulricehamn eller miljobygg@ulricehamn.se. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E~ POST bygg@ulricehamn.se 

2 (2) 

BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST AD RESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 
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Byggsanktionsavgift 
Fastighetsbeteckning 

Bilaga nummer 

Byggnadsnämndens diarienummer 

Ärendebeskrivning 

Ärende 

Vad berör åtgärden? 

Vilken typ av åtgärd gäller ditt 
ärende? 

Berör åtgärden mark- eller 
byggnadsarea? 

Vilken typ av byggnad eller ändring 
berör åtgärden? 

Fanns beviljat bygglov eller var 
anmälan inlämnad innan åtgärden 
påbörjades? 

GULLERED 3:1 

2017.2877 

Påbörjat åtgärd utan startbesked 

Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en 
byggnad 

Installationer, väsentliga ändringar eller underhåll 

Nej , sanktionen måste beräknas med antal 
installationer 

Installation eller väsentlig ändring av en eldstad 

Nej 

Plan- och byggförordning (20 Il :338) 9 kap. 13 § l st 2 p 

Byggsanktionsavgiften får att trots fårbudet i lO kap. 3 §plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en 

sådan åtgärd i fi·åga om ett byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 § fårsta stycket 2 b plan- och 

bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § fårsta stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett 

startbesked är: 

2. O, l prisbasbelopp får installation eller väsentlig ändring av en eldstad, 

Beräkning 

Antal 

Aktuellt prisbasbelopp (p b b) 

Beräkningsgrundande formel 

Beräkning 

Beräknad sanktionsavgift 

45 500 kr (20 18) 

O, l *pbb*antal 

O, l *45500* l 

4 550 kr 



ULRICEHAMNS KOMMUN 
Miljö- och Samhäl!sbyg::i r.ao Sida: 1 ( 1) 
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Utlärdare 

sakkunnighetsbevis 
Nyinstallation 
Utskriftsdatum Diarienummer 

2017-10-24 70497,800- 1286 

Adressat 

Ulriceha,mns kommun 
GÖSAB Ulricehamn 
sotning AB 
Verkstadsgatan 12 
504 62 Borås 

KO JA Miljö & Byggnämnden 
523 86 Ulricehamn 

Byggnad Ag are Brukare/Innehavare 
Fastighetsbeteckning 

Ekström Alf Ekström Alf Gullered 3:1 
Fastighetsadress 

Gullered Frälsegården 128 Målen 26 Gullered Frälsegården 128 
Byggnadsbeskrivning 

Villa 560 30 Tenhult 523 97 ULRICEHAMN 
Besiktningsdatum Besiktningsman Titel 

2017-10-18 Lars Blomdahl skorstensfejaringenjör 
Arbetsorder Kvalitetsansvarig Besiktning avser 

Nyinstallation 

Kopia översänd till: 

Ulricehamns kommun Ulricehamns kommun Miljö & Byggnämnden 523 86 Ulricehamn 

Kanaler 
Kanalnr Skorsten Kanaltyp Rök Vent Kanalhöjd, meter 'Tryck i Pasca; 

8 7 Tegel Tegel lEJ o 6 
Objekt Placering l Omslutningsvägg Tvärsnitt Cirkulärt 

Spisinsats 1vån. Hall Halvsten 14x27 cm o 
Angränsande kanaler skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymm 

Finns Äga normal täthet 
Provningsmetod Kanaltyp, insats 

Byggvägledning 6 VL41 
Besiktningsman Titel 

Lars Blomdahl skorstensfejaringenjör 
Utlåtande för kanaln r 7 

Besiktning av nyinstallerad spisinsats och rökkanal. 

Spisinsats: Contura i5 EN 13229 
Rökkanal: Tegel 

Utan anmärkning. 

Placering 

Besiktningen har utförts lEJ utan erinran D med erinr'!n-eA,Iigt protokoll 

Förmärktes ej 
Tvärsnitt. insats 

Besiktningsdatum 

2017-10-18 

Takskydd har undersökts 

Utan erinran 

skorstensfejaringenjör l Underskrift 0\~E~ Simon Eriksson 
Besöksadress Telefon PostGiro Organisationsnummer 

Verkstadsgatan 12 033-417575 SE 556175476201 
Telefontid Fax Ban.kGiro e-post 

08:00-11:00, 13.00~15 .00 tis,tors stängt EM www.gosab.se 400-1152 info@gosab.se 

Cirkulärt 
o 

Skattsedel 
Godkänd för F-skatt 

/;J \'l 



Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-05-02 

SMB §59 

Storken 1, Ulricehamn, Beslut om 
byggsanktionsavgift 

Diarienummer: 

Fastighetsägare: 

Organisationsnummer: 

Beslut 

2018.291 

Sune Mordenfeld 

556953-7227 

Samverkansnämnden miljö och bygg beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift på 
(fjortontusenfjorton) 14 014 kr (se bifogad byggsanktionsavgift). 
Byggsanktionsavgiften baseras på den totala sanktionsarean på 84 m 2 för 
komplementbyggnaden. Avgiften ska betalas till Samverkansnämnden miljö och 
bygg inom två månader efter att beslutet har vunnit laga kraft. 

Motivering 

1 (3) 

Under inspektionen 2018-03-03 närvarade fastighetsägaren Sune Mordenfeld som menade 
på att han fått ett muntligt löfte av den förra stadsarkitekten om att få riva 
komplementbyggnaden, därför genomfördes rivningen av komplementbyggnaden enligt 
Mordenfeld, utan rivningslov skriftligt. Inom detaljplanelagt område behövs rivningslov för 
att riva vissa byggnader eller delar av byggnader. Rivningslov ska sökas skriftligt hos 
Samverkansnämnden miljö och bygg. 

Byggsanktionsavgiften baseras på att byggenheten vid inspektionen 2018-03-13 
noterat att man rivit en komplementbyggnad utan rivningslov på fastigheten 
Storken 1 inom detaljplanerat område. I Ulricehamns kartprogram kan man räkna 
ut att komplementbyggnaden (se bilaga för Flygfoto) hade en sanktionsarea på 
total på totalt84m2 för komplementbyggnaden (se bifogad Byggsanktionsavgift). 
2018-03-22 inkom Sune Mordenfeld med ett svar (se bifogat mail) med anledning 
av ärendet. Samverkansnämnden bedömer att fastighetsägarens inkomna svar 
inte ändrar Samverkansnämnden ställningstagande. 

Det krävs lov för anläggningar som är uppräknade i 6 kap. 1 §plan- och byggförordningen 
(2011:338), enligt 9 kap. 8 § p1 och 16 kap. 7 §,plan- och bygglagen, PBL (201o:goo). Lov
eller anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan startbesked är utfärdat, enligt 10 
kap. 3 §,plan- och bygglagen, PBL). 

I 11 kap. 5 § PBL ska Samverkansnämnden 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 ED-förordningar som rör frågor inom lagens 
tillämpningsområde. 

Byggenheten 
. TELEFON 0321-59 so oo E-POSTbygg@ulricehamJi.se 

BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 

WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comfulricehamnskommun 



Enligt 11 kap. 51 §, ska Samverkansnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §, om någon bryter mot en 
bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§. 

I 11 kap. 61 § ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet om 
att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59§. Det gäller dock inte, om 
tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. 

Utredning om vem ska betala avgiften 
I 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var 
ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick 
överträdelsen, eller den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Sune Mordenfeld är den som Samverkansnämnden bedömer som ansvarig för överträdelsen 
och är därmed den anspråket riktas mot. Av PBL 11 kap. 53§ ska en byggsanktionsavgift tas 
ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Rivningslov i efterhand 
I detaljplan 81-02-13 för Storken 1 framgår inte om det finns något skyddsvärt av 
komplementbyggnaden på fastigheten. Samverkansnämnden gör bedömningen att det är 
möjligt att rivningslov kan beviljas för rivningen av komplementbyggnaden i efterhand. Sune 
Mordenfeld ska därför söka rivningslov hos Samverkansnämnden i efterhand. 

Ärende 
Till Samverkansnämnden miljö och bygg kom en anmälan in 2018-02-19 om en olovlig 
rivning av en komplementbyggnad på fastigheten Storken 1. Ett ärende registrerades och brev 
skickades ut till fastighetsägaren som därmed fick möjlighet att bemöta synpunkterna. 

