
Samverkansnämnden miljö och bygg 
Protokoll 2018-09-04 

Plats/tid: Kommunhuset i Tranemo, Forumsalen, kl.13.00- 14.10 

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

Ledamöter: 
x Börje Eckerlid (c), ordf 
x Thomas Elmgren (s) vice ordf 

Ingvar Ideström (m) 
Rune Eriksson (c) 
Per Gustavsson (s) 
Ulf Nyberg (m) 

Övriga närvarande: 

x Patrik Mårtensson, enhetschef bygg 
x Gunilla Kock Hansson, enhetschef miljö 
x Linda Järleklint, administratör 
x Birgitta Rosell, sekreterare 
x Markus Gunnarsson, tillsynshandläggare 

Utsedd att justera: Thomas Elmgren 

Ersättare: 
Torbjörn Brandhill (l) 
Jonas Adelsten Kristiansen (s) 
Tobias Henning (mp) 

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

Paragrafer: 100 - 104,106 - 112 

Tillkännagivande av protokollets justering är anslaget på anslagstavla i 

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

Undertecknare: .............. (/}~~······~········ 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 
Protokoll 2018-09-04 

Plats/tid: Kommunhuset i Tranemo, Forumsalen, kl.13.00- 14.10 

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

Ledamöter: 
x Börje Eckerlid (c), ordf 
x Thomas Elmgren (s) vice ordf 

Ingvar Ideström (m) 
Rune Eriksson (c) 
Per Gustavsson (s) 
Ulf Nyberg (m) 

Övriga närvarande: 

x Patrik Mårtensson, enhetschefbygg 
x Gunilla Kock Hansson, enhetschef miljö 
x Linda Järleklint, administratör 
x Birgitta Rosell, sekreterare 
x Markus Gunnarsson, tillsynshandläggare 

Utsedd att justera: Thomas Elmgren 

Justerat: 2018-09-04 

Ersättare: 
Torbjörn Brandhill (l) 
Jonas Adelsten Kristiansen (s) 
Tobias Henning (mp) 

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

Paragrafer: 105 
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Justerare rdförande 

s/L~~tfk f:oxl< ................... . 

Tillkännagivande av protokollets justering är anslaget på anslagstavla i 

Ulricehamn kommunen och Tranemo kommun den 2018-og-06. 

Undertecknare: ....... tJ'~U~ . 61C!t: ....................... . 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-09-04 

SMB § 100 

Kännedomsärenden 

Beslut 
Lägga följande till handlingar. 

ÄRENDE 

1 (2) 

• Mark- och miljödomstolen förpliktigar Gullbergs Fordonsteknik AB att till staten utge 
av Miljö och Bygg-samverkansnämnd Ulricehamn-Tranemo förelagt vite om 6o ooo 
kronor 

• Länsstyrelsen beslutar om villkor för beviljat tillstånd och dispens för användning av 
biocider inom samtliga vattenskyddsområden i Ulricehamns kommun 

• Länsstyrelsen beslutar om tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Ölsremrna 
43:1 på fastigheten Grebbaslätt 1:4, Tranemo 

• Länsstyrelsen beslutar om tillstånd till ingrepp inom fornlämningar RAÄ Tvärred 
12:1, 34:2, 89:1, 156:1 och 275 på fastigheten Onsered 1:2, Ulricehamn 

• Länsstyrelsen beslutar om tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Kölaby 33:1 I 
samband med nybyggnation av fibernät på fastigheten Borred 2:11, Ulricehamn 

• Länsstyrelsen beslutar om tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ Nittorp 
32:1, 34:1, 44:1, 45:1-2, 46:1, 47:1-3, 85:1-2, 86:1, 87:1, 89:1 och 155:1 på fastigheten 
Gölingstorp 1:6, Tranemo 

• Länsstyrelsen beslutar om vattenuttag med försiktighetsmått på fastigheten Hylte 
1:12, Tranemo 

• Länsstyrelsen förbjuder vattenuttag på fastigheterna Åsarp 7=14 och Tyggestorp 8:8 
för bevattning av fotbollsplan på fastigheten Limmared 15:1, Tranemo 

• Länsstyrelsen ger delbeslut om vattenuttag från Särnån för bevattning på fastigheten 
Oppensten 1:1, Tranemo 

• Länsstyrelsen ger delbeslut om vattenuttag från Månstadsån för bevattning på 
fastigheten Limmared 1:4, Tranemo 

• Länsstyrelsen ger delbeslut om vattenuttag från Ätran för bevattning på fastigheten 
Nöre 3:8, Ulricehamn 

• Länsstyrelsen förbjuder vattenuttag ur Jälmån/Nygårdssjön för bevattning av 
fotbollsplaner på fastigheten Nittorps-Nygården 1:3, Tranemo 

• Länsstyrelsen beslutar om försiktighetsmått avseende nedläggning av fiberkabel i 
Jälmån på fastigheten Björsdamm 2:1, Tranemo 

• Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunalt beslut om strandskyddsdispens på 
fastigheten Övre Lida 2:18, Tranemo 

• Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunalt beslut om strandskyddsdispens på 
fastigheten Näsbaholm 1:1, Ulricehamn 

• Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunalt beslut om strandskyddsdispens på 
fastigheten Ekered 3:22, Ulricehamn 

Miljö och byggenheten 
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• Länsstyrelsen informerar om anmälan enligt miljöbalken om schaktning för körväg 
och parkeringsplats vid Ardagh Glass Limmared AB, Limmared 12:1 m. fl. i Tranemo 
kommun 

• Länsstyrelsen informerar om anmälan om transport av farligt avfall för Backens gräv 
& maskin, Ulricehamns kommun 

• Länsstyrelsen lämnar beslut, på överprövad strandskyddsdispens (dnr 2017.2773) för 
Tyggestorp 8:8 och Tyggestorp 8:9 i Tranemo, om att upphäva tidigare dispens i den 
del som röresättande av brygga på Tyggestorp 8:8 

• Länsstyrelsen beslutar att lämna anmälan, om tillfälligt ändrat glasuttag vid Ardagh 
Glass Limmared AB, utan åtgärd under förutsättning att ändringen utförs I enlighet 
med inlämnade handlingar och att gällande tillstånd följs, Limmared 12:1, Tranemo 

• Länsstyrelsen beslutar om försiktighetsmått vid anläggning av våtmark på fastigheten 
Arnabo 1:36, Ulricehamn 

• Kommunfullmäktige i Ulricehamn § 123, Konsekvensändringar i styrdokument med 
anledning av upphörande av samverkan med Tranemo kommun miljö och 
byggområdet 

• Kommunfullmäktige i Tranemo § 77, Avsluta samverkansnämnden miljö och bygg 

Överklagade ärenden 

Tony Magnusson överklagar samverkansnämndens beslut om byggsanktionsavgift för 
nybyggnad av altan på Limmared 1:64, Tranemo 

Martin J arneving överklagar beslut om att avsluta ärendet för nybyggnad av garage på Brunn 
11:7, Ulricehamn 

Tranemo kommun överklagar byggsanktionsavgift för olovlig skolverksamhet på Gudarp 
4:48, Tranemo 

Tord och Carina Grönberg överklagar beslut om avloppsanläggning med anslutning av WC på 
fastighet Ekeslunda 3:12 med servitut på Ekeslunda 3:1, Ulricehamn 

Länsstyrelsen meddelar att sökanden har överklagat Länsstyrelsens beslut angående 
byggsanktionsavgift på Ängen 1, Ulricehamn 

Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet på inhibition angående byggsanktionsavgift på 
Ängen 1, Ulricehamn 

Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet angående avslag på förhandsbesked för 
nybyggnadavenbostadshus på Fästered 1:24, Ulricehamn 

Länsstyrelsen meddelar att sökanden har överklagat Länsstyrelsens beslut angående avslag 
på förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på Fästered 1:24, Ulricehamn 

Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet om avslag på förhandsbesked för nyb.yggnad 4----_ 
avenbostadshus på Högalid 1:13 och Vissingsgärde 1:4, Tranemo ~ r 



Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-09-04 

SMB§101 

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. 

Byggenheten 

l 
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Redovisning av delegationer i byggärenden 

Ordförandens delegation 
§ 176, Tranemobostäder AB, nybyggnad av flerbostadshus på Gudarp 39:247, Tranemo 
§ 177, Tranemobostäder AB, nybyggnad av flerbostadshus på Gudarp 39:248, Tranemo 
§ 178, Tranemobostäder AB, nybyggnad av flerbostadshus på Gudarp 39:249, Tranemo 
§ 193, Ulricehamns kommun, nybyggnad av 3 st. rörtunnlar på Sanatorieskogen 1:3, 

Ulricehamn 

Bygglov 
§ 169, Ulricehamns IF, tidsbegränsat bygglov för container på Sanatorieskogen 1:3, 

Ulricehamn 
§ 170, BoKlok AB, tidsbegränsat bygglov för skylt på Avenboken 1, Ulricehamn 
§ 171, Stefan Andersson Fastigheter AB, montering av solceller på tak på Sträckås 1:9, 

Ulricehamn 
§ 173, Jan-Eric Björge, rivning av komplementbyggnad och uppförande av 

ersättningsbyggnad på Getared 2:8, Ulricehamn 
§ 174, Tranemo kommun, ny skylt- och ljusanordning på Ingestorp 3:121, Tranemo 
§ 179, Skander Mattsson Halila, nybyggnadavenbostadshus på Kvartsen 3, Ulricehamn 
§ 182, Henrik Svensson, tillbyggnadavenbostadshus på Brunn 11:15, Ulricehamn 
§ 184, Stefan Andersson Fastigheter AB, nybyggnad av carport och förråd på Sträckås 1:9, 

Ulricehamn 
§ 186, Götessons Logistic Centre AB, tillbyggnad av industri på Rännehagen 2, Ulricehamn 
§ 187, Uphouse AB, tidsbegränsat bygglov för tält på Bogesund 1:86, Ulricehamn 
§ 188, Götessons Logistic Centre AB, tidsbegränsat bygglov för tre byggbodar på Rännehagen 

2, Ulricehamn 
§ 189, Akram Haddad, nybyggnadavenbostadshus på Kvartsen 2, Ulricehamn 
§ 191, Håkan Brandt, tillbyggnadavenbostadshus på Limmared 2:9, Tranemo 
§ 192, Tom Carlslöv, fasadändring avenbostadshus på Länghem 2:45, Tranemo 
§ 194, Per Fihn, nybyggnad av carport på Blåsippan 9, Ulricehamn 
§ 195, Ellinor Bokedal Cardell, ändring av komplementbyggnad på Ädelgranen 10, 

Ulricehamn 
§ 196, Mirsad Gusinac, nybyggnadavenbostadshus på Marbäck 13:85, Ulricehamn 
§ 197, Martin Puumalainen, nybyggnad av växthus på Kölingareds-Stensered 1:8, Ulricehamn 
§ 198, PatriciaVanhanen, tillbyggnadavenbostadshus på Maghult 1:116, Tranemo 
§ 199, Tommy Karlsson, tillbyggnad av fritidshus på Näsbaholm 1:17, Ulricehamn 
§ 200, Ulricehamns kommun, ändring av skolgård på Hössna 1:2, Ulricehamn 
§ 205, Maria Ferlin, nybyggnad av stall på Islanda 4:1, Ulricehamn 
§ 207, Fredrik Målberg, tillbyggnadavenbostadshus på Göt 6, Ulricehamn 
§ 210, Adam Carlsson, fasadändring avenbostadshus på Skogarp 3:2, Tranemo 
§ 211, Birgitta Holmedal, tillbyggnad av fritidshus på Mastunga 1:9, Ulricehamn 
§ 212, Bo Karlsson, tillbyggnadavenbostadshus på Liared 6:3, Ulricehamn 
§ 213, Pia Catarina Linden, fasadändring avenbostadshus på Fåle 1:32, Tranemo 
§ 214, Ardagh Glass Limmared AB, nybyggnad av kontor på Limmared 26:3, Tranemo 
§ 215, Raider Al-Juboori, tillbyggnadavenbostadshus på Hofsnäs 7, Ulricehamn 
§ 216, Stefan Axelsson, nybyggnadavenbostadshus på Nittorps-Nygården 1:135, Tranemo 
§ 217, Ingrid Ekström, tillbyggnad av fritidshus på Övrarp 1:20, Ulricehamn 
§ 219, Per-Erik Johansson, nybyggnadavenbostadshus på Hornhult 1:10, Tranemo 
§ 220, Ajdin Cuni och Johannes Gustavsson, nybyggnad av mur på Kölen 6, Ulricehamn 
§ 222, Susanna Melchior, nybyggnad av växthus på Nöre 3:5, Ulricehamn 