2018- 03-13 besökte tjänstepersoner från Samverkansnämnden miljö och bygg platsen och 
dokumenterade situationen. 2018-03-13 vid inspektionen noterades att fastighetsägaren 
genomfört en rivning i detaljplanerat område utan lov. Fastighetsägaren som var med på 
plats informerade även att alla fönster var utbytta på fastigheten. 

2018-03-13 skrevs en kommunicering med anledning av ärendet till Sune Mordenfeld. 

2018-03-22 inkom Sune Mordenfeld med ett svar (se bifogat mail). 

Beslut och handlingar delges till: 

Bilagor: 

Fotobilaga 

Flygfoto 

Byggsanktionsavgift 

Sune Mordenfelds Yttrande 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST bygg@ulricehamil.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comfulricehamnskommun 

Sune Mordenfeld 

ULRI CE H AM N s 
KO M 1\II UN 

2 (3) 

TRAN EMO 
KOMMUN 



Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet, ange 
diarienummer och orsak till överklagandet. skicka till Ulricehamns kommun, 
Samverkansnämnden miljö och bygg, 523 86 Ulricehamn eller miljobygg@ulricehamn.se. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 o O E -POST bygg@ulricehamh.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 

ULR.I CE HAMNS 
KOMMUN 

3 (3) 

TRANEMO 
1 KOMMUN 



Fotobilaga 
Datum: 2018-03-13 
Fastighet: STORKEN 1 
Diarienummer: 2018.291 
Inspektör: MarcusGunnarsson 

Byggenheten 

... - -~- _ ..... 

TELEFON 0321-59 50 oo (vx) E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comfulricehamnskommun 

1(1) 

Beskrivning 

Ytan får 
komplementbyg 
g n ad 

Beskrivning: 

Bild 2 
Ytan för 
komplementbyg 
g n ad 

U 1.. R l __ E. H t\ 1\ l N S TRAN EMO 
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2018-04-18 
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Komplementbyggnad innan rivningen 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 Oo E-POST bygg@ulricehamn.se 
13ESÖI<SADRESS Hagesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
\lo/EBB ulricehamn.se FACEBOOI< facebook.com/ulricehamnskommun 
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Byggsanktionsavgift 

Ärendebeskrivning 

Ärende 

Vad berör åtgärden? 

Vilken typ av åtgärd gäller ditt 
ärende? 

Vilken typ av byggnad eller ändring 
berör åtgärden? 

Omfattas byggnaden av 
bevarandevärde? 

Påbörjat åtgärd utan startbesked 

Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en 
byggnad 

Rivning av byggnad 

Komplementbyggnad 

Nej 

Var anmälan inlämnad innan åtgärden Nej 
på böljades? 

Beräkning 

Sanktionsarea 69 

Ak.wellt prisbasbelopp (pbb) 45 500kr(2018) 

Beräkningsgrundande formel (0, 17*pbb )+(0,002*pbb*sanktionsarea) 

Beräkning (0,17*45500)+(0,002*45500*69) 

Beräknad sanktionsavgift 14 014 kr 



_B....,Y91'9....., __ ....,..........,_.....,. _____________ ~ULRICEHAMNS KOMMUN ......... 

Från: 
skickat: 
Till: 
Ämne: 

Sune Mordenfeld <sune@mordenfelds.se> 
den22mars 2018 17:36 

Bygg 
Diarienummer: 2018.291 

Miljö- och samhällsbyggnad 
2018-03-22 
Diarienr: MSB-2018-291 

Det kan omöjligt vara en olovlig rivning om jag fått lov att utföra den. Om formkraven inte är uppfyllda så är det 
något Er tjänsteman brustit i och inte jag. Jag har fått lov att riva från Hans, den förra stadsarkitekten. Han avsåg 
säkert att vi skulle fylla i rätt formulär i efterhand vilket aldrig blev av. Hans var på plats och konstaterade att det var 
en fara att låta byggnaden stå kvar och att det därför var ok att ta ner den. 

Därför är det fel att utdela en sanktionsavgift eftersom jag inte gjort någon överträdelse. 

Med vänliga hälsningar 

Sune Mordenfeld 

M ordenfelds.st 

Skolvägen 21 
518 41 sjömarken 
T +46 33-412020 
T +46 706-352020 
sune@mordenfelds .se 

www .mordenfelds.se 



Samverkansnämnden miljö och bygg 1 (2) 

Beslut 2018-05-02 

SMB § 60 

Lövstad 1:7, Tranemo, Beslut om byggsanktionsavgift 

Diarienummer: 

Fastighetsägare: 

Personnummer: 

Beslut 

2015.207 

Ari Sauvola och Jessica Stjerna 

19730612-5514 och 19780203-5522 

Samverkansnämnden miljö och bygg beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift på fyratusen 
nittiofem (4095) kronor (se bifogad utredning). Byggsanktionsavgiften baseras på en 
tillbyggnad utan startbesked. Avgiften ska betalas till Samverkansnämnden miljö och bygg 
inom två månader efter att beslutet har vunnit laga kraft. 

Motivering 
Vid inspektionen noterades en tillbyggnad på 16.9 kvadratmeter (se bilaga flygfoto) som 
enligt fastighetsägaren Ari var byggd år 2016. Samverkansnämnden kan konstatera att 
fastighetsägaren uppfört en tillbyggnad på 16.9 kvadratmeter som har uppförts utan 
startbesked. Den sammanlagda sanktionsarean baseras på tillbyggnadens yta. Det krävs lov 
för anläggningar som är uppräknade i 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338), 
enligt 9 kap. 8 § p1 och 16 kap. 7 §,plan- och bygglagen, PBL (2010:goo). Lov eller 
anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan startbesked är utfärdat, enligt 10 kap. 3 
§,plan- och bygglagen, PBL. 

Av 11 kap. 5 §plan och bygglagen (PBL) (2010:900) ska Samverkansnämnden 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. 

I PBL, 11 kap. 51 §, ska Samverkansnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §, 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 §§. 

Enligt 11 kap. 61 § PBL ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att 
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. Det gäller dock inte, 
om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. 

Utredning om vem ska betala avgiften 
I 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var 
ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick 
överträdelsen, eller den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST bygg@ulriCehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 

ULR.I C EHAMNS 
KOMMUN 

TRAN EMO 
KOMMUN 



Ari Sauvola och Jessica Stjerna är de som Samverkansnämnden bedömer som ansvarig för 
överträdelsen och är därmed den anspråket riktas mot. Av PBL 11 kap. 53§ ska en 
byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Ari Sauvola och Jessica Stjerna gavs möjligt att senast 2018-04-01 inkomma 
med ett yttrande. Fastighetsägarna inkom aldrig med något svar med anledning av ärendet. 

Ärende 
2015-01-21 inkom en anmälan till Samverkansnämnden om olovlig byggnation på fastigheten 
Lövstad 1:7. 

2018-02-12 besökte tjänstepersoner från Samverkansnämnden miljö och bygg platsen och 
dokumenterade situationen. 

I skrivelsen 2018-02-13 informerades fastighetsägaren att en byggsanktionsavgift kommer 
att tas ut om inte tillbyggnaden tas bort. 

2018-02-19 inkom fastighetsägaren information om att få söka bygglov i efterhand. 

2018-03-16 skickades ytterligare ett brev om möjlighet till rättelse. Fastighetsägaren inkom 
inte med några svar med anledning av ärendet. 

Beslut och handlingar delges till: 

Bilaga: 

Byggsanktionsavgift 

Ortofoto år 2015 och 2017 

Hur man överklagar 

Ari Sauvola 

Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet, ange 
diarienummer och orsak till överklagandet. Skicka till Ulricehamns kommun, 
Samverkansnämnden miljö och bygg, 523 86 Ulricehamn eller miljobygg@ulricehamn.se. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST bygg@ulricehamn.se 
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BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 
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Byggsanktionsavgift 
Fastighetsbeteclming 

Bilaga nwnmer 

Byggnadsnämndens diarienummer 

Ärendebeskrivning 

Ärende 

Vad berör åtgärden? 