Byggenheten 
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§ 223, Hökerum Fastigheter i Ulricehamn 3 AB, tillbyggnad av industri på Fiskebacken 6, 
Ulricehamn 

§ 224, Ardagh Glass Limmared AB, tillbyggnad av industri på Limmared 12:1, Tranemo 
§ 225, Stefan Reiver, nybyggnadavenbostadshus på Lillås 2:3, Ulricehamn 

Avslutade ärenden 
§ 168, Stubo AB, tillbyggnad a och ombyggnad av flerbostadshus på stockrosen 1, 

Ulricehamn 
§ 175, Andreas Eliasson och Erica Sundqvist, förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus 

på Holm 3:1, Tranemo 
§ 180, Eolus Vind AB, nybyggnad av vindkraftverk på Komskälet 1:3, Ulricehamn 
§ 181, Eolus Vind AB, nybyggnad av vindkraftverk på Fänneslunda 2:1, T ånga bo 1:14, H ärna 

2:2, Ågården 1:1 och Kyrkarp 3:1 Ulricehamn 
§ 183, Erik Larsson Bygg AB, ändring av byggnad-ny HWC i befintliga lokaler på Nittorps

Nygården 1:51, Tranemo 
§ 185, Martin Jarneving, nybyggnad av garage på Brunn 11:7, Ulricehamn 
§ 190, Sören Dehlin, ändrad användning från kvarn till caf€~verksamhet på Bogakvarn 1:5, 

Ulricehamn 
§ 202, Audiens AB, bygglov för skyltar/ljusanordning på Norra Karlsnäs 2, Ulricehamn 
§ 203, Tony Fadilj Bajramaj, ändrad användning av lokal till bostad på Lindrum 1:15, 

Tranemo 
§ 204, Sofia Olsson och Andreas Roos, tillbyggnad av en bostadshus på Granen 4, Ulricehamn 
§ 206, Ulf Jogbratt, förhandsbesked för 3 st. enbostadshus på Fästered 1:14, Ulricehamn 
§ 209, Mattias Andersson, förhandsbesked för kontor- kurslokal med kök på Gölen 1:1, 

Ulricehamn 
§ 218, Per Svensson, förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på Brunn 11:31, 

Ulricehamn 
§ 221, Tranemo kommun, ny komplementbyggnad-Container på Skogarp 1:85, Tranemo 
§ 226, Focus Neon AB, ny skylt- och ljusanordning på Gällstad 1:105, Ulricehamn 
§ 385, Per Svalin, nybyggnad av komplementbyggnad-växthus på Humla 8:3, Ulricehamn 

startbesked Attefall 
§ 361, Kenneth Gunnarsson, nybyggnad av komplementbyggnad, växthus på Nattviolen 1, 

Ulricehamn 
§ 405, Claes Rylander, nybyggnad av komplementbyggnad på Paradiset 4, Ulricehamn 
§ 427, Kevin Bernard Bracken, tillbyggnadenbostadshus på Arnabo 1:28, Ulricehamn 
§ 431, Hermannus Veld, nybyggnad av komplementbyggnad på Köttkulla 1:26, Ulricehamn 

startbesked och fastställande av kontrollplan 
§ 354, Hökerum Fastigheter i Ulricehamn 3 AB, ändrad användning på Asien 7, Ulricehamn 
§ 362, Mikael Benjaminsson, nybyggnadavenbostadshus på Marbäck 13:88, Ulricehamn 
§ 364, Robert Gotting, tillbyggnad av komplementbyggnad på Köttkilla 1:36, Ulricehamn 
§ 365, Erik Jonny Hallberg, rivning av byggnader på Fagrared 2:1, Ulricehamn 
§ 366, Partilie Hiss AB, ny hiss på Fåle 1:98, Tranemo 
§ 367, Nexans Sweden AB, tillbyggnad av industri påGrimslund 2:77, Tranemo 
§ 372, Erik Larsson Bygg AB, nybyggnad av lagerhall på Limmared 14:26, Tranemo 
§ 374, Martin Modigh Karlsson, ny eldstad på Mastunga 1:25, Ulricehamn 
§ 381, Anudharan Balendran, ny eldstad och rökkanal på Fästered 1:19, Ulricehamn 
§ 396, Uphouse AB, tidsbegränsat bygglov på Bogesund 1:86, Ulricehamn 
§ 395, Heinz Vinke, ny eldstad på saxared 2:3, Ulricehamn 
§ 402, Bo Rolf Uno Andersson, nybyggnad av komplementbyggnad på Arnabo 1:52, 

Ulricehamn 
§ 407, NG Nilsson Försäljnings AB, tillbyggnad av industribyggnad på H ulared 1:11, Tranemo 
§ 410, Karl-Johan Henriksson, rivning av övriga byggnader på Limmared 1:51, Tranemo 
§ 414, Vlad Dorin Holera, ändrad användning på Karlslund 17, Ulricehamn / 
§ 416, illricehamns kommun, ändring av skolgård på Hössna 1:2, illricehamn tf/! '? -
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§ 419, Mirsad Gusinac, nybyggnadavenbostadshus på Marbäck 13:86, Ulricehamn 
§ 421, Tranemo kommun, rivningslov på Pajet 1:17, Tranemo 
§ 423, Henrik Svensson, tillbyggnadavenbostadshus på Brunn 11:15, Ulricehamn 
§ 430, Sören Schulz, ny hiss på Moghult 1:143, Tranemo 
§ 432, Björn Hedenlund, ny eldstad och rökkanal på Hälleho 1:1, Ulricehamn 
§ 433, Valter Persson, tillbyggnadavenbostadshus på Klacken 1, Ulricehamn 
§ 434, Jennie Andreasson Nunes, ny eldstad på Länghem 2:10, Tranemo 
§ 436, Fristaden Limmared AB, ändrad användning på Limmared 15:129, Tranemo 
§ 437, Ulricehamns kommun, nybyggnad av gångtunnlar på Sanatorieskogen 1:3, Ulricehamn 
§ 439, Håkan Brandt, tillbyggnadavenbostadshus på Limmared 2:9, Tranemo 
§ 441, Ivan Kent Claesson, ny hiss på Bjättlunda 12:5, Ulricehamn 
§ 444, Annelie Eklöf, ny eldstad på Gudarp 24:63, Tranemo 
§ 446, Annelie Amigelius, ny eldstad på Gunnarsbo 2:5, Ulricehamn 

Partiellt startbesked 
§ 357, Mikael Tisell, nybyggnadavenbostadshus på Hössna 10:5, Ulricehamn, avser 

markarbete 
§ 401, Götessons Logistic Centre AB, tillbyggnad av industribyggnad på Rännehagen 2, 

Ulricehamn, avser grundläggning 
§ 450, Bolon Fastigheter AB, nybyggnad av garage och förråd på Siken 6, Ulricehamn, avser 

markarbeten 

stutbesked 
§ 355, Morgan Börjesson, nybyggnad av komplementbyggnad på Järpesbo 1:24, Tranemo 
§ 356, Rolf Johansson, nybyggnad av solceller på tak på Kindaholm 7, Ulricehamn 
§ 358, Kjell Ivarsson, tillbyggnadavenbostadshus på Hällen 2, Ulricehamn 
§ 359, Åke Karlsson, tillbyggnad av enbostadshus med uterum på Marmorn 3, Ulricehamn 
§ 360, Roger Sellen, om- och tillbyggnadavenbostadshus på Sandstenen 4, Ulricehamn 
§ 369, Projektbyggarna i Ulricehamn AB, nybyggnad av plank på Hasseln 1, Ulricehamn 
§ 370, UBAB, tillbyggnad av industri på Timmele 1:21, Ulricehamn 
§ 371, Schindler Hiss AB, ny hiss eller motordriven anordning på Gåsen 25, Ulricehamn 
§ 373, AP&T Sweden AB, ny skylt- och ljusanordning på Rännebacken 1, Ulricehamn 
§ 375, Linus Andersson, nybyggnad av uterum på Järpes bo 1:23, Tranemo 
§ 376, Tranemo kommun, marklov på Ingestorp 3:121, Tranemo 
§ 378, Tranemobostäder AB, rivningslov -radhus på Länghem 29:9, Tranemo 
§ 384, G rimsås Vindkraft AB, nybyggnad av teknikbod på Fåglabo 1:9, Tranemo 
§ 392, JC Holding, nybyggnad av industri och lagerbyggnad på Vist 10:2, Ulricehamn 
§ 397, Vattenfall Eldistribution AB, nybyggnad av transformatorstation på Hössna 1:16, 

Ulricehamn 
§ 398, Ulla Karin Aldenmalm, installation av kamin på Gråalen 1, Ulricehamn 
§ 399, Joakim Andersson, nybyggnad av en bostadshus på skeppet 6, Ulricehamn 
§ 403, Heinz Vinke, ny eldstad på Saxared 2:3, Ulricehamn 
§ 409, Anudharan Balendran, ny eldstad och rökkanal på Fästered 1:19, Ulricehamn 
§ 411, Tommy Bohman, nybyggnad av mur på Vitsippan 8, Ulricehamn 
§ 412, Bengt Karlsson, ombyggnad av carport och garage på Växthuset 2, Ulricehamn 
§ 413, Jonas Bäckman, nybyggnad av mur på Abborren 2, Ulricehamn 
§ 415, Peter Fors, tillbyggnad av garage/carport på Tranemo 2:208, Tranemo 
§ 417, Lage Eidevåg, tillbyggnadavenbostadshus- takkupa på Jollen 6, Ulricehamn 
§ 420, Ulf Helmuth, nybyggnad av komplementbyggnad på Getared 2:11, Ulricehamn 
§ 424, KFUM IK Ulricehamn, tidsbegränsat bygglov på Bogesund 1:86, Ulricehamn 
§ 425, Shiwan Kader, nybyggnadavenbostadshus på Diabasen 2, Ulricehamn 
§ 426, Jenny Nord, nybyggnad av garage på Vegby 4:225, Ulricehamn 
§ 428, Qstar Försäljning AB, ändring av bensinstation på Ömmestorp 1:50, Tranemo 
§ 429, Bengt Tellow, ny hiss på Åshem 4, Ulricehamn 
§ 435, Jan Tisell, nybyggnad av komplementbyggnad på Nitta 1:6, Ulricehamn 
§ 440, Jan Hagberg, tillbyggnadavenbostadshus med altan på Ingestorp 3:56, T;ranemo , . 
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§ 442, Richard Pettersson, nybyggnad av komplementbyggnad på Fänneslunda-Hov 1:5, 
Ulricehamn 

§ 443, Jan Håkan Peter Kjellberg, tillbyggnadavenbostadshus på Alnbjörnarp 1:83, Tranemo 
§ 447, Sigbritt Bergkvist, ny hiss på Herralyckan 11, Ulricehamn 
§ 448, Eva Gerty Steffenburg-Nordenström, ny hiss på Rårrnaväg 4:63, Ulricehamn 

stutbevis 
§ 339, Frida och Joakim Sandberg, nybyggnad av kedjehus på Tallbacken 11, Ulricehamn 
§ 343, Jane Berg de Flon, nybyggnad av kedjehus på Tallbacken 13, Ulricehamn 
§ 344, Paula Olsson, nybyggnad av kedjehus på Tallbacken 14, Ulricehamn 
§ 394, Patrik Olofsson nybyggnadavenbostadshus på Tallbacken 10, Ulricehamn 

Interimistiskt slutbesked 
§ 363, Sara Carlsson, nybyggnadavenbostadshus på Brunn 11:1, Ulricehamn 
§ 368, Limmareds Skogar Fastigheter AB, nybyggnad av 5 st. lagertält på Limmared 26:3, 

Tranemo 
§ 383, Johan Hulander, nybyggnadavenbostadshus och garage på Ving 10:116, Ulricehamn 
§ 386, G rimsås Vindkraft AB, nybyggnad av vindkraftpark på Fåglabo 1:9, Tranemo 
§ 387, Ulricehamns kommun, tidsbegränsat bygglov på Bogesund 1:42, Ulricehamn 
§ 388, Hanna Hermansson, nybyggnad av enbostadshus på Grankotten 6, Ulricehamn 
§ 389, Hannah Kuusisto, nybyggnadavenbostadshus på Sträckås 1:15, Ulricehamn 
§ 390, Brf Trasten i Ulricehamn, ändring av byggnad- fasad, tillbyggnad och rivning på 

Trasten 1, Ulricehamn 
§ 391, Nyman & Thor, ombyggnad och tillbyggnad av befintlig lokal för praktisk 

bygg.utbildning på Verktyget 6, Ulricehamn 
§ 393, Eva Ohlund, tillbyggnadavenbostadshus påTångagärde 1:14, Ulricehamn 
§ 400, Uphouse AB, tidsbegränsat bygglov för tält på Bogesund 1:86, Ulricehamn 
§ 406, Kinds Pastorat, ändrad användning på Tranemo 1:3, Tranemo 
§ 408, Ola Isaksson, nybyggnadavenbostadshus på Björkestorp 1:2, Ulricehamn 
§ 418, Tranemo kommun, tidsbegränsat bygglov på Gudarp 12:1, Tranemo 
§ 422, Segerkvist Entreprenad AB, nybyggnad av en bostadshus på Hasseln 2, Ulricehamn 
§ 438, Malin Järsenholt, nybyggnadavenbostadshus på Granhagen 3, Ulricehamn 
§ 445, Sten Karlsson, nybyggnadavenbostadshus på Kalkstenen 7, Ulricehamn 
§ 449, Segerkvist Entreprenad AB, nybyggnad av en bostadshus på Hasseln 2, Ulricehamn 

Avslutade ärenden 
§ 379, Daniel och Sanne Persson, nybyggnadavenbostadshus på Ving 10:116, Ulricehamn 
§ 380, Erik Sixten Holmgren, nybyggnad av komplementbyggnad- carport på Limmared 

14:38, Tranemo 
§ 382, Uphouse AB, periodiskt tidsbegränsat bygglov på Bogesund 1:331, Ulricehamn 

Beslut om ny kontrollansvarig 
§ 404, Karin Lillvik, nybyggnadavenbostadshus på Ädelgranen 7, Ulricehamn 

Tillsyn 
Avslutade ärende utan åtgärd 

§ 40, Ajdin Cuni, olovlig markåtgärd på Kölen 6, Ulricehamn 
§ 49, Gudrun Klug, ovårdad tomt på Påbo 3:2, Ulricehamn 
§ so, Karl Henry Mikael Erixon, ovårdad tomt på Påbo 4:20, Ulricehamn 
§51, Thomas Wiebet, ovårdad tomt på Näsbaholm 1:14, Ulricehamn 
§ 52, Evelina Hållander och Peter Törnqvist, ovårdad tomt på Blidsberg 8:9, Ulricehamn 
§54, Tranemogrillen AB, ovårdad tomt och eftersatt byggnad på Gudarp 39:1, Tranemo 
§56, Ossamah Al-Chamandi, handläggs i ett annat ärende Kölaby 13:7, Ulricehamn 
§57, Kristina Jörle, olovlig byggåtgärd på Limmared 1:67, Tranemo 
§58, Lars Göran Claesson, olovlig byggnad på Finnekurnia 7=50, Ulricehamn . 
§ 59, MAD Motor & Rekond, byggsanktionsavgift på Läraren 11, Ulricehamn~~ 



§ 60, Ulricehamns Energi AB, anläggande av parkeringsplatser på Bogesund 1:86, 
Ulricehamn 

Sida 5 av 5 

§ 61, Mattias Andersson, ovårdad tomt och eftersatt byggnad på Ving 11:3, Ulricehamn 
§ 63, Erkki Mikael Millaskangas, ovårdad tomt och eftersatt byggnad på Tvärredslund 2:27, 

Ulricehamn 
§ 64, Per och Margareta Nelander, byggsanktionsavgift på Häggen 12, Ulricehamn 
§ 65, Sune Ingemar Johansson, handläggs i ett annat ärende på Påbo 4:24, Ulricehamn 
§ 66, Thomas Kullberg, olovlig byggnation på Vings-Tomta 1:12, Ulricehamn 
§ 67, Hasse Gunnar Harringtonson, olovlig byggnation på Abborren 16, Ulricehamn 
§ 68, Rein Kotkas, vattensjuk tomt på Pilen 2, Ulricehamn 

F astighetsbi Id ni ngsärenden 
Fastighetsreglering rörande Timmele 1:18 och Lena 2:16, Ulricehamn Ingen erinran 

Avstyckning och fastighetsreglering rörande Mastunga 1 :9 och Mastunga 1 :34, 
Ulricehamn Ingen erinran 

Bildande av gemensamhetsanläggningar för Näsbaholm 1:17 m.fl., Ulricehamn Ingen erinran 

Ledningsrätt för elektronisk kommunikation och fjärrvärme i Hökerum, 
Ulricehamn Ingen erinran 

Fastighetsreglering rörande Häggtyda 1:3, 1:5, 2:2, 3:1, 4:1, Kärråkta 1:7 
samt Häggtyda s:3, Ulricehamn Ingen erinran 

Avstyckning från Romsås 2:8, fastighetsreglering och fastighetsbestämning, 
Ulricehamn Ingen erinran 

Avstyckning och fastighetsreglering rörande Hössna 10:2 och 10:5, Ulricehamn Ingen erinran 

Avstyckning rörande Vegby 1:7, Ulricehamn Ingen erinran 

Fastighetsreglering, avstyckning samt anläggningsåtgärd rörande Skärum 2:6, 
Kölaby-Tostarp 6:2, Skärum 1:14, Ryninga 2:21, Borred 2:6, Borred s:4 och 
Lundby ga: 1, Ulricehamn Ingen erinran 

Fastighetsreglering rörande Marbäck 13:7, 13:8 oh 13:96, Ulricehamn Ingen erinran 

Fastighetsreglering rörande Gundlabo 1:1 och 1:9, Tranemo Ingen erinran 

Fastighetsreglering rörande Gudarp 11 :7, 14:1 och 39:1 samt avstyckning från 
Gudarp 39:1, Tranemo Ingen erinran 

Fastighetsreglering och avstyckning rörande Arnås 2:16 och Grimsås 1:14, 
Tranemo Ingen erinran 



Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-09-04 

SMB § 102 

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 
§ 395, Chili Thai Restaurang, Nyboholm 2, Ulricehamn. Beslut om förbud och föreläggande. 

Livsmedel 

Riskklassificering av livsmedelsanläggning 
§ 368, Blidsbergs Pizzeria, Blidsberg 19:24, Ulricehamn 
§ 369, ICA Maxi, Ubbarp 8:20, Ulricehamn 
§ 408, Apoteket Hjärtat ICA Maxi Ulricehamn, Ubbarp 8:20, Ulricehamn 
§ 429, India Garden, Norra Amerika 2, Ulricehamn 
§ 434, Limmareds Livs, Limmared 6:1, Tranemo 

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll 
§ 127, Lunchhörnan i Ulricehamn AB, Verkstaden 7, Ulricehamn 
§ 441, Gällstad Pizzeria, Gällstad 1:23, Ulricehamn 
§ 484, Nourlivs, Gudarp 24:96, Tranemo 

Beslut om tillsynsavgift 
§ 454, Tvärreds livs HB, Å 1:48, Ulricehamn 

Beslut om tillsynsavgift och ärendet avslutas 
§ 451, Linnarsson i Blidsberg AB, Blidsberg 19:22, Ulricehamn 
§ 452, Isaks servicecenter AB, Blidsberg 33:3, Ulricehamn 
§ 460, Anders och Ann Stenström, Vedåsla 7:14, Ulricehamn 

Föreläggande om faraanalys 
§ 470, Orkide Thai Restaurang, Gudarp 4=46, Tranemo. Gällande faror med hantering av 

sushi, hur de kan reduceras och elimineras. 

Miljöskydd 

Inventering av enskilt avlopp 
§ 305, Johan Claes-Otto Sparre, Finnekurnia 10:1, Ulricehamn 
§ 306, Claes Sparre och Ulla Monica Sparre, Finnekurnia 10:3, Ulricehamn 
§ 307, Margareta Sparre, Finnekurnia 10:5, Ulricehamn 
§ 308, Karin Susanne Gärde, Finnekurnia 6:2, Ulricehamn 
§ 309, Anna Maria Charlotta Johansson, Fredrik Ingemar Douhane och Anders Lennart 

Johansson, Finnekurnia 9:1, Ulricehamn 
§ 310, Fredric Kurt Emanuelsson och Anna Kjerrulf, Fästered 1:10, Ulricehamn 
§ 311, Stanly Sture Harris Johnson, Fästered 1:11, Ulricehamn 
§ 312, Per-Erik Lennart Nordh, Fästered 1:13, Ulricehamn 
§314, UlfRune Peter och Eva-Karin Jogbratt, Fästered 1:14, Ulricehamn 
§ 315, Per-Arne Herman Berglund, Fästered 1:16, Ulricehamn 
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§ 318, Claes Joakim Sundhage, Fästered 1:26, Ulricehamn 
§ 319, Eva-Britt Linnea Andersson, Fästered 1:30, Ulricehamn 
§ 320, SandraMalin Helena Haag, Fästered 1:33, Ulricehamn 
§ 321, Eva Ulrika Hemmings, Fästered 1:4, Ulricehamn 
§ 322, Inger Linnea Vessfjord, Fästered 1:49, Ulricehamn 
§ 323, Kjell Åke Haglund, Fästered 1:50, Ulricehamn 
§ 324, Per-Olof Lundgren, Fästered 1:51, Ulricehamn 
§ 325, Johanna och Martin Berg, Fästered 1:52, Ulricehamn 
§ 326, Björn Holger Skoglund, Fästered 1:62, Ulricehamn 
§ 327, Lars Arne Gustaf Lind, Fästered 1:67, Ulricehamn 
§ 328, Sven Olof Gottfrid Fors, Fästered 1:71, Ulricehamn 
§ 329, Inge Sune Vilhelm Josefsson, Fästered 1:80, Ulricehamn 

Sida 2 av6 

§ 330, Karin Hanna Norrlander och Jens Georg Norrlander, Fästered 1:95, Ulricehamn 
§ 331, Nils Ingvar Pettersson, Fästered 1:96, Ulricehamn 
§ 332, Björg Hanna Hernelind, Fästered 1:97, Ulricehamn 
§ 333, Kristoffe Eric Johansson och Camilla Viola Kerstin Evertsson, Fästered 1:98, 

Ulricehamn 
§ 334, Ingrid Desiree Wik, Gammalstorp 1:7, Ulricehamn 
§ 335, Dahn Ljung, Gisslarp 1:6, Ulricehamn 
§ 336, Signe Linnea Svensson, Gisslarp 1:7, Ulricehamn 
§ 345, Kjell Magnus Barnekow, Haganäs 1:2, Ulricehamn 
§ 346, Rune Mellring och Monica Mellring, Härbjörnarp 1:10, Ulricehamn 
§ 347, Nils Louis Georgsson Hargraves Sparre, Härbjörnarp 1:13 (Härbjörnarp 105), 

Ulricehamn 
§ 348, Nils Louis Georgsson Hargraves Sparre, Härbjörnarp 1:13 (Härbjörnarp 110), 