Vilken typ av åtgärd gäller ditt 
ärende? 

Vilken typ av byggnad berör 
åtgärden? 

Fanns beviljat bygglov eller var 
amnälan inlämnad innan åtgärden 
påbörjades? 

Area 

LÖVSTAD 1:7 

2015.207 

Påbörjat åtgärd utan startbesked 

Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en 
byggnad 

Tillbyggnad 

Komplementbyggnad 

Nej 

17 

Plan- och byggfårordning (2011 :338) 9 kap 7 § 2 p 

Byggsanktionsavgiften får att trots fårbudet i l O kap. 3 § plan- och bygglagen (20 l 0:900) påbörja en 

sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap 2 § fårsta stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan

och bygglagen eller amnälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 11 innan byggnadsnämnden har gett 

ett startbesked är: 

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,08 

prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea. 

Beräkning 

Sanktionsarea 

Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 

Beräkningsgmndande formel 

Beräkning 

Beräknad sanktionsavgift 

2 

45 500 kr (20 18) 

(0,08 *p b b )+(0,005 *pbb* sanktionsarea) 

(0,08*45500)+(0,005*45500*2) 

4 095 kr 



Flygfoto år 2017. Tillbyggnad 

Flyggfoto år 2015 Innan tillbyggnaden byggdes. 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESÖI<SADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOI< facebook.c~m/ulricehamnskommun 

U L R. l C E H t\ M N S 
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1 ( 1 ) 

TRAN EMO 
KOMMUN 



Samverkansnämnden miljö och bygg 
Beslut 2018-05-02 

SMB § 61 

1 (8) 

Strandskydd - dispens för tillbyggnad av 
huvudbyggnad och nybyggnation av trädäck på 
Tyggestorp 8:9, Tranemo och dispens för avverkning 
av tre träd, och ersättande av brygga på Tyggestorp 
8:8, Tranemo 
Diarienummer: 

Sökande: 

Fastighetsägare: 

Tyggestorp 8:9 

Tyggestorp 8:8 

Beslut 

2017.2773 

Kristina Hjorth Svensson, Jerker Svensson 

Kristina Hjorth Svensson, Jerker Svensson 

Skara stift 

Strandskyddsdispens beviljas för tillbyggnad av huvudbyggnad och nybyggnation av trädäck 
på Tyggestorp 8:9. 

Strandskyddsdispens beviljas för nybyggnad av komplementbyggnad på Tyggestorp 8:9. 

Strandskyddsdispens beviljas för avverkning av tre träd, och ersättande av brygga på 
Tyggestorp 8:8. 

Villkor 
Som villkor för beslutet gäller med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken (MB) följande: 

• Som tomtplatsavgränsning, ca 1414 m2
, med stöd av 7 kap. 18 f§ MB, ska område 

fortsatt gälla enligt tidigare avstyckning 1990 och därefter fastighetsreglering 2005. 

Tomtplatsavgränsningen illustreras i bilaga 2. 

• Huvudbyggnadens yta får högst ta i anspråk ca 97m2 inklusive en inglasad veranda. 

Ha en maximal höjd på ca 7 meter och ha en ungefärlig placering enligt bilaga 2. 

• Huvudbyggnadens trädäck får högst ta i anspråk ca 36m2 och ska ha en ungefärlig 

placering enligt bilaga 2. 

• En avskärmning ska uppföras längs tomtplatsavgränsningens nordvästsida för att 

markera gränsen mellan privat och allmänrättsligt tillgängligt område, se bilaga 2. 

Miljöenheten 
TELEFON 0321-59 so oo E-POST miljo@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 

U UU CE H AMNS TRANEMO 
KOMM UN 1 KOMMUN 
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Avskärmningen kan till exempel bestå av staket, häck, mur eller liknande, men ska 

vara tillräcklig för att fylla funktion. 

• Den nya komplementbyggnaden får högst ta i anspråk ca 40m2 , och ha en ungefårlig 

placering enligt bilaga 2. Den får inte förses med altan, trädäck eller liknande. 

• Den ersatta bryggan ska ligga på samma plats som den ursprungliga och får som 

högst vara 2 meter bred och 7 meter lång. 

• Den ersatta bryggan ska förses med skyltning som visar att den är tillgänglig för alla. 

• Dispensen gäller avverkning av de tre träd som är markerade i bilaga 2. 

• Som fri passage med stöd av 7 kap 18 f§ MB, ska ett område mellan Ösjön och 

tomtplats enligt bilaga 2 gälla. 

Motivering till beslut 
Beslutet är taget med stöd av 7 kap. 18 b § MB för åtgärderna ovan på fastigheterna 
Tyggestorp 8:9 och 8:8, Tranemo kommun. 

Särskilt skäl - 7 kap. 18 c § punkt 1-6 MB 

Samverkansnämnden miljö och bygg, bedömer att särskilda skäl föreligger enligt punkt 1 och 
3 för att medge dispens för de åtgärder som gäller huvudbyggnaden, ersättningsbryggan och 
avverkningen, då området som åtgärden avser: 

• "redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften" (punkt 1). 

Och 
• "behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 

inte kan tillgodoses utanför området" (punkt 3) 

Strandskyddets syfte - 7 kap. §§ 13 och 26 MB 

Åtgärderna som gäller huvudbyggnaden, ersättningsbryggan och avverkningen bedöms, 
enligt nämnden, vara förenliga med strandskyddets syften som innebär att: 

• förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden tryggas och 
• att goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten bevaras. 

Åtgärden som gäller komplementbyggnaden bedöms enligt nämnden inte som förenlig med 
strandskyddets syften. 

Hänsyn till enskilda intressen - 7 kap. 25 § MB 

Att medge dispens för åtgärderna bedöms vara en rimlig avvägning mellan den enskildes och 
det allmännas intresse. 
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Markens lämplighet 
Åtgärderna är med hänsyn till ovanstående förenligt med kommunens översiktsplan samt en 
från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3-4 kap. 
MB. 

Ärende 
2017-10-27 mottog miljöenheten en ansökan om dispens från bestämmelserna om 
strandskydd i 7 kap. 16 § MB på fastigheten Tyggestorp 8:9. Ansökan avser dispens från 
strandskyddet för att renovera och bygga till huvudbyggnaden, bygga en 
komplementbyggnad, avverka tre träd i strandlinjen och ersätta en gammal brygga. Fältbesök 
gjordes 2017-12-22 och 2018-01-22. Huvudbyggnaden är i behov av bättre dränering, och 
sökanden har för avsikt att leda dräneringen genom en sumpmark till ett dike. Eftersom det 
skulle innebära någon form av vattenverksamhet eller markavvattning informerades 
sökanden om att det kan krävas anmälan eller tillstånd från Länsstyrelsen för detta. Ansökan 
har kompletterats 2018-02-02. Ärendet kommunicerades 2018-02-21. sökanden reviderade 
ansökan 2018-03-06 via två telefonsamtal och förtydligade revideringen 2018-03-20. 
Revideringen gällde platsen för den nya gäststugan, flyttad innanför tomtplatsen istället för 
utanför. 

Beskrivning av platsen och området 
Fastigheten ligger vid Ösjön, bilaga 1. Här råder ett strandskydd 100 meter. Fastigheten har 
skiftat i storlek under åren men har främst använts för småskaligt jord- och skogsbruk. 
Gården är fortfarande omgiven av odlingsmark. De öppna ytorna är inramade av busk- och 
trädridåer, främst lövträd. Snett bakom huvudbyggnaden, övergår trädgården till sumpmark 
och sedan till ett dike som mynnar ut i Ösjön. En liten grusväg korsar gårdsplanen mellan 
huset och ladugården och fortsätter vidare till en byggnad som används som jaktstuga. Från 
vägen sluttar marken ner mot sjön, och kanten av vallen hålls på plats av en gammal stenvall 
några meter innan vattenlinjen. De flesta träden nära vattnet är relativt grova och friska 
triviallövträd. Trädgården är ganska tydligt ianspråktagen med gräsmatta, buskar och några 
träd, men saknar avskärmningar framför allt mot vägen. 