Ulricehamn 
§ 349, Jenny IngelaKatrin och Martin Rickard Gunnardo, Sjöred 1:10, Ulricehamn 
§ 351, Kenth Sören Werdin, Skärvenäs 1:11, Ulricehamn 
§ 352, Tore Ingemar och Line Ing-Marie Jilmstad, Skärvenäs 1:17, Ulricehamn 
§ 353, Jan-Ola och Camilla Ann-Charlotte Mazetti, Skärvenäs 1:19, Ulricehamn 
§ 354, Ulrik Sakarias Sigfridsson, Skärvenäs 1:4, Ulricehamn 
§ 356, Inger Anita Fast och Carl-Urban Fridhed, Tvärreds-Hulu 1:20, Ulricehamn 
§ 357, Louise Froststråle, Tvärreds-Hulu 3=4, Ulricehamn 
§ 358, Kjell Magnus Barnekow, Tvärreds-Högagärde 1:1, Ulricehamn 
§ 359, Sven Erik Johansson, Tvärredslund 2:13, Ulricehamn 
§ 360, Anneli Helen Josefsson och Maria Elisabeth Alfredsson, Vegby 1:17, Ulricehamn 
§ 361, Lars Henrik Thiel, Vegby 1=4, Ulricehamn 
§ 362, Marion Maj Vizins, Övrarp 1:16, Ulricehamn 
§ 364, Eva Katarina Persson och Lennart Walter Persson, Övrarp 1:5, Ulricehamn 
§ 365, Ivar Klas Göran Magnusson, Övrarp 2:14, Ulricehamn 
§ 366, Gun Ingegärd Johansson, Övrarp 4:2, Ulricehamn 
§ 375, Lars Jonas Robert Sundberg, Fästered 1:25, Ulricehamn 
§ 378, Lars Göran Rehn, Borganäs 1:9, Tranemo 
§ 379, Kent Karl Ivar och Ann Maria Bohman, Dalstorp 1:135, Tranemo 
§ 380, Gunvor Alva Linnea Boman, Dalstorp 1:2, Tranemo 
§ 381, Sten-Åke Olof Karlsson, Dalstorp 1:6, Tranemo 
§ 382, Marina Inger Gunilla Andersson och Jan Roland Hultin, Dalstorp 1:73, Tranemo 
§ 383, Stig Åke Andersson, Ulf Olof Andersson och Arne Bertil Andersson, Enet 1:4 (Enet 1), 

Tranemo 
§ 384, Stig Åke Andersson, Ulf Olof Andersson och Arne Bertil Andersson, Enet 1:4 (Enet--2'}; 

Tranemo ~ + 
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§ 385, Stig Åke Andersson, Ulf Olof Andersson och Arne Bertil Andersson, Enet 1:4 (Enet 3), 
Tranemo 

§ 386, Lars Sonny Bertilsson, Haldarp 5:1 (Haldarp 1), Tranemo 
§ 387, Lars Sonny Bertilsson, Haldarp 5:1 (Haldarp Hagavillan), Tranemo 
§ 388, Lars Sonny Bertilsson, Haldarp 5:1 (Haldarp Kullabo), Tranemo 
§ 389, Lars Sonny Bertilsson, Haldarp 5:1 (Haldarp Suckedal), Tranemo 
§ 390, Lars Sonny Bertilsson, Haldarp 5:1 (Haldarp Lillavillan), Tranemo 
§ 391, Leif Mikael Asp, Holm 1:2, Tranemo 
§ 392, Håkan Kronander, Backa 1:13, Ulricehamn 
§ 396, Mattias Jonasson, Holm 3:1, Tranemo 
§ 397, Borås Stad (Hofsnäs Herrgård), Häcksnäs 3:1, Tranemo 
§ 398, Rune Jan-Åke Good, Häcksnäs 3:119, Tranemo 
§ 399, Irma Cecilia Bergman, Ingestorp 1:17, Tranemo 
§ 400, Eva Charlotte Maria Westholm, Ingestorp 1:7, Tranemo 
§ 401, Pirjo Marjut och Sten Ulf Persson, Ingestorp 3:146, Tranemo 
§ 402, Hans Yngve Augustsson, Ingestorp 3:3, Tranemo 
§ 403, Lollo och Maria Höök, Ingestorp 6:3, Tranemo 
§ 404, Gunilla Rosita Monika Eriksson och Yngve Erik Ingemar Eriksson, Långsjöbacke 1:2, 

Tranemo 
§ 405, Inga Carina och Bror Conny Carlsson, Länghem 1:10, Tranemo 
§ 406, Hanna Erica Noren och Robin Ingvar Ölander, Länghem 1:13, Tranemo 
§410, Simon Erik Diete, Länghem 1:32, Tranemo 
§ 411, Sven-Erik OlofPalmlycke och Monica Christina Palmlycke, Länghem 13:2, Tranemo 
§ 412, Ulf Kenneth Valdemar Sankala, Länghem 19:2, Tranemo 
§ 413, Ulf Kenneth Valdemar Sankala och Camilla Anette Kvist Sankala, Länghem 19:3, 

Tranemo 
§ 414, Rune Magnus Bäckö och Eva Lise-Lott Rydbäck Bäckö, Stora hjortaterpet 1:1, 

Ulricehamn 
§ 415, Pehr Fredrik Herbert Zethelius, Torpa 3:1 (Torpa Hallen), Tranemo 
§ 416, Pehr Fredrik Herbert Zethelius, Torpa 3:1 (Brygghuset), Tranemo 
§ 417, Pehr Fredrik Herbert Zethelius, Torpa 3:1 (Allmän WC parkeringen), Tranemo 
§ 418, Per Ronny Göte Vainu, Torpa 3:3, Tranemo 
§ 421, Eva-Britt Linnea Andersson, Fästered 1:30, Ulricehamn 
§ 422, Desmond Terence Andrews, Fästered 1:32, Ulricehamn 
§423, Per-Arne Herman Berglund, Fästered 1:16, Ulricehamn 
§ 424, Karin Hanna Norrlander och Jens Georg Norrlander, Fästered 1:95, Ulricehamn 
§ 425, Sven Olof Gottfrid Fors, Fästered 1:71, Ulricehamn 
§ 426, Lars Jonas Robert Sundberg, Fästered 1:25, Ulricehamn 
§ 450, Södra Stranden Fastigheter AB, Fästered 1:82, Ulricehamn 

Tillstånd till enskild avloppsanläggning 
§ 313, Tommy Nils Peder Knutsson, Bäckared 1:9, Ulricehamn 
§ 339, Pekka Utula, Getared 2:15 och Getared 2:1, Ulricehamn 
§ 340, Björn Holger Skoglund, Fästered 1:62, Ulricehamn 
§ 344, Birgitta Tunovic, Korpeho 2:8, Ulricehamn 
§ 376, Maria Christina Ferlin, Gerle 1:2, Ulricehamn 
§ 377, Anette Franck, Borgnäs 1:12, Tranemo 
§ 428, Britt-Marie Christina Crafoord, Ekeslunda 3:12 och 3:1, Ulricehamn 
§ 442, Robin Karlsson, Högaberg 1:22, Ulricehamn 
§ 446, Bernth Joakim Emilsson, Timmele 9:39 och Timmele 9:2, Ulricehamn 
§ 448, Södra Stranden Fastigheter AB, Fästered 1:82, Ulricehamn 
§ 449, Toby Marius Öberg, Åfård 6:14, Ulricehamn 
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§ 453, Björn Lanning, Tångaba 1:5, Ulricehamn 
§ 456, Winsarp AB, Nöre 14:3, Ulricehamn 
§ 457, Karl-Göran Svensson, Vimmerstad 1:1, Ulricehamn 
§ 471, Tomas Falk, Tångaba 1:9, Ulricehamn 
§473, Lars Ingemar Svensson, Hand 3:2, Ulricehamn 
§ 475, Linda Petersson, Lena 3:4, Ulricehamn 
§ 476, Peter Gerhard Wichers, Yttre Lida 1:2, Ulricehamn 
§ 479, Karl-Olof Ingemar Andersson, Gisslarp 1:8, Tranemo 

Sida 4 av6 

Tillstånd för enskild avloppsanläggning för spillvatten från BOT 
§ 437, Marie Clancy, Brogården 1:11, Ulricehamn 

Tillstånd för värmepumpsanläggning 
§ 293, Henrik Svensson, Gundlabo 2:2, Tranemo 
§ 317, John Arne Tagesson, Tvärredslund 1:19, Ulricehamn 
§ 337, Hans-Dieter Herbert Erhard Greppert, Vedåsla 6:31, Ulricehamn 
§ 338, Jan Erik Hansson, Gällstad 1:44, Ulricehamn 
§ 341, Marie Kristina Falkeskog, Toarp 1:1, Ulricehamn 
§ 342, Ingegerd Andersson, Annestarp 5:1, Ulricehamn 
§ 343, UlfMagnus Jägmark, Gräleho 1:15, Tranemo 
§ 350, Martin Henricson, Härna 10:7, Ulricehamn 
§ 355, Inge Roger Mattias Måssebäck, Holmared 1:73, Ulricehamn 
§ 363, David Lars-Åke Strömberg, Kättestorp 2=7, Ulricehamn 
§ 367, Arnold Blom, Pjukarp 2:5, Ulricehamn 
§ 371, Helke Soenen, Högalid 1:46, Tranemo 
§ 372, Arne Gunnar Gunnarsson, Blidsberg 32:24, Ulricehamn 
§ 373, Krister Berghällen, Gudarp 11:9, Tranemo 
§ 374, Bengt Göran Karlsson, Rånnaväg 7:3, Ulricehamn 
§ 432, Urban Sven-Erik Johansson, Å 1:30, Ulricehamn 
§ 433, Bengt Torbjörn Jacobsson, Björkered 1:5, Ulricehamn 
§ 436, Morgan Bergsten, Övre Älvshult 2:15, Tranemo 
§ 445, Jessica Anna-Karin Andersson, Marbäck 4:13, Ulricehamn 
§ 461, Drandafile Rrecaj, Gårdö 1:26, Ulricehamn 
§ 478, Jacob Andersson, Limmared 14:97, Tranemo 
§ 487, Jan Stefan Reiver, Lillås 2:3, Ulricehamn 

Tillstånd för värmepumpsanläggning inom vattenskyddsområde 
§ 463, Eva-Karin Christina Gotting, Köttkulla 1:18, Ulricehamn 
§ 465, Ulricehamns kommun Verksamhetsstöd fastighet, Hössna 1:26, Ulricehamn 

Beslut om avgift och att ärendet avslutas 
§ 370, Terese Åström, Liared 4:7, Ulricehamn. Klagomål på fukt, mögel och ventilation. 
§ 393, Tranemo Bostäder AB, Länghem 29:9, Tranemo. Tidigare krav på åtgärder har 

vidtagits. 
§ 439, Väby Mjölk AB, Hällstad 11:2, Ulricehamn. Installation av köldmedieaggregat 
§ 440, Tranemo kommun, Ingestorp 3:121, Tranemo. Installation av köldmedieaggregat. 

Beslut om att ärendet avslutas 
§ 486, Sulo Johannes Rautiala, Vings-sjögården 1:7, Ulricehamn. Klagomål om olja som / 

läckt ut. A{jJ ~ 
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Klassning av miljöfarlig verksamhet enligt miljöskyddstaxa 
§ 459, Södra Skogsägarna Ekonomisk förening, Södra, Högalid 1:47, Tranemo 
§ 462, Tranemo kommun Tekniska sektionen, Hyltegärde 2:3, Tranemo 
§ 469, Cirkle K Sverige AB, Vist 10:56, Ulricehamn 
§ 485, IRO AB, Verkstaden 7, Ulricehamn 

Föreläggande med försiktighetsmått 
§ 458, Södra skogsägarna Ekonomisk förening, Södra, Högalid 1=47, Tranemo 

Sidas av6 

Tillstånd för hantering av skadliga ämnen inom vattenskyddsområde 
§ 304, Pro-Lack AB, Alängen 2, Ulricehamn 
§ 420, IRO AB, Verkstaden 7, Ulricehamn 

Avfall 

Tillstånd om eget omhändertagande av hushållsavfall 
§ 394, Linnea Marie Clancy, Brogården 1:11, Ulricehamn 

Beslut om uppehåll i hämtningsintervall för hushållsavfall 
§ 435, Gunnar Hilding Bjurbäck, Vegby 1:8, Ulricehamn 

Förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall beviljas 
§ 443, Kjell Anders Paulsson, Mastunga 1=4, Ulricehamn 
§ 447, Bo Carl Arvid Larsson, Gärsbo 2:4, Ulricehamn 

Hälsoskydd 

Tillstånd för höns och kycklingar 
§ 438, Ricardo Schebitz, Länghem 7:16, Tranemo 

Beslut om att avsluta ärendet utan åtgärd 
§ 419, Lennart Kling, Länghem 7:16, Tranemo. Klagomål gällande störande granne. 
§ 430, Hemtjänsten Ulricehamns kommun, Brunnsbo 2, Ulricehamn. Klagomål gällande 

störande granne. 
§ 431, Roy Edvinsson, Tvärreds-Hulu 1:12, Ulricehamn. Klagomål gällande störande granne. 
§ 482, Erkki Millaskangas, Tvärredslund 2:27, Ulricehamn. Klagomål gällande skadedjur 
och lukt. 

Beslut om fritt tillträde 
§ 444, Peter och Liselott Englund, Säm 3:1, Ulricehamn 

Beslut om avgift och att ärendet avslutas, tillsynsbesök 
§ 464, Ani & Alice HB, Vegby 4:90, Ulricehamn / 
§ 466, A. G. Gällstad AB, Gällstad 1:105, Ulricehamn ~. · L 
§ 467, Matbutiken i Dalstorp AB, Dalstorp 1:36, Tranemo ~{;/"~ ;--
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Sida 6 av 6 

§ 474, Blidsbergs bygdegårdsförening, Blidsberg 29:1, Ulricehamn. Tillsyn av gym, 
Viktmagasin et. 

§ 480, Fyndlagret i Tranemo AB, Ömmestorp 1:44, Tranemo 

Föreläggande att komma in med uppgifter, radonmätning 
§ 477, Sim- och sporthallen, Bogesund 1:98, Ulricehamn 

Naturskydd 

Beslut om tillsynsavgift 
§ 468, skotteksgården HB, Skottek 1:10, Ulricehamn. Tillsynsärende gällande flera 

nybyggnationer utan strandskyddsdispens. 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-09-04 

SMB § 103 

Delegation för alkoholtillstånd 

Beslut: 
Lägga delegationsbeslutet 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 alkoholärenden. 

Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap 

Tillfälligt alkoholtillstånd för allmänheten (utökad serveringsyta) 

More Taste Mobile Catering Norden AB, Bogesund 1:87 m.fl., Ulricehamn (2018-07-07) 

Miljöenheten 
TELEFON 0321-59 so oo E-POST miljobygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comfulricehamnskommun 

ULRICEHAMNS 
KOMMUN 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-09-04 

SMB § 104 

Revidering av delegationsordning 

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 där ändring av förvaltningslagen och kommunallagen är 
ändrad samt vissa justeringar och förtydliganden och en namnlista på delegater. 

Reviderad delegationsordning, se bilaga A. 

Lista delegater, se bilaga B. 

Delges: 
Kommunstyrelsen i Ulricehamn 
Kommunstyrelsen i Tranemo kommun 
Berörda handläggare 

Miljöenheten och Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljobygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOI< facebook.com/ulricehamnskommun 
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ANTAGET AV: Samverkansnämnden miljö och bygg 
DATUM: 2018-07-03 
GÄLLER FRÅN OCH MED: 2018-07-03 
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Nämndsekreterare 
GÄLLER TILL OCH MED: 2020-07-03 

TRANEMO 
KOMMUN 

~· 
ULRICEHAMNs 
KOMMUN 



Våra styrdokument 

[Normerande] 

Policy - Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer - Rekommenderade sätt att agera 
Regler - Absoluta gränser och ska-krav 

[Aktiverande] 

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 5 kap. 2 § kommunallagen 
(2017:725) 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. 37-40 §§, 7 kap 5-7§§ och 9 kap 30-31 §§ 
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. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen som delegationsrätten slås 
fast. Möjligheten att delegera begränsas dock av 6 kap. 38 § och 7 kap. 5 §. Enligt 6 kap. 38 § 
och 7 kap. 5 §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 lämnats över till nämnden, 
eller 

• ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
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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 
samverkansnämnden miljö och bygg, kommunstyrelsen, kommunchefen och 
ledningsgruppen 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. 38 § 
och 7 kap. 5 § KL). Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska alltid anmälas 
på nämndens nästa sammanträde 6 kap. 40 §1st. 

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. 

Av bilaga 1 framgår vilka namngivna delegater som har rätt att fatta beslut i enlighet med 
delegationsordningen. 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Enligt 6 kap. 40 § 1 st 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. 
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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. 

4 Allmänt 
Författning Ärende Delegat 

Kommunallagen 
(2017:725) 

6 kap. 15 §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. 39 § och Besluta i ärenden som är så Ordförande 

40 § 2 st KL 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 
Delegationen avser alla 
nämndens verksamheter. 

Förvaltningslagen 
(2017:900) 

8 §FL Att svara på remisser från andra Enhetschef 
myndigheter 

12 §FL Beslut om att avslå begäran om Enhetschef 
avgörande vid försenad 
handläggning 

15 §FL Beslut om att förelägga ombud Handläggare/Inspektör 
om att bestyrka behörighet 

45§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. 
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Besluta att överklaga beslut och Enhetschef 
domar som innefattar ändring av 
beslut som fattats med stöd av 
delegation 

36-39 §§FL Besluta om rättelsej omprövning Aktuell delegat 
av beslut som delegaten fattat 

Enhetschef 

Lag (1985:206) om viten Ansöka hos förvaltningsrätt och Enhetschef 

6§ 
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 

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

kungörelsedelgivning. 

47-50 §§ DL,19-20 §§ DF 

5 Bygg 
Författning Ärende Delegat 

PBL6kap. 

PBL 6 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. 

PBL9kap. 

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: 
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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, 
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 Bygglovsingen j ör 
detaljplan av flerbostadshus. 

g) Ny- eller tillbyggnad av komp- Bygglovsingenjör 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 Bygglovsingen j ör l 
stycket 3b) ytterligare bostad eller någon Bygglovshandläggare 

ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri. 

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

påverkar byggnadens yttre ut-
seende. 
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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-
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 Bygglovsingen j ör 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. 

PBL 9 kap 14 § Bygglov för åtgärder som inte Bygglovsingenjör l 
kräver lov. Bygglovshandläggare 

PBL 9 kap 19 § Beslut om villkorsbesked inom Bygglovsingenjör l 
ramen för föreskrifterna i 9 kap Bygglovshandläggare 
19 §. 
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PBL 9 kap. 21 § första Att om en ansökan om bygglov, Bygglovsingenjör l 
stycket marklov, rivningslov eller Bygglovshandläggare 

förhandsbesked är ofullständig, 
förelägga sökanden att avhjälpa 
bristerna inom viss tid vid äventyr 
att ansökan kan komma att 
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. 

PBL 9 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. 

PBL 9 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. 
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PBL 9 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. 

PBL1okap 

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 Bygglovsingenjör 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 Bygglovsingen j ör 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 
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- 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 
beslut om slutbesked ge de 
upplysningar om krav 
enligt annan lagstiftning 
som behövs. 

PBL 10 kap. 27 § och 11 Anmärkning i anslutning till Byggnadsinspektör j 
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 j 
för bygg- eller rivningsåtgärderna Bygglovsingenjör 
eller för kontrollen. 

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

PBL 10 kap. 34 Beslut om slutbesked för Byggnadsinspektör j 
eldstäder och rökkanaler. Bygglovsingen j ör j 

Bygglovshandläggare j 
Administratör 

PBL11kap. 

PBL 11 kap Avsluta ärenden i de fall där det Byggnadsinspektör j 
inte finns någon förseelse att Bygglovsingenjör j 
ingripa mot eller ingen påföljd att Bygglovshandläggare j 
besluta om. Tillsynshandläggare 
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PBL 11 kap. 7 § Avge ingripandebesked inom Byggnadsinspektör l 
ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 Bygglovsingenjör l 
§ PBL. Tillsynshandläggare 

PBL 11 kap. 9 § Beslut att av polismyndigheten Byggnadsinspektör l 
begära det biträde som behövs för Bygglovsingen j ör l 
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL. Tillsynshandläggare 

PBL 11 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 § l 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- Bygglovsingen j ör l 
skrifterna i 11 kap. 34 § PBL. 
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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. 

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. 

PBL 12kap. 

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 § Utfärdande av slutbevis enligt Byggnadsinspektör l 
äldre PBL. Bygglovsingenjör 

PBL 9 kap. 10 § Utfärdande av slutbevis enligt Byggnadsinspektör / 
äldre PBL för eldstäder och Bygglovsingen j ör/ 
rökkanaler. Bygglovshandläggare f 

Administratör 

Plan- och byggiörord-
ningenm.m. 

PBF 6 kap. 10 § Beslut att, om en anmälan av Byggnadsinspektör / 
anmälningspliktig åtgärd enligt 6 Bygglovsingenjör / 
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 / 
anordningar. Tillsynshandläggare 
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Boverkets föreskrifter Beslut om längre besiktnings- Byggnadsinspektör l 
och allmänna råd (BFS intervall. Bygglovsingenjör l 
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 
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) 
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BFS 2011:10, EKS 8, 3 § Beslut att medge mindre avvikelse Byggnadsinspektör f 
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. 

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=1149) 

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

AL18§ Rätt att påkalla förrättning. Enhetschef bygg 

AL30§ Godkännande av beslut eller åt- Enhetschef bygg 
gärd. 

Ledningsrättslagen 
(1973=1144) 

LL21 § Företräda byggnadsnämnden vid Enhetschef bygg 
samråd med lantmäterimyndig-
h eten. 
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LL28 § Godkännande av beslut eller åt- Enhetschef bygg 
gärd. 

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

LGSs § Tillstånd att sätta upp skyltar Miljöinspektör 
varigenom allmänheten avvisas 
från ett visst område som är av 
betydelse för friluftslivet. 

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 tillfällig anordning Bygglovsingenjör 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 
färdigställandeskydd inte behövs. Bygglovsingenjör 
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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 
beslutsunderlag, 6 
kap.MB 

6 kap. 6 § MB Avge yttrande till Miljöinspektör 
verksamhetsutövare inför eller i 
samrådsskedet om 
miljökonsekvensbeskrivning. 

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 Avge yttrande om MBK i Miljöinspektör 

8 § 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. 18b-h § Besluta i ärenden om Miljöinspektör 
strandskyddsdispens gällande 
mindre teknisk anläggning, t.ex. 
ledningar, transformatorstation, 
mindre markstation, etc. 

18 



7 kap. 22 § första Besluta i ärenden om tillstånd Miljöinspektör 
respektive andra enligt föreskrifter i 
styckenaME 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 från Enhetschef 
respektive andra förbud i vattenskyddsföreskrifter 
styckenaME gällande kemiska 

bekämpningsmedel 

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 
verksamhet och 
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 Avge yttrande tilllänsstyrelsen i Miljöinspektör 

26 § FMH 
anmälningsärende angående 
mindre ändring av 
tillståndspliktig verksamhet. 

19 



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 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. 
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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. 

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. 
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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, 
to kap. MB 

Besluta i tillsynsärende angående Miljöinspektör 
avhjälpande av föroreningsskada. 

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. 
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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 
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, 
s. inom idrotts- och 
fritidsanläggningar, 
6. vid planerings- och 
anläggningsarbeten, 
7. på vägområden samt på 
grusytor och andra mycket 
genomsläppliga ytor, och 
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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. 

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. 
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2 kap. 19 § 5-9, 2 kap 31§ Besluta i ärende om tillsyn över Miljöinspektör 
5-6 och samt 2 kap 32-33 kemiska produkter och 
§§MTF biotekniska organismer i övrigt 

där nämnden ansvarar för 
tillsynen. 