Naturvärden och friluftsvärden 
Området berörs inte av några riksintressen enligt 3 kap MB. Området har inga värden 
utpekade på regional skala, i Tranemos Översiktsplan eller i den lokala naturvårdsdatabasen. 
Det finns lokala värden för rekreation och friluftsliv knutna till den tydlig passagen över 
gårdsplanen och vidare runt Ösjön. 

Bedömning av åberopat särskilt skäl och åtgärdernas påverkan 
Särskilt skäl 

Sökanden har åberopat det särskilda skälet enligt punkt 1; att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Sökanden har 
hänvisat till att gården Råhyltan varit bebodd sedan 1870-talet, bl.a. genom flygfoton och 
fotografier från 1957. 1990 styckades huvudbyggnaden med trädgård av från stamfastigheten 
(då Tyggestorp 8:1) och bildade Tyggestorp 8:9. 2005 gjordes en ny fastighetsförrättning för 
att införliva gårdsplan, ladugård och lite öppen mark utöver trädgården. I samband med 
detta beslutade Lantmäteriet att det som varit fastighetsgräns när huvudbyggnaden 
styckades av skulle bli gränsen för tomtplatsen. Trädgården är tydligt ianspråktagen med 
gräsmatta, berså och andra trädgårdsväxter, även om den hunnit bli lite vildvuxen mellan att 
den tidigare ägaren avled och de nuvarande tillträdde. Tomtplatsen är kilformad med 



huvudbyggnaden och den planerade komplementbyggnaden i den bredaste delen och 
infiltrationsdelen av det enskilda avloppet i den snävaste. 

Det särskilda skälet enligt punkt 1 bedöms därför som acceptabelt och tillämpbart för 
åtgärderna som gäller huvudbyggnaden och komplementbyggnaden. 
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Samverkansnämnden bedömer att det särskilda skälet enligt punkt 3 är tillämpbart för 
åtgärderna som gäller ersättningsbryggan och awerkningen intill bykhuset på Tyggestorp 
8:8. Punkt 3 gäller att området "behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga 
vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området". Bykhuset är en liten, förfallen 
byggnad som inte genererar någon egen hemfridszon. Tre lövträd har vuxit upp precis intill 
byggnadens sidor, ett av dem så nära att taket och trädstammen skaver sönder varandra. 
Byggnaden ligger precis vid vattnet, under trädkronorna, och av trädens storlek att döma har 
den funnits där länge. Utan att ta ner de tre träden kan bykhuset inte repareras. 

Bryggan utanför bykhuset har till största delen ruttnat och sjunkit ner i vattnet. Sökanden 
har styrkt bryggans storlek och placering med foton, en faktura från Skara stift för 2018 som 
gäller "arrendekostnaden för markområde inklusive båtskjul och brygga" och genom ett intyg 
från den tidigare markägaren. 

Åtgärdernas påverkan på den allmänrättsliga tillgången till 
strandskyddsområdet 

De mest omfattande åtgärderna vidtas inom en sedan länge etablerad tomtplats, och gäller 
den befintliga huvudbyggnaden. Att öka användningen och antalet byggnader kan ge effekter 
utanför tomtplatsen även om själva åtgärderna görs innanför. Det finns en risk att avskräcka 
allmänheten från passage på vägen som skär över gårdsplanen mellan huvudbyggnaden och 
ekonomibyggnaderna. Risken minskar genom att ha en tydlig avskärmning mellan väg och 
tomtplatsgräns och genom att ha olika utformning på uteplatserna. Den inglasade verandan 
vetter åt vägen, medan det öppna trädäcket vetter åt åkermark och en sänka ner mot ett dike. 
Komplementbyggnaden kommer ligga nära två av tomtplatsens gränser, och bedömningen är 
att den mycket väl kan fylla sin funktion som övernattningsstuga utan "egen" uteplats. I öster 
finns redan ett gammalt staket och växter som bidrar till att avskärma tomtplatsen i viss 
mån. Syftet med att villkora avskärmning även åt vägen, storlek och utformning på 
byggnaderna är att en eventuell privatiserande effekt utanför tomtplatsen ska bli minimal. 

Åtgärderna som gäller bykhuset och bryggan är förenade med större risk att avskräcka 
allmänheten från att passera utmed Ösjön. Att reparera taket på bykhuset är inte 
dispenspliktigt i sig, men trädawerkningen och ersättningsbryggan är det, och den samlade 
effekten av åtgärderna kan ge intryck av att det är privat område. Villkoren om bryggans 
storlek och skyltning syftar till att minska påverkan till en acceptabel nivå. 

Åtgärdernas påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv 

Åtgärderna som gäller huvudbyggnaden och komplementbyggnaden vidtas på mark som 
sedan länge varit anlagd trädgård i betydelsen klippt gräsmatta och äldre trädgårdsväxter. 
Eftersom huvudbyggnaden är i behov av bättre dränering i källarplanet finns en risk att 
dräneringsarbetet förändrar livsvillkoren för växt- och djurliv i sumpmarken mellan 
trädgården och diket. Eventuella försiktighetsmått för att minimera påverkan vid 
vattenverksamheter regleras av Länsstyrelsen och har därför inte villkorats inom 
dispensärendet. 

Påverkan från åtgärderna som gäller huvudbyggnaden i övrigt bedöms bli liten. 
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Åtgärderna som gäller bykhuset och bryggan bedöms ge en relativt liten och kortvarig 
förändring av livsvillkoren för växt- och djurlivet. De tre träd som behöver fållas har gott om 
ersättare strax intill. Salinstrålningen i vattnet kommer öka något där kronorna skuggat 
tidigare och ersättningsbryggan inte når att skugga. Med villkoren om att endast avverka de 
träd som är nödvändiga för att reparera bykhuset och ersätta bryggan med en likvärdig 
bedöms påverkan ändå som acceptabel. 

Övrig information 
En åtgärd kan kräva både strandskyddsdispens och bygglov. Om åtgärden kan påverka 
vattenmiljöer kan det även krävas anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet från 
Länsstyrelsen. 

Ett beslut upphör att gälla, enligt 7 kap. 18 h§ MB (1998:808) om den åtgärd dispensen avser 
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga 
kraft. 

Länsstyrelsen kan, med stöd av 19 kap. 3 b§ MB (1998:808) ta upp beslutet för överprövning 
inom tre veckor från den dag kommunens beslut inkom till Länsstyrelsen. Ni bör invänta tid 
för eventuell överprövning samt andra lov eller tillstånd i den mån sådana krävs. 

Avgift 
Ärendet inleddes under 2017 och därför tas avgiften ut enligt 2017 års taxa. 

En avgift tas ut i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade taxan i Ulricehamns 
kommun 194 §, 2016-11-24 respektive 129 §, 2016-11-28 Tranemo kommun. 

Avgiften uppgår till åttatusen etthundra (8100) kr. 

Fakturering sker separat. 

Delges: 

Kristina Hjorth Svensson & Jerker Svensson 

Ljunggatan 1 

154 42 Limmared 

Skara stift 

Box 173 

523 23 Skara 

För kännedom till: 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
Lantmäterimyndigheten 
Väghållningsmyndighet 
N a turskyddsföreningen 

Bilagor: 

1. Översiktskartor 
2. Beslutskarta 



Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, ange 
diarienummer och orsak till överklagandet. skicka till Ulricehamns kommun, 
Samverkansnämnden miljö och bygg, 523 86 Ulricehamn eller miljo@ulricehamn.se. 
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Bilaga 1. Översiktskarta. 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-05-02 

SMB § 62 

Vist 10:13 m fl,Ulricehamn 

Strandskydd - dispens för an läggande av kabelpark 
för wakeboardåkning och liten klubbstuga 
Diarienummer: 2018.330 

Sökande: Ulricehamns Wakeboardförening 

Fastighetsägare: 

1 (7) 

Vist 10:13 

Begesund 1 : 86 

Begesund 1:335 

Sven Gunnar Persson, Vist Håkantorp 798, 52390 Ulricehamn 

Ulricehamns kommun, 52386 Ulricehamn 

Åsundens Fastighets AB, Norra Strandgatan 5 A, 52337 
Ulricehamn 

1491: Begesund Outredd fastighet 

Förslag till beslut 
Strandskyddsdispens avslås för anläggande av kabelpark för wakeboardåkning och liten 
klubbstuga. 