Avfalloch 
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 träd-
gårdsavfalL 

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

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 
deltidsboende. 

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

föreskrifter om synnerliga skäl 
föreligger. 

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

24kap. 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 nyttjanderättshavare att 
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. 
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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 
stycketMB 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. 

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. 
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Avgifter, 27kap. MB 

27 kap. 1 § MB, Besluta om att påföra en avgift för Miljöinspektör / 
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. 

Miljösanktions-
avgifter, 30 kap. 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 50 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 
50 000 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. 
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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. 

33§ LL Besluta att förordna att ett beslut Livsmedels-
ska gälla omedelbart även om det inspektör 
överklagas. 

Livsmedels-
förordningen 

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-
tillfälligt upphävande av inspektör 
godkännande av livsmedelsan-
läggning. 

Förordningen 
(2006:1166) om 
avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel 
och vissa 
jordbruksprodulrter 

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

Art. 27 EG 882j2004, 
klassificering av livsmedelsföretag inspektör 
samt om årlig kontrollavgift. 

Kommun taxa 

13-14 §§ FAOKL, Besluta om avgift för Livsmedels-
Art. 27 EG 882/2004, godkännande och registrering. inspektör 
Kommunens taxa 

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

vid slakterier, styckningsanlägg-
ningar och 
vilthanteringsanläggningar. 

Kontroll-
lörordningen (EG) 

882/20040ffi 

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-lla §§ 

LIVSFS 2009:5 

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

23 § LF, 8 § LIVSFS 
av livsmedelsanläggning. inspektör 

2009:5 

Art. 31 dEG 882j2004 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 882j2004 Beslut om omhändertagande av Livsmedels-
livsmedel från tredjeländer som inspektör 
inte överensstämmer med 
bestämmelserna i 
livsmedelslagstiftningen samt 
beslut om att 
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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 
tillbaka från marknaden 
innan någon av de 
åtgärder som anges i 
punkt a) vidtas. 

Art. 19.2 i EG 882j2004 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. 
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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 882j2004 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 tillfålligt avbryta Livsmedels-
882/2004 driften av eller stänga hela eller inspektör 

delar av det berörda företaget 
under en lämplig tidsperiod. 

Art. 54.2 f) EG 882/2004 Besluta om att tillfålligt 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 
toreskrifter om 
dricksvatten (LIVSFS 
2005:10) 

11 § SLVFS 2001:30, Besluta om fastställande av Livsmedels-
omtryck LIVFS 2017:2 faraanalys och beslut om inspektör 

fastställande av dess parametrar, 
provtagningspunkter samt 
frekvens av normal respektive 
utvidgad kontroll. 
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Lagen (2oo6:8o5) 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- livsmedels-
bestämmelser som kompletteras hantering. 
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. 

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. 

2S § 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 
livsmedels-
hantering. 

Miljöinspektör, 
övriga ärenden. 

Förordning 
(2006:1165) om 
avgifter rör 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 livsmedels-
kontrollavgift. hantering. 

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 

livsmedels-
hantering. 

Miljöinspektör, 
övriga ärenden. 

35 



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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9 Tillsyn över handel med vissa 
receptbelagda läkemedel 

Lag om handel med 
vissa receptfria 
läkemedel 

§§ 20,21 Kontroll beträffande lagens Livsmedels-
efterlevnad. inspektör/ 

miljöinspektör 

21§, 1st. Begära få de upplysningar och Livsmedels-
handlingar som behövs för inspektör/ 
kontrollen. miljöinspektör 

21 §, 3 st. Rapportera brister till Livsmedels-
Läkemedelsverket. inspektör/ 

miljöinspektör 

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

1 O Alkoholtillsyn 
Alkohollagen 

8 kap. 2 § Beslut om tillfälligt tillstånd till Alkohol-
slutna sällskap. handläggare/ 

Livsmedels-
inspektör/ 
miljöinspektör 

8 kap. 10 § Besluta att ta ut avgift för Alkohol-

Enligt taxa 
prövning och tillsyn enligt handläggare 
Alkohollagen. 

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

inspektör/ 
miljöinspektör 
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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. 

11 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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Socialtjänst- Avge yttrande tilllänsstyrelse i Miljöinspektör 
förordningen (SFS ärende om tillstånd för att inrätta 
2001:937) hem för vård och boende som 

drivs av en enskild eller 
sammanslutning. 

Ordningslagen Avge yttrande till polismyndighet Miljöinspektör 
(SFS 1993:1617) 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. 

(SFS 1966:742) 

strålskyddslagen 

(SFS 1988:220) 

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. 
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skogsvårdslagen 14 § Yttrande till skogsstyrelsen Miljöinspektör 
(SFS 1979:429) angående slutavverkning, 

skyddsdikning och/ eller 
natur hänsyn. 

Bilskrotningsförordn Yttrande i ärenden om Miljöinspektör 
ingen (SFS 2007:186) auktorisation av bilskrotare. 

6§ 

Begravningslörordni Yttrande angående Miljöinspektör 
ng11 § gravplats/ griftefrid. 

(SFS 1990:1147) 

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

(SFS 1982:198) 

2§7p 

Lotterilagen Yttrande till Lotteriinspektionen. Alkohol-

(SFS 1994:1000) 44 § 
handläggare 

samtLagom 
anordnande av visst 
automatspel 

(SFS 1982:636) 3 § 

Ulricehamns Meddela dispens från förbudet. Enhetschef 
kommuns 
Kommunfullmäktige 
s beslut att rörbjuda 
bekämpningsmedel i 
Ulricehamns 
kommunsegen 
verksamhet. 

KF § 104, 88-05-19. 
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12 · Förkortningar 
Allmänt 

KL 

FL 

VL 

OSL 

DL 

DF 

TFF 

Bygg 

PBL 

PBF 

BFS 

LED 

FBL 

AL 

LL 

LGS 

LBEV 

Miljö 

AF 

AL 

Kommunallagen (2017:725) 

Förvaltningslagen (2017:900) 

Lag om viten (1985:206) 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

Delgivningslagen (2010:1932) 

Delgivningsförordningen (2011:154) 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

Plan- och bygglagen (2010:900) 

Plan- och byggförordningen (2011:338) 

Boverkets Författningssamling 

Lag (2006:985) om energideklarationer för byggnader 

Fastighetsbildningslag (1970:988) 

Anläggningslag (1973: 1149) 

Ledningsrättslag C 1973:1144) 

Lag (1998:814) om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning 

Förordning (1998:929) om särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

Lag om färdigställandeskydd (2014:227) 

Avfallsförordningen (2011:927) 

Alkohollagen (2010:1622) 
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EG 853/2004 

EG 854/2004 

EG 882/2004 

FAM 

FAO KF 

FAO KL 

FAPT 

FFAB 

FMH 

FMKB 

FMSA 

FOS 

FVV 

LFAB 

LIVSFS 

LMF 

LML 

MB 

MTF 

NFS 2003:24 

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 april2004 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 och vissa jordbruksprodukter 

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

Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter 

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Förordningen (2017:966) om miljökonsekvensbeskrivningar 

Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 

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

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

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) 

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

42 



SNFS 1997=2 

SSF 

SSL 

SSMFS 2008:36 

TF 

Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2 om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel 

strålskyddsförordningen (1988:293) 

Strålskyddslagen (1988:220) 

strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier, SSMFS 
2008:36 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-09.04 

SMB § 105 

Ärende: 

Diarienummer: 

Adressater: 

Fastighet: 

Fastighetsägare: 

Olovligt markarbete 

2016.2482 

SAG Fastigheter AB 

Granhagen 1 m. fl, Ulricehamns kommun 

SAG Fastigheter AB 

Kompletterande synpunkter till överklagande 
Målnummer Mark- och miljööverdomstolen: P 6737-18 

Målnummer Mark- och miljödomstolen: P 945-18 

Beslutsdatum Mark- och miljödomstolens beslut: 2018-07-04 

1 ( 1 ) 

Samverkansnämnden miljö och bygg överklagade Länsstyrelsens beslut 2018-07-04 och 
lämnar härmed kompletterande synpunkter i frågan. 

Överklagande 
Samverkansnämnden miljö och bygg motsätter sig Mark- och miljödomstolens beslut och 
yrkar på att Mark- och miljödomstolens beslut ska upphävas samt att nämndens beslut ska 
fastställas. 

Skäl för överklagan 
Länsstyrelsen har beslutat att upphäva samverkansnämndens beslut med motiveringen att 
man i ett tidigare beslut redan fattat ett gynnande beslut till förmån för den enskilde. 
Samverkansnämnden kan konstatera att Länsstyrelsen endast delvis upphävt det tidigare 
beslutet och således inte beslutet i sin helhet. Av Länsstyrelsens beslut framgår att man endast 
upphäver den del av beslutet som avser sanktionsavgiften. Man kan vidare av domskäl 
konstatera att Länsstyrelsen motiverar sitt beslut med att man bedömer att den del av beslutet 
som avser sanktionsavgiften är beräknat på fel sanktionsarea. Samverkansnämnden anser det 
därför tydligt att Länsstyrelsens beslut om att bara upphäva en del av beslutet tillsammans 
med domskälen måste bedömas som att Länsstyrelsen endast upphävt den del av beslutet som 
avser sanktionsavgiftens storlek. Samverkansnämndens nya beslut avseende en ny beräkning 
av sanktionsavgiften med grund i det som Länsstyrelsen påpekat i det första beslutet måste 
därför ses som skäligt för den enskilde och inte i strid med det första upphävda beslutet då 
denna endast upphävde en del av samverkansnämndens beslut och inte beslutet i sin helhet. 

Beslutet ska anses vara omedelbart justerat. 

Delges till: Länsstyrelsen 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESÖI<SADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOI< facebook.comfulricehamnskommun 

• ULR. IC E. H r\ Jvi NS TRANEMO 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-09-04 

SMB § 106 

Skottek 1:1 O, Ulricehamns kommun, Restaurang 
Åsunden KB, ansökan om stadigvarande servering 
Diarienummer: 

Sökande: 

2018.1200 

Restaurang Ås und en KB, org. nr 969784-8563, Gamla Mar
bäcksvägen 115, 523 90 Ulricehamn 

l (2) 

Fastighetsägare: Gunthe r och Johann a Ellinger Burgstrasse 7-Tirol, 6091 Göt
zens, Österrike 

Beslut 
Med stöd av 8 kap 12 § alkohollagen(2010:1622) avslås Restaurang Åsunden KB:s, 
969784-8563, ansökan om tillstånd att året runt till allmänheten servera starköl, vin, sprit
drycker och andra jästa alkoholdrycker på Skotteksgården, Gamla Marbäcksvägen 115, Ulri
cehamn. 

Motivering till beslut 
Av 8 kap 2 § alkohollagen (AL) framgår att serveringstillstånd kan 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 tillf<ille. 

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. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningen visar att personer med betydande infly
tande i Restaurang Åsunden KB inte har bedömts lämpliga att utöva verksamheten. Kom
manditbolaget kan därmed inte anses uppfylla de högt ställda kraven på lämplighet i 8 kap. 
12 §AL. 

Kommanditbolagets ansökan ska därför avslås. 

Ärende 
Restaurang Åsunden KB (hädanefter kommanditbolaget) ansöker om serveringstillstånd för 
starköl, vin, spritdrycker och andrajästa alkoholdrycker både inom- och utomhus på Skott
teksgården, Gamla Marbäcksvägen 115, Ulricehamn, utredningen är separat, se bilaga 1. 

Avgift 
Sjutusen sexhundranittio kronor (7 690), ansökningsavgift enligt taxa fastställd av kommun
fullmäktige 2017-11-23, § 202. 