Motivering till beslut 
Beslutet är taget med stöd av 7 kap. 18 b § MB för anläggande av kabelpark för 
wakeboardåkning och en liten klubbstuga på fastigheten VIST 10:13 m fl, Ulricehamn. 

Särskilt skäl - 7 kap. 18 c § punkt 1-6MB 

Samverkansnämnden miljö och bygg (SMB), bedömer att särskilda skäl föreligger enligt 
punkten 3 för att medge dispens för de aktuella åtgärderna eftersom: 

• "anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området" (punkt 3). 

De åberopade särskilda skälen enligt 7 kap. 18 c punkt 4 och 6 MB bedöms av SMB inte vara 
tillämpbara. 

• "ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske 
utanför området" (punkt 4). 

• "området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse" 
(punkt 6). 

Lekstaden ligger inte inom ett utpekat LIS-område varför detta inte kan anges som särskilt 
skäl för att medge dispens för de aktuella åtgärderna. 

Miljöenheten 
TELEFON 0321-59 50 oö E-POST miljo@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACE BOOK facebook.com/ulricehamnskommun 

U LRI CE HAMNs 
KOMMUN 

TRAN EMO 
KOMMUN 



Strandskyddets syfte - 7 kap. §§ 13 och 26 MB 

Åtgärderna bedöms, enligt nämnden, inte vara förenliga med strandskyddets syften som 
innebär att: 

• förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden tryggas och 
• att goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten bevaras. 

Hänsyn till enskilda intressen - 7 kap. 25 § MB 
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Att avslå dispens i detta ärende bedöms vara en rimlig avvägning mellan den enskildes och 
det allmännas intresse. 

Markens lämplighet 
Lekstadens sedimentbottnar är förorenade av cancerogena P AH-föreningar och följaktligen 
skulle vattenaktiviteter kunna leda till att människor och djur utsätts för en ökad exponering. 

I området kring Lekstaden uppehåller sig en mängd fågelarter, varav flera finns upptagna i 
den svenska rödlistan. Fyra fladdermusarter har noterats vid Lekstaden. Samtliga 
fladdermusarter är skyddade genom 4 och 5 §§ Artskyddsförordningen och EU:s 
Habitatdirektiv bilaga 4· 

Åtgärderna är med hänsyn till ovanstående inte förenligt med kommunens översiktsplan 
samt en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3-
4kap. MB. 

Ärende 
2018-02-06 mottog miljöenheten en ansökan om dispens från bestämmelserna om 
strandskydd i 7 kap. 16 § MB på fastigheten VIST 10:13 m fl. Ansökan avser dispens från 
strandskyddet för anläggande av kabelpark för wakeboardåkning och en liten klubbstuga. 
Kabelparken består av två torn, flytbrygga för påstigning samt hopp och hinder mellan 
tornen. Tornen placeras på var sin sida av Lekstaden, i nordvästra respektive i sydöstra 
hörnet. På en i ansökan bifogad skiss har klubbstugan placerats i sydöstra delen av Lekstaden 
strax utanför strandskyddsområdet. 

Av den skiss som sökanden bifogat ansökan framgår att endast ett av de två tornen, det i 
nordvästra delen av Lekstaden, står inom strandskyddsområdet. Tornen är nio meter höga 
och förankras i ett betongfundament som är 1,5*1,5*1,5 meter i storlek. Betongfundamenten 
grävs inte ned i marken och behöver inte förankras. Mellan tornen löper en vajer med ett 
handtag för wakeboardåkaren. För att nå handtaget kommer en flytbrygga med måtten 2*3 
meter att läggas i anslutning till tornet i sydvästra delen av sjön. Mellan tornen kommer hopp 
och hinder att placeras på 10 meters avstånd från kabeln, ömsom på vardera sidan. Antalet 
hinder kommer att vara som mest 6 st. Sökanden uppger att hopp och hinder skräddarsys för 
anläggningen varför måtten inte kan anges. 

Parken kommer att vara öppen mellan maj och oktober, beroende på väderlek. De dagliga 
öppettiderna är inte fastslagna, men kommer att ligga inom intervallet 10.00 till21.00. All 
åkning kommer att ske i dagsljus. Ingen belysning kommer att utnyttjas vid drift eller efter 
stängning. 

Ulricehamns Wakeboardförening har inte tecknat nyttjandeavtal/arrendeavtal med 
fastighetsägarna. 

Fältbesök gjordes 2018-03-19. Ansökan har kompletterats 2018-03-21. 
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Ärendet kommunicerades 2018-04-03. Ulricehamns Wakeboardförening har inte lämnat 
några synpunkter. 

Beskrivning av platsen och området 
VIST 10:13 m fl ligger vid Lekstaden, en mindre sjö vid Ätrans utlopp i Åsunden, bilaga 1. 

Lekstaden och omgivande markområden ligger inom Ätrans och Åsundens svämplan, d v s 
det område som översvämmas vid höga vattennivåer. Sjöns vattenyta ligger i nivå med 
Åsundens vattenyta och avskiljs endast av ett smalt våtmarksområde. Vid normalvattennivå 
sker allt vattenutbyte mellan Åsunden och Lekstaden genom infiltration via våtmarken. 

Lekstaden omfattas av Åsundens strandskyddsområde, där ett strandskydd på 300 meter 
råder. 

Norr om Lekstaden ligger ett nybyggt bostadsområde benämnt "Norra stranden", avskiljt 
från sjön av en GC-väg. GC-vägen fortsätter längs östra sidan av Lekstaden, parallellt med 
Boråsvägen, och vidare mot Ätran. GC-vägen är på ömse sidor omgiven av gräsmattor. Längs 
Lekstadens norra strand har träd planterats i strandzonen. 

Västra och södra delen av sjön utgörs av ett delvis trädbeklätt våtmarksområde. Området 
ingår i kommunens Grönplan där det anges att våtmarken i huvudsak ska lämnas för fri 
utveckling. 

Väster om Lekstaden ligger bad- och campingplatsen Prången. 

Naturvärden och friluftsvärden 
Lekstaden ingår i riksintresset för friluftsliv "Åsunden, Hofsnäs, Torpasjöområdet" och i 
riksintresset för kulturmiljövård "Ätrans dalgång". 

Lekstaden ingår i sin helhet i det område som utpekats som särskilt värdefullt vatten för 
kulturmiljön "Ätrans dalgång". Området ingår delvis i ett regionalt särskilt värdefullt vatten 
för natur "Åsunden, Yttre Åsunden, Torpasjöområdet" och delvis i ett område som pekats ut 
av Havs- och vattenmyndigheten som värdefullt. 

I Ulricehamns kommun Grönplan anges att området har stor betydelse för fågel och 
fladdermöss. Ett stort antal fågelarter observeras enligt Ulricehamns fågelgrupp regelbundet 
kring Lekstaden, bl. a den enligt svenska rödlistan sårbara sävsparven. Ett flertal rödlistade 
fågelarter förekommer i mindre utsträckning. Fyra arter av fladdermöss har noterats i 
närområdet kring Lekstaden. Ingen av dessa finns med på rödlistan, men samtliga 
fladdermusarter är fridlysta enligt 4 och 5 §§ Artskyddsförordningen. Fladdermusarterna 
finns även upptagna i EUs Habitatdirektiv bilaga 4 vilket innebär att habitatet där de finns är 
skyddat. 

I Lekstaden har vattenaloe påträffats som är en signalart för artrika miljöer. 

Lekstaden ingår i den sekundära skyddszonen kring Ulricehamns vattenskyddsområde. 

Lekstaden utnyttjas så vitt känt inte för organiserade aktiviteter, men däremot sker visst 
sportfiske i sjön. Omfattningen av detta sportfiske kan inte avgöras. 

Inga fornlämningar finns registrerade i området. 

Föroreningar 
På fastigheten Bogesund 1:54 norr om Lekstaden fanns från början av 1970-talet till slutet av 
1980-talet en impregneringsanläggning för trävaror. Utsläpp av miljöfarliga ämnen från 
verksamheten medförde att området pekades ut som förorenad mark av riskklass 1, d v s 
objektet bedömdes kunna utgöra en mycket stor risk. Fastigheten klassificeras idag som 
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"känsligt markområde" efter att en sanering genomfördes 2015 före anläggarrdet av 
bostadsområdet "Norra stranden". I jordprover tagna i samband med saneringen påträffades 
föroreningar i form av dioxiner, bly, zink, P AH (polycykliska aromatiska kolväten), alifater 
och aromater. 

sedimentprovtagningar tagna i Lekstaden 2016 visade på låga halter av dioxin, metaller och 
organiska ämnen som t ex alifater och aromater, men förhöjda halter av olika P AH
föreningar. Konsulten (WSP AB) som utförde studien gjorde bedömningen att de uppmätta 
halterna inte utgör "några uppenbara risker för människors hälsa vid bibehållen användning 
som rekreationsområde". Risken för spridning och exponering från sedimentet till människor 
och miljön bedöms vara ytterst liten om sedimentet lämnas orört (dnr 2016.0602). 

Lekstaden används som dagvattenrecipient vilket kan leda till en tillförsel av olika 
föroreningar. 

Bedömning av åberopat särskilt skäl och åtgärdernas påverkan 
Sökanden har som särskilt skäl åberopat 7 kap. 18c § punkterna 3,4 och 6 MB. Som särskilt 
skäl har sökanden också åberopat att området är utpekat för landsbygdsutveckling enligt 7 
kap. 18d § MB. 

Wakeboard är en brädsport i likhet med skateboard eller snowboard, men som utförs på 
vatten. Eftersom wakeboardåkning är en aktivitet som förutsätter tillgång till vatten bedömer 
Samverkansnämnden miljö och bygg att det särskilda skälet enligt 7 kap. 18 c § punkt 3 MB 
är tillämpbart. De åberopade särskilda skälen enligt 7 kap. 18 c § punkt 4 och 6 MB bedöms 
av SMB inte vara tillämpbara då det inte är fråga om utbyggnad av pågående verksamhet 
eller är att anse som ett mycket angeläget intresse. 

Wakeboardåkning är en aktivitet som skapar turbulens i vatten och det kan därför inte 
uteslutas att förorenat sediment förs upp i den fria vattenmassan. SMB bedömer av denna 
anledning att wakeboardåkning i Lekstaden skulle kunna leda till att människor och djur 
utsätts för en ökad exponering av cancerogena P AH-föreningar. 

Artrikedomen vid Lekstaden är hög med ett flertal observerade rödlistade fågelarter och fyra 
fladdermössarter. Fladdermöss är fridlysta enligt 4 och 5 §§ Artskyddsförordningen och finns 
även upptagna i EUs Habitatdirektiv bilaga 4 som syftar till att bevara och skydda hotade 
arters livsmiljöer. SMB bedömer att en wakeboardanläggning i Lekstaden riskerar att 
påverka faunan i området negativt och därför inte är förenlig med strandskyddets syfte att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Övrig information 
En åtgärd kan kräva både strandskyddsdispens och bygglov. 

Avgift 
En avgift tas ut i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade taxan i Ulricehamns 
kommun 202 §, 2017-11-23 respektive 141 §, 2017-11-27 Tranemo kommun. 

Avgiften uppgår till åttatusen tvåhundra åttio (8 280) kr. 
Fakturering sker separat. 



Delges: 

sökanden: 

Ulricehamns Wakeboardförening 

Kontaktperson: Patrik Alström 

Brunnsnäs 152 

52390 Ulricehamn 

E post: info. ulricehamnwake(@gmail.com 

Fastighetsägare: 

Sven Gunnar Persson 

Vist Håkantorp 798 

52390 Ulricehamn 

Ulricehamns kommun 

52386 Ulricehamn 

Åsundens Fastighets AB 

Norra Strandgatan 5 A 

52337 Ulricehamn 

Bilagor: 

1. Översiktskartor 
2. Detaljkarta 

Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, ange 
diarienummer och orsak till överklagandet. Skicka till Ulricehamns kommun, 
Samverkansnämnden miljö och bygg, 523 86 Ulricehamn eller miljo@ulricehamn.se. 
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Bilaga 1. Översiktskartor. 
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Bilaga 2. Detaljkarta. 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-05-02 

SMB § 63 

Getared 2:11, Ulricehamn 

Strandskydd - dispens för an läggande av fristående 
uterum 
Diarienummer: 

Sökande: 

Fastighetsägare: 

Beslut 

2018.331 

Ulf Helmuth 

Anette och Ulf Helmuth 

Strandskyddsdispens beviljas för anläggande av fristående uterum. 

Villkor 
Som villkor för beslutet gäller med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken (MB) följande: 

• Tomtplatsen reglerades i avstyckning 9 januari 2003, Lantmäteriets akt 1491-316. 

Gällande tomtplatsavgränsning, ca 1526 m2 , redovisas i bilaga 2. 
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• Det fristående uterummets yta får högst ta i anspråk ca 25 m2 och ha en maximal höjd 

på ca 3 meter. Den ungefårliga placeringen framgår av bilaga 2. 

• En avskärmning ska upprättas längs hela tomtplatsavgränsningen mot lucktomten i 

öster för att markera gränsen mellan privat och allmänrättsligt tillgängligt område, se 

bilaga 2. Avskärmningen kan till exempel bestå av staket, häck, mur eller liknande, 

men ska vara tillräcklig för att fylla funktion. 

• Träd inom tomtplatsavgränsningen, se bilaga 2, får inte avverkas med undantag av en 

situation där de riskerar att falla och orsaka personskador eller vålla annan skada. 

• Som fri passage med stöd av 7 kap 18 f§ MB, ska ett område mellan sjön och 

tomtplats enligt bilaga 2 gälla. 

Miljöenheten 
TELEFON 0321~59 50 oo E-POST miljo@i.llricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comjulricehamnskommun 

ULRI C EHAMNs 
KOMMUN 

TRAN EMO 
KOMMUN 



Motivering till beslut 
Beslutet är taget med stöd av 7 kap. 18 b § MB för anläggande av fristående uterum på 
fastigheten GETARED 2:11, Ulricehamn. 

Särskilt skäl - 7 kap. 18 c § punkt 1-6 MB 
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Samverkansnämnden miljö och bygg, bedömer att särskilda skäl föreligger enligt punkten 1 
för att medge dispens för den aktuella åtgärden, då området som åtgärden avser: 

• "redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften" (punkt 1). 

Strandskyddets syfte - 7 kap. §§ 13 och 26 MB 

Åtgärden bedöms, enligt nämnden, vara förenlig med strandskyddets syften som innebär att: 

• förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden tryggas och 
• att goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i ·vatten bevaras. 

Hänsyn till enskilda intressen - 7 kap. 25 § MB 

Att medge dispens i detta ärende bedöms vara en rimlig avvägning mellan den enskildes och 
det allmännas intresse. 

Markens lämplighet 
Åtgärden är med hänsyn till ovanstående förenligt med kommunens översiktsplan samt en 
från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 - 4 kap. 
MB. 

Ärende 
2018-02-07 mottog miljöenheten en ansökan om dispens från bestämmelserna om 
strandskydd i 7 kap. 16 § MB på fastigheten Getared 2:11. Ansökan avser dispens från 
strandskyddet för att riva en uteplats med skärmtak och ersätta med ett fristående uterum. 
Den befintliga uteplatsen har de ungefårliga yttermåtten 3,8*3,9*2,4 meter 
(längd*bredd*höjd). Uterummet kommer att ha de ungefårliga yttermåtten 6,2*4,0*2,7 
meter (längd*bredd*höjd). Uterummets bakre vägg är byggd i trä medan båda gavelsidorna 
och framsidan är av glas. 

Fältbesök gjordes 2018-03-19 och 2018-03-26. Ansökan har kompletterats 2018-02-25 och 
2018-03-21. 

Beskrivning av platsen och området 
Fastigheten Getared 2:11ligger i Ulvungsviken i nordvästra delen av sjön Tolken, bilaga 1. 
Här råder ett strandskydd på 300 meter. 