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

U LR.I CE HAM NS TRANEMO 
• KOM 1v\UN KOMMUN 
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Delges: Sökanden 

För kännedom till: Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Folkhälsomyndigheten 

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



Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-09-04 
SMB § 107 

Torsbo 1:11, Ulricehamn, Rivningsföreläggande 
förenat med vite om att städa upp på tomt och riva 
byggnadsverk 

Diarienummer: 

Fastighetsägare: 

Personnummer: 

Beslut 

2017.3255 

Sven Olof Fors 

19440629-5594 

Samverkansnämnden miljö och bygg beslutar att fastighetsägaren Sven-Olof Fors till Torsbo 
1:11, personnummer 19440629-5594, att senast 3 månader från det att han delgivits och 
senast 2018-12-10 vidta följande åtgärder: 

1. att vid vite om tvåtusen (4000) kronor för städning/uppröjning av 5 bilar (två utan 
reg. nummer) (ANT 443, PKB 293 och DGB 320 se bild 1, 2 och 4 i fotobilaga 1 och 2) 

2. att vid vite om femtontusenkronor (15 ooo) kronor om riva byggnadsverket på Torsbo 
1:11 

3. att vid vite om tvåtusen (2000) kronor för städning/uppröjning av 1 vagn (se bild 5 i 
foto bilagan) 

4. att vid vite om tvåtusen (2000) kronor för städning/uppröjning av hårddisk och den 
gamla sängen (se bild 7 i fotobilaga 1) 

s. att vid vite om tvåtusen (2000) kronor för städning/uppröjning av 6 däck, 1 
gräsklippare, 1 slang och 1 tunna (se bild 6 i fotobilaga 1) 

6. att vid vite om tvåtusen (2000) kronor för städning/uppröjning av 1 kamin (se bild 8 i 
fotobilaga 1) 

7. att vid vite om tvåtusen (2000) kronor för städning/uppröjning av en kanot (enligt 
fotobilaga 2) 

Motivering till beslut 
Den aktuella fastigheten Torsbo 1:11ligger utanför detaljplanerat område i sammanhållen 
bebyggelse. 2017-10-20, 2018-04-04 och 2018-07-11 noterades 5 bilar, 1 vagn 1 hårddisk, 1 
säng, 6 däck, 1 kanot, 1 gräsklippare och 1 gammal kamin på fastigheten Torsbo 1:11. 
Samverkansnämnden kunde vid inspektionen notera flera körbara bilar i bra skick på 
fastigheten. Då det rör sig om ett flertal bilar som står oorganiserade utmed en trafikerad väg, 
bedöms det som en olägenhet och tomten som ovårdad. Kammarrättens i Stockholm mål 
2008-1548 klargör att fler än två skrotbilar på en tomt är otillåtet i ett villaområde, även om 
tomten ligger i ett område som borde medföra en hög toleransnivå för fordon. Fastigheten 
Torsbo 1:11ligger utmed en väg och där allmänheten har insyn vilket gör det än mer 
angeläget att städa upp på fastigheten. Mark- och miljödomstolens mål P 966-13 klargör 
även att en enskild skrotbil är otillåten om tomten också i övrigt ger ett ovårdat intryck. 

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

ULR ICE H AMNS 
KOMMUN 

TRAN EMO 
KOMMUN 



Vid inspektionen konstaterades det nedbrunna huset som rivningsfårdigt. Nämnden gör 
bedömningen att fastighetsägaren behöver riva de kvarvarande delarna av huvudbyggnaden 
på fastigheten Torsbo 1:11. 

2018-05-04 kom fastighetsägaren in med ett svar där han bland annat menade på att "Har 
varit i kontakt med personen som ställt bilarna där, vid mitt besök hos den samma kan man 
klart och tydligt bedöma att personen inte kan flytta eller städa upp varken ekonomiskt eller 
fysiskt, jag kan naturligtvis inte ta ansvar för att en andra personer slänger olika grejor och 
bara ställer skrotbilar på tomten "(se bilaga yttrande). Fastighetsägarens inkomna svar 
förändrar inte nämndens bedömningen i ärendet, då fastighetsägaren har en skyldighet att 
hålla sin tomt i ett vårdat skick. 

Vid telefonkontakt med Sven-Olof Fors 2018-05-25 konstaterades att han inte vidtagit några 
åtgärder och han menade på att han behövde ytterligare några månader för att han vill sälja 
fastigheten Torsbo 1:11. Samverkansnämnden bedömer att fastighetsägarens inkomna svar 
inte förändrar utgången för ärendet. 

Av 8 kap. 14 § PBL går det att utläsa att ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och 
underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper bevaras. Underhållet ska 
anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historiska och 
kulturhistoriska synvinklar. 

Enligt 8 kap. 15 § Plan och Bygglagen 2010:900 (PBL) ska en tomt hållas i vårdat skick och 
skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och 
för trafiken inte uppkommer. 

Av 11 kap.21 §framgår att om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning 
och inte sätts i stånd inom skälig tid, får nämnden förelägga ägaren att inom viss tid riva 
byggnadsverket ( rivningsföreläggande). 

Av 11 kap. 5 § PBL går att utläsa att Samverkansnämnden ska pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att 
någon inte har följt en bestämmelse i PBL. Om Sven Fors låter bli att vidta en åtgärd och 
därigenom bryter mot sin skyldighet enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av lagen, får Samverkansnämnden enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga 
denne att inom en viss tid vidta åtgärden genom ett åtgärdsföreläggande. 

Samverkansnämnden miljö och bygg bedömer det som rimligt att förena beslutet med ett vite 
på totalt 29 ooo kronor. Av 3 §Lag (1985:206) om viten följer att "När vite föreläggs, ska det 
fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska 
förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det 
föreläggande som är förenat med vitet. Vitet ska fastställas till ett bestämt belopp, om annat 
inte följer av 4 §".Enligt 11 kap 37 § PBL får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § förenas med vite. 

Enligt 11 kap. 38 § PBL får nämnden bestämma att åtgärden som föreläggandet avser ska 
genomföras omedelbart trots att föreläggandet inte har vunnit laga kraft. 

Anteckningar i fastighetsregistret 
När Samverkansnämnden meddelat ett förbud ska nämnden genast skicka sitt beslut till 
inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriet). Detsamma gäller när Samverkansnämnden 

2 (4) 

återkallar ett sådant förbud. Samverkansnämnden ska genast skicka besluten till ~ 

inskrivningsmyndigheten och inte avvakta att besluten vinner laga kraft. ~ -+-



Underhållsutredning 
En underhållsutredning daterad 2018-08-28 har utförts av tillsynshandläggare Marcus 
Gunnarsson, (se bifogad underhållsutredning). Enligt 8 kap. 4 § PBL ska ett byggnadsverk ha 
de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bärförmåga, stadga och 
beständighet/säkerhet i händelse av brand/skydd med hänsyn till hygien, hälsa och 
miljö/säkerhet vid användning. Samverkansnämnden miljö och bygg bedömer att hela 
byggnadsverket, på fastigheten Torsbo 1:11 inte uppfyller gällande krav på byggnadsverk. 
Byggnadsverket bedöms i så dåligt skick och så skadat att rivning ska ske så snart som 
möjligt Bedömningen stöds av slutsatserna i den genomförda underhållsutredningen som 
bifogas i skrivelsen. 

Ärende 
Byggenheten mottog ett klagomål2017-11-29. Klagomålet avsåg en ovårdad tomt på 

fastigheten Torsbo 1:11. 

2018-04-04 genomfördes som en del inom den operativa tillsynen enligt Plan och bygglagen 

ett tillsynsbesök 

2018-04-09 skrevs en skrivelse till Sven-Olof Fors om att vidta åtgärder med anledning av 

ärendet. 

2018-05-04 kom Sven-OlofFors in med ett svar med anledningen av ärendet. 

2018-07-11 gjordes ytterligare en uppföljande inspektion. 

2018-08-29 skrevs en skrivelse till Sven-Olof Fors om att vidta åtgärder med anledning av 

ärendet. 

Beslut och handlingar delges till: 

Beslutet skickas för kännedom till 

Bilagor: 

Fotobilaga 1 
Fotobilaga 2 

Yttrande fastighetsägare 

Flygbild på fastigheten 

Underhållsutredning 

Sven-Olof Fors 

Lantmäteriets fastighetsinskrivning 

3 (4) 



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

4 (4) 



Fotobilaga 
Datum: 2018-04-03 
Fastighet: TORSBO 1:11 
Diarienummer: 2017.3255 
Inspektör: Marcus Gunnarsson 

Byggenheten 
TEL~FON 0321-59 so oo (vx) E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESOKSADRESS Hagesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 lTiricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 

1(5) 

Beskrivning: 

Bild l 
Trasig 
bil 

Beskrivning: 

Bild 2 
Trasig bil 



Fotobilaga 

Datum: 2018-04-03 
Fastighet: TORSBO 1:11 
Diarienummer: 2017.3255 
Inspektör: Marcus Gunnarsson 

Byggenheten 
TEL~FON 0321-59 so oo (vx) E- POST bygg@ulricehamn.se 
BESOKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comfulricehamnskommun 

~ \. ~-, \\.\ ':l_; '\ 
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Beskrivning: 

Bild3 
Trasig bil 

Beskrivning: 

TRAN EMO 
KOMMUN 



Fotobilaga 
Datum: 2018-04-03 
Fastighet: TORSBO 1:11 
Diarienummer: 2017.3255 
Inspektör: Marcus Gunnarsson 

Byggenheten 
TEL~FON 0321-59 so oo (vx) E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESOKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FAC EBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 
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Beskrivning: 

Bild 5 
Vagn 

Däck, 
gräsklippare plast 
och slang 



Fotobilaga 
Datum: 2018-04-03 
Fastighet: TORSBO 1:11 
Diarienummer: 2017.3255 
Inspektör: Marcus Gunnarsson 

Byggenheten 
TEL~FON 0321-59 50 oo (vx) E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESOKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FAC EBOOI< facebook.com/ulricehamnskommun 

4(5) 

Beskrivning: 

Bild 7 
Datorchassi 
och 
delar av en säng 

Trämaterial och 
en gammal kamin 

l .' l R l (T!L\\\ .'\::, 
~-...,_~ :\ \,\\ l . .'~ 

TRAN EMO 
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Fotobilaga 2 

Datum: 2018-07-11 
Fastighet: TORSBO 1:11 
Diarienummer: 2017.3255 
Inspektör: Marcus Gunnarsson 

Byggenheten 
TELEFON 0321-59 so oo (vx) E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 
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Tre skrotbilar 
utan regnummer 

Beskrivning: 

Bild 2 
Skrotbil 

. l . R l C: F. l l ,\ ,\\ ~ S TRAN EMO 
KOMMUN 



Fotobilaga 2 
Datum: 2018-07-11 
Fastighet: TORSBO 1:11 
Diarienummer: 2017.3255 
Inspektör: Marcus Gunnarsson 

Byggen h eten 
TELEFON 0321-59 so oo (vx) E-POST bygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST ADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comfulricehamnskommun 

: 1- 1 1. \.\I ~ S 
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TRAN EMO 
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Fotobilaga 
Datum: 2018-04-03 
fastighet: TORSBO 1:11 
manenummer: 2017.3255 
Inspektör: Marcus Gunnarsson 

...... ~ ......... -·-. . . . . . ·;' . 
" 

.· :.· 

... ·. 
l .. 

l • 

.., . ~ 

.. 
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Pilarna visar åt vilket håll bilderna är tagna. 

Byggenheten TELEfON 0321-59 so oo (vx) E-POST bygg@ulricehamn-" 
BESöKSAORESS Bog<'und,gatan 22 pQST AORESS 523 86 U\<i<ehamD 
WEBB ul<i«hrun"·" fACEBOOK fac<>book.oomfulric<>hamn'kommun 
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Sven-Olof Fors 
Fästeredsund, Björkhult 179 
523 62 Vegby 

ULRICEHAMNS i '~ÖMMUN 
Miljö- od1 Samhällsbygg,.,ad 

2018 -05- o 4 

2018-04-28 Diarienummer:20 17.3255 

Ulricehamns Kommun Byggenheten 
Marcus Gunnarsson Tillsynshandläggare 
523 86 Ulricehamn 

Angående skrot och bilarna i Ulricehamns kommun på tomt Torsbo 1:11. 