Inom fastigheten finns hus för permanentboende, en carport, ett förråd, en gäststuga och en 
uteplats med skärmtak. Mellan uteplatsen och gäststugan finns en badtunna. Det nya 
uterummet kommer att placeras på ungefår samma plats som uteplatsen. Uterummets 
gavelsida mot sjön kommer att ligga ca 0,5 meter närmre strandenjämfört med den 
befintliga uteplatsen. Badtunnan mellan uteplatsen och gäststugan kommer att tas bort. 

Getared 2:11 ansluter i västlig riktning mot en avstyckad, bebyggd, tomt medan det på östra 
sidan finns en lucktomt mellan Getared 2:11 och nästa avstyckade tomt. På lucktomten, i nära 
anslutning till Getared 2:11, har avloppsanläggningen placerats. I norr löper infartsvägen till 
Getared 2:11 och till intilliggande tomter. På motsatt sida av vägen finns i nordost en 
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avstyckad, bebyggd, tomt och i nordväst en mindre träddunge. Träddungen består av klena 
till medelgrova träd, främst al, och sly. 

Getared 2:11 avskärmas i väst av ett staket och i norr av en häck. Mot lucktomten i öst 
varierar avskärmningsgraden. Närmast Tolken avskärmas tomten av den befintliga 
uteplatsen och gäststugan tillsammans med ett plank däremellan. Från gäststugans norra 
gavel till häcken längs infartsvägen finns enstaka större träd och buskar, men ingen enhetlig 
avskärmning. 

I strandzonen mot sjön växer tre grova träd varav två i anslutning till uteplatsen. 

Naturvärden och friluftsvärden 
Getared 2:11ligger inom Öresjö vattenskyddsområdes tertiära skyddszon. 

Området kring Tolken är i Ulricehamns översiktsplan utpekat som närströvområde. 

Inga rödlistade arter eller fornlämningar finns registrerade i närområdet. 

Bedömning av åberopat särskilt skäl och åtgärdens påverkan 
Sökanden har som särskilt skäl åberopat 7 kap. 18c § punkt 1 MB. 

Rivning av den befintliga uteplatsen med skärmtak och uppförande av uterum utförs inom en 
avstyckad tomt. Uterummet uppförs på samma plats som den befintliga uteplatsen. Getared 
2:11ligger i omedelbar anslutning till avstyckade fastigheter bebyggda med fritidshus på 
västra och nordöstra sidan. 

Anläggandet av uterummet kommer inte att innebära att det idag utnyttjade området, inom 
befintlig tomtplatsavgränsning, utökas. Byggnadsarbetena kommer inte att kräva avverkning 
av träd varken inom tomtplatsen eller i kringliggande markområden. Åtgärderna innebär inte 
att möjligheterna för vilt att passera och områdets förutsättningar som uppehållsplats för 
fåglar och däggdjur förändras. 

Uppförandet av uterummet kommer att tillåtas med villkor att en tydlig avskärmning 
upprättas längs hela tomtplatsavgränsningen mot lucktomten. Syftet är att säkerställa en 
tydlig gräns mellan privat och allmänrättsligt tillgängligt område. 

Samverkansnämnden bedömer att området är ianspråktaget och att det särskilda skälet 
enligt 7 kap 18c punkt 1MB är tillämpbart. SMB bedömer vidare att åtgärderna inte har 
någon effekt på den allemansrättsliga tillgången till Tolken eller på den fauna och flora som 
finns i området. 

Övrig information 
En åtgärd kan kräva både strandskyddsdispens och bygglov. 

Ett beslut upphör att gälla, enligt 7 kap. 18 h§ MB (1998:808) om den åtgärd dispensen avser 
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga 
kraft. 

Länsstyrelsen kan, med stöd av 19 kap. 3 b § MB (1998:808) ta upp beslutet för överprövning 
inom tre veckor från den dag kommunens beslut inkom till Länsstyrelsen. Ni bör invänta tid 
för eventuell överprövning samt andra lov eller tillstånd i den mån sådana krävs. 

Avgift 
En avgift tas ut i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade taxan i Ulricehamns 
kommun 202 §, 2017-11-23 respektive 141 §, 2017-11-27 Tranemo kommun. 



Avgiften uppgår till åttatusen tvåhundra åttio (8 280) kr. 

Fakturering sker separat. 

Delges: 

Anette och UlfHelmuth 

Getared 124 

52398 Hökerum 

För kännedom till: 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
Lantmäterimyndigheten 
Väghållningsmyndighet 
N a turskyddsföreningen 

Bilagor: 

1. Översiktskartor 
2. Beslutskarta 

Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, ange 
diarienummer och orsak till överklagandet. Skicka till Ulricehamns kommun, 
Samverkansnämnden miljö och bygg, 523 86 Ulricehamn eller miljo@ulricehamn.se. 
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Bilaga 2. Beslutskarta. 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-05-02 

SMB § 64 

Näsbaholm 1:7, Ulricehamn, 

Strandskydd - dispens för an läggande av 
ersättningsbyggnad och växthus 
Diarienummer: 

Sökande: 

Fastighetsägare: 

Beslut 

2018.454 

Lars-Gunnar Melkner 

Lars-Gunnar och Ingegerd Melkner 

Strandskyddsdispens beviljas för anläggande av ersättningsbyggnad och växthus. 

Villkor 
Som villkor för beslutet gäller med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken (MB) följande: 
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• Som tomtplatsavgränsning, ca 3 700 m2 , med stöd av 7 kap. 18 f§ MB, ska gränser 

gälla enligt bilaga 2. 

• Ersättningsbyggnadens yta får högst ta i anspråk ca 16 m2 och ha en maximal höjd på 

ca 3,5 meter. Taket över utrymmet mellan carport och ersättningsbyggnad ska ha 

samma takhöjd som ersättningsbyggnadens tak och får vara ca 2,5 meter långt. 

Ersättningsbyggnadens ungefårliga placering framgår av bilaga 2. 

• Växthuset yta får högst ta i anspråk ca 12m2 och ha en maximal höjd på ca 2,5 meter. 

Växthusets ungefårliga placering framgår av bilaga 2. 

• För att markera gränsen mellan privat och allmänrättsligt tillgängligt område ska en 

avskärmning uppföras längs de delar av tomtplatsavgränsningen som är framkomlig 

för allmänheten, se bilaga 2. Avskärmningen kan till exempel bestå av staket, häck, 

mur eller liknande, men ska vara tillräcklig för att fylla funktion. 

• Som fri passage med stöd av 7 kap 18 f§ MB, ska ett område enligt bilaga 2 gälla. 

Miljöenheten 
TELEFON 032i-59 50 oo E-POST miljo@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST AD RESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FAC EBOOK facebook.comjulricehamnskommun 

ULR.ICEHAMNS TRANEMO 
KOMMUN 1 KOMMUN 



Motivering till beslut 
Beslutet är taget med stöd av 7 kap. 18 b § MB för anläggande av ersättningsbyggnad och 
växthus på fastigheten Näsbobolm 1:7, Ulricehamn. 

Särskilt skäl - 7 kap. 18 c § punkt 1-6 MB 
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Samverkansnämnden miljö och bygg, bedömer att särskilda skäl föreligger enligt punkten 1 
för att medge dispens för de aktuella åtgärderna, då området som åtgärden avser: 

• "redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften" (punkt 1). 

Strandskyddets syfte - 7 kap. §§ 13 och 26 MB 

Åtgärderna bedöms, enligt nämnden, vara förenlig med strandskyddets syften som innebär 
att: 

• förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden tryggas och 
• att goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten bevaras. 

Hänsyn till enskilda intressen - 7 kap. 25 § MB 

Att medge dispens i detta ärende bedöms vara en rimlig avvägning mellan den enskildes och 
det allmännas intresse. 

Markens lämplighet 
Åtgärderna är med hänsyn till ovanstående förenligt med kommunens översiktsplan samt en 
från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3-4 kap. 
MB. 

Ärende 
2018-02-22 mottog miljöenheten en ansökan om dispens från bestämmelserna om 
strandskydd i 7 kap. 16 § MB på fastigheten Näsbobolm 1:7. Ansökan avser dispens från 
strandskyddet för att (1) riva en befintlig vedbod och (2) ersätta denna med en kombinerad 
vedbod och förråd samt för att (3) anlägga ett nytt växthus. 

Den befintliga vedboden ligger ca 7 meter sydväst en carport och har måtten 4,0*2,5*2,5 
meter (längd*bredd*höjd). Ersättningsbyggnaden placeras i rak linje med carportens 
sydvästra gavel på ungefår samma plats som den befintliga vedboden. Ersättningsbyggnaden 
har de ungefårliga yttermåtten 4,5*3,5*3,2 meter (längd*bredd*höjd). Utrymmet mellan 
carporten och ersättningsbyggnaden är ca 2,5 meter långt och täcks genom en förlängning av 
ersättningsbyggnadens tak. 

Växthuset placeras nordväst om carporten på motsatt sida av infarten. Växthuset har måtten 
4,0*3,0*2,3 meter (längd*bredd*höjd). 

Fältbesök gjordes 2018-03-26. Ansökan har kompletterats 2018-03-26 och 2018-04-03. 
Inmätning av tomtplatsen gjordes 2018-04-09. 

Beskrivning av platsen och området 
Näsbobolm 1:7ligger i södra delen av Näsbobolm vid Åsunden, bilaga 1. Här råder ett 
strandskydd på 300 meter. 

Inom Näsbobolm 1:7 finns ett hus för permanentboende, en carport, en vedbod och en bastu. 
Nära bastun finns en damm med de ungefårliga måtten 20 * 10 meter. 
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Fastigheten Näsbaholm 1:7 består av både hävdad tomtmark och av lövsumpskog. I 
nordvästlig, västlig och sydvästlig riktning gränsar den hävdade tomtplatsen mot Åsunden. 
Längs stranden växer ett antal större lövträd. I övrigt omges fastigheten av en lövsumpskog, 
som delvis ligger inom fastighetsgränsen. Lövsumpskogen domineras av klen al och björk, 
med inslag av medelgrova- grova träd särskilt sydost om tomtplatsen. Lövsumpskogen 
bedöms ha en viktig funktion för fågellivet och troligen förekommer såväl däggdjur och 
groddjur inom området. 

Större delen av de bebyggda delarna av Näsbaholm har detaljplanelagts så när som på 
Näsbaholm 1:7 och en bostadsfastighet norr om Näsbaholm 1:7. Det ungefår 70mbreda 
området mellan de två hävdade tomtplatserna täcks i sin helhet av lövskog. 

Strax öster om lövsumpskogen, på ca so meter avstånd, passerar den gamla järnvägsvallen 
som idag .används som GC-väg. Öster om GC-vägen ligger ett antal fastigheter inom 
detaljplanelagt område. 

Naturvärden och friluftsvärden 
Näsbaholm 1:7ligger inom riksintresset för naturvård "Åsunden-Torpasjöområdet" och inom 
riksintresset för friluftslivet "Åsunden, Hofsnäs, Torpasjöområdet". 

"Åsunden-Torpasjöområdet" är utpekat som riksintresse för naturvård med motiveringen att 
det "kring sjöarna finns stora områden med ädellövskogar som hyser en för regionen sällsynt 
rik och varierad lundflora. Herrgårdsmiljöernas ekhagar rymmer ett flertal mycket grova träd 
som bl.a. hyser rödlistade insekter. Helhetsmiljön rymmer även flera odlingsmiljöer med 
lång agrarhistorisk kontinuitet. Flera ängs- och hagmarksobjekt ingår. Bergamassen är en 
stor, relativt orörd, svagt välvd mosse representativ för den naturgeografiska regionen. 
Åsunden är en större, mesotrof sprickdalssjö med mycket hög biologisk funktion och 
förekomst av rödlistade arter". 

"Åsunden, Hofsnäs, Torpasjöområdet" är utpekat som riksintresse för friluftslivet med 
motiveringen att området har: 

• särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer 
• särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter 
• särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter 

Strax öster om GC-vägen ligger södra delen av ett område som pekades ut som av 
naturvärdesklass 1 i lövskogsinventeringen 1983. Den del som ligger närmast Näsbaholm 1:7 
är idag i huvudsak bebyggd med fritidshus. 

Området kring Åsunden är i Ulricehamns översiktplan utpekat som närströvområde. 

Inga rödlistade arter eller fornlämningar finns registrerade i närområdet. 

Bedömning av åberopat särskilt skäl och åtgärdernas påverkan 
Sökanden har som särskilt skäl åberopat 7 kap. 18c § punkt 1 MB. 

Näsbaholm 1:7 reglerades i avstyckning 7 februari 1975, Lantmäteriets aktnummer 15-MAR-
264. Fastighetens yta uppgår till6 132m2

• Fastighetens struktur med en smal remsa 
naturmark utmed Åsundens strand samt en betydande andel lövsumpskog medförde att en 
tomtplatsavgränsning utfördes. Syftet var att avgränsa hävdad tomtmark och därigenom 
säkerställa allmänhetens tillgång till omgivande naturmark och Åsundens strandzon. 
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Rivning av vedbod och uppförande av ersättningsbyggnad samt byggnation av växthus utförs 
inom en avstyckad fastighet och inom den utpekade tomtplatsavgränsningen. Ersättnings
byggnaden uppförs på ungefår samma plats som den befintliga vedboden. Uppförande av 
ersättningsbyggnad och byggnation av växthus kommer inte att innebära att det hävdade 
området utökas. Byggnadsarbetena kommer inte att kräva någon avverkning i lövsump
skogen eller av de större träd som växer i strandzonen mot Åsunden. 

Åtgärderna medför inte att möjligheterna för vilt att passera eller att lövskogsområdets 
förutsättningar som uppehållsplats för fåglar, däggdjur och groddjur förändras. 

Uppförandet av ersättningsbyggnad och växthus kommer att tillåtas med villkor att en tydlig 
avskärmning upprättas längs de delar av tomtplatsavgränsningen som är framkomlig för 
allmänheten. Längs de sträckor som gränsar till lövsumpskogen bedöms avskärmning vara av 
mindre betydelse då området är otillgängligt. Syftet är att säkerställa en tydlig gräns mellan 
privat och allmänrättsligt tillgängligt område. 

Samverkansnämnden bedömer att området är ianspråktaget och att det särskilda skälet 
enligt 7 kap 18c punkt 1 MB är tillämpbart. SMB bedömer vidare att åtgärderna inte har 
någon effekt på den allemansrättsliga tillgången till Tolken eller på den fauna och flora som 
finns i området. 

Övrig information 
En åtgärd kan kräva både strandskyddsdispens och bygglov. 

Ett beslut upphör att gälla, enligt 7 kap. 18 h§ MB (1998:808) om den åtgärd dispensen avser 
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga 
kraft. 

Länsstyrelsen kan, med stöd av 19 kap. 3 b§ MB (1998:808) ta upp beslutet för överprövning 
inom tre veckor från den dag kommunens beslut inkom till Länsstyrelsen. Ni bör invänta tid 
för eventuell överprövning samt andra lov eller tillstånd i den mån sådana krävs. 

Samverkansnämnden miljö och bygg vill uppmärksamma markägaren till NÄSBOHOLM 1:7 
på lövsumpskogens betydelse. Lövsumpskogen har sannolikt en viktig funktion både som 
viltpassage och som uppehållsplats för olika arter. SMB vill därför uppmana till hänsyn och 
till att avverkning, i görligaste mån, undviks. 

Avgift 
En avgift tas ut i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade taxan i Ulricehamns 
kommun 202 §, 2017-11-23 respektive 141 §, 2017-11-27 Tranemo kommun. 

Avgiften uppgår till åttatusen tvåhundra åttio (8 280) kr. 

Fakturering sker separat. 

Delges: 

Lars-Gunnar Melkner 

Näsbaholm 110 

523 93 Marbäck 

Epost. lgmelkner@hotmail.com 



För kännedom till: 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
Lantmäterimyndigheten 
Väghållningsmyndighet 
N a turskyddsföreningen 

Bilagor: 

1. Översiktskartor 
2. Beslutskarta 

Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, ange 
diarienummer och orsak till överklagandet. skicka till Ulricehamns kommun, 
Samverkansnämnden miljö och bygg, 523 86 Ulricehamn eller miljo@ulricehamn.se. 
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Bilaga 1. Översiktskartor. 
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Bilaga 2. Beslutskarta. 
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