1(1) 

Vid mina kontakter med miljönämnden har jag ständigt upplyst om att människor dels lämnar 
sopor och skräp och gamla skrotbilar naturligtvis utan tillstånd då tomten är s.a.s. naturtomt 
och utan ständig tillsyn. 

'Har varit kontakt med den personen som ställt bilarna där, vid mitt besök hos den samma kan 
man klart och tydligt bedöma att personen inte kan flytta eller städa upp varken ekonomiskt 
eller fysiskt, jag kan naturligtvis inte ta ansvar för att en andra personer slänger olika grejor 
och bara ställer skrotbilar på tomten. 

Detta har miljönämnden haft vetskap om en längre tid även besök hemma hos personen har 
förekommit av miljönämnden, jag har heller inga ekonomiska resurser som pensionär med 
l O 000 :- netto pr. mån. att ta hand om andras problem. 

På grund av hotet med framtida vite nödsakar jag mig att gå ut detta i media radio tv 
vilket säkert är intressant för allmänheten , hör jag inget från byggenheten blir starten 
för detta vecka nr.23, 4 juni 2018 då jag inte har lagen till min hjälp. 

Sven-Olof Fors 



Flygbild på huset från 1974 



Datum: 2018-07-11 

Underhällsutredning 

Diarienummer: 2017.3255 

Fastighet: Torsbo 1:11 

Bedömning 

Vid byggenhetens platsbesök 2018-08-28 gjordes ingen invändig inspektion av husgrunden 
och därför kan byggenheten inte uttala sig om skadorna (om invändiga reparations behovet) 
på stommen i huset. Vidare kunde konstateras huvudbyggnaden på fastigheten är en fara då 
allmänheten kan trilla ner i källaren (typ 2 meters fall) .Enligt 8 kap. 14 § PBL om underhåll 
och varsamhet ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess 
utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till 
omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt. Enligt 8 kap. 4 § PBL ska ett byggnadsverk ha de 
tekniska egenskaper som är viktiga för bärförmåga, stadga och beständighet/säkerhet i 
händelse av brand/skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö/säkerhet vid användning. 

Marcus Gunnarsson 
Tillsynshandläggare 
Byggenheten 

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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KOMMUN 

TRAN EMO 
KOMMUN 



Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-09-04 
SMB § 108 

saxared 2:3, Ulricehamn, Beslut om 
byggsanktionsavgift 

Diarienummer: 2018.865 

Fastighetsägare: Heinz Vinke och Bernadette Arnes 

Beslut 

1 (3) 

Samverkansnämnden miljö och bygg beslutar att fastighetsägarna till Saxared 2:3 ska betala 
en byggsanktionsavgift på 2225 kronor var för sig. 

Motivering till beslut 
2018-04-09 inkom ett sotarintyg till samverkansnämnden om en nyinstallerad insats på 
fastigheten Saxared 2:3. Någon anmälan om nyinstallan av insats har inte inkommit till 
nämnden. Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad är 
anmälningspliktiga enligt BFS 2017:4 (se bilaga allmänna råd). Samverkansnämnden 
bedömer vidare att det är rimligt att ta ut full sanktionsavgift för överträdelsen. Avgiften 
baseras på att en nyinstallerad insats utan startbesked. Avgiften ska betalas till 
samverkansnämnden miljö och bygg inom två månader efter att beslut vunnit laga kraft. 

Fastighetsägarna har getts möjlighet att yttra sig i ärendet och 2018-04-11 och 2018-07-05 
inkom svar. I svaret från 2018-07-05 menar fastighetsägarens ombud att" Somjag sa och 
försökte förklara, så måste det vara ett missförstånd i det här fallet. Vidare menar ombudet 
"har verkligen INTE nyinstallerat en eldstad. Det enda som dom gjorde, var att installera 
genom duktiga yrkeskillar en insats i den öppna spisen.". 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. Vidare mottog byggenheten ett sotarprotokoll för 
en eldstad som det inte fanns någon anmälan för. 

Av 11 kap. 5 §Plan och bygglagen (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 §, framgår att samverkansnämnden ska 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 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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Av 11 kap. 57§ PBL går att utläsa att en byggsanktionsavgift ska tas ut av den som när 
överträdelsen begicks var ägare till den fastighet som överträdelsen avser, den som begick 
överträdelsen, eller den som har fått en fördel av överträdelsen. Heinz Vinke är den som 
byggenheten 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. 

Byggenheten bedömer sammantaget att det inkomna yttrandet och sotarprotokollet fastslår 
att man har som man säger installerat "en insats i den öppna spisen". Åtgärden bedöms som 
anmälningspliktig och sanktionsgrundande. 

Åtgärder att vidta för att undvika sanktionsavgift 

För att undvika sanktionsavgift finns det möjlighet att göra en så kallad rättelse. I detta 
ärende innebär det att insatsen helt tas bort. Om detta görs före samverkansnämnden tar 
beslut i ärendet den 2018-09-04, tas ingen sanktionsavgift ut. Detta enligt Plan- och 
bygglagen 11 kap. 54§. 

Ärende 
2018-04-09 inkom ett sotarintyg om att en eldstad som installerats på fasigheten 
Saxared 2:3. Detta på grund av att ingen anmälan varit registrerad hos byggenheten och det 
registrerades ett tillsynsärende. 

2018-04-11 skrevs kommunicering inför beslut om byggsanktionsavgift. 

2018-04-11 kom ett anmälningsärende med diarienummer 2018.877 gällande eldstad. 

2018-04-30 inkom fastighetsägaren med ett svar med anledning av tillsynsärendet. 

2018-07-02 skrevs ytterligare en kommunicering inför beslut. 

2018-07-07 kom fastighetsägarens ombud in med ytterligare ett yttrande. 

Beslut och handlingar delges till: 

Bilagor: 

Byggsanktionsavgift 

Allmänna råd 

sotarintyg 

Yttrande från fastighetsägarens ombud 

Hur man överklagar 

Heinz Vinke och Bernadette Arnes 

Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet, ange 
diarienummer och orsak till överklagandet. skicka till Ulricehamns kommun, 

2 (3) 

Samverkansnämnden miljö och bygg, 523 86 Ulricehamn eller bygg@ulricehamn.se. ~f 



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? 

SAXARED2:3 

2018.0865 

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 byggfårordning (2011 :338) 9 kap. 13 § l st 2 p 

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

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

bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första 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 (pbb) 

Beräkningsgrundande formel 

Beräkning 

Beräknad sanktionsavgift 

45 500 kr (2018) 

O, l *pbb*antal 

0,1 *45500*1 

4 550 kr 



Boverkets författningssamling 
Utgivare: Yvonne Svensson 

Boverkets ändring av verkets allmänna råd (2012:12) om 
anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga; 

beslutade den 13 juni 2017. 

Boverket beslutar att verkets allmänna råd (2012: 12) om anmälan för åtgärder 
som inte är bygglovspliktiga ska ha följande lydelse. 

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då 
denna författning bör j ar gälla. 

Inledning1 

Allmänt råd 
Detta är allmänna råd till 6 kap. 5 § första stycket 4 och 6 plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF. 

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om 
tillämpningen av ovan nämnd författning. 

De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med 
mindre och indragen text. (BFS 2017:4). 

l 
Till6 kap. 5 §första stycket 4 plan- och byggförordningen 
(2011:338)2 

Väsentlig ändring av eldstad och rökkanal 

Allmänt råd 
Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder som 
kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen 
genom 

- ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer, eller 
- annan förändring av eldstadens funktion och användningssätt. 
Hänsyn bör tas till om en felaktig installation kan leda till allvarliga 

konsekvenser i form av ökad risk för brand eller förgiftning. 

Exempel på anmälningspliktiga åtgärden 

Allmänt rådr.,....__,.- ----..... c--~~~-:---:----:-:----:,.... 
Exempel på åtgärder, utöver nyinstallation av eldstad, skorsten eller rök-
kanal, som normalt är anmälningspliktiga är lliljande:.._ _ _,c-:-~ 

- Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad. 
- Installation av brännare eller anordning llir bränsletillllirsel tilllliljd 

av bränslebyte, t.ex. från olja till pellets. 

1 Senaste lydelse BFS 2013 :13. 
2 Senaste lydelse BFS 2013:13. 

BFS 2017:4 
VÄS3 

Utkom från trycket 
den 13 juni 2017 
Omtryck 



BFS 2017:4 
VÄS3 

Exempel på icke anmälningspliktiga åtgärde~ 

Allmänt råd 
Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga: 

- Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten 
eller liknande underhållsåtgärd. 

- Byte av eldstadsplan. 
- Byte av eldstad tilllikvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek 

och effekt, samt anslutning till rökkanal. 

Väsentlig ändring av anordning för ventilation 

Allmänt råd 
Med väsentlig ändring av anordning för ventilation avses sådana åtgärder 
som påverkar luftkvaliteten inomhus och som, om de utförs felaktigt, kan 
leda till risk för försämrad luftkvalitet, fukt- och mögelskador, ökad 
radonhalt eller föroreningar i en koncentration som medför negativa 
hälsoeffekter eller besvärande lukt. 

En ändring av en anordning för ventilation som medför behov av ny 
projektering, injustering av hela ventilationssystemet eller kontroll av 
ventilationssystemets funktioner utgör normalt en väsentlig ändring. 
Detsamma gäller en ändring av en anordning för ventilation som medför 
krav på funktionskontroll enligt 5 kap. l § plan- och byggförordningen 
(2011 :338). 

Ändring av ventilation kan också i vissa fall väsentligt påverka brand
skyddet i en byggnad eller beröra konstruktionen av byggnadens bärande 
delar och därmed på den grunden vara anmälningspliktig. (BFS 2017:4). 

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder 

Allmänt råd 
Exempel på åtgärder, utöver nyinstallation av anordning för ventilation, 
som normalt är anmälningspliktiga är följande: 

- Installation av ny styr- eller reglerutrustning för hela eller betydande 
delar av ett ventilationssystem. 

- Installation av reningsutrustning eller ändrade funktioner i ett 
ventilationssystem. 

- Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller 
värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet 

- Ändring av anordning för ventilation för att anpassa ventilationsflöden 
till ändrad användning av en byggnad, exempelvis till följd av byte av 
verksamhet, förändrad planlösning eller avsevärt ökat personantaL 

- Byte av typ av ventilationssystem såsom byte från självdrags
ventilation (S) till fläktstyrd frånluftsventilation (F), fläktstyrd frånlufts
ventilation med återvinning (FX), fläktstyrd frånlufts- och tilluftsventilation 
(FT), fläktstyrd frånlufts- och tilluftsventilation med återvinning (FTX), 
eller annat byte mellan dessa system, dock inte sådan åtgärd i en- eller 
tvåbostadshus som anges nedan. (BFS 2017:4). 

Exempel på icke anmälningspliktiga åtgärder 

Allmänt råd 

2 

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga är följande: 
- Byte av fläkt, fläktmotor eller luftfilter och liknande 

underhållsåtgärder som inte påverkar ventilationsflöden. 
- Byte av don eller ventiler till likvärdiga. 



- Byte från självdragsventilation (S) till fläktstyrd frånluftsventilation 
(F) i en- eller tvåbostadshus. 

- Energieffektiviserande åtgärder som byte av elbatteri i tilluftssystemet 
till annan energikälla. 

- Installation av energimätare i ventilationssystemet eller annan 
utrustning för avläsning av aktuella energidata. (BFS 2017:4). 

l 
Till 6 kap. 5 § första stycket 6 plan- och byggförordningen 
(2011:338)3 

Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad 

Allmänt råd 
Med ändring av en byggnad som väsentlig påverkar brandskyddet avses 
dels åtgärder som om de installeras felaktigt kan få stora konsekvenser för 
byggnadens brandskydd, dels åtgärder som förändrar eller avskaffar delar 
av befintligt brandskydd. 

Ä ven åtgärder som förbättrar brandskyddet kan i vissa fall betraktas som 
anmälningspliktiga då brandskyddet är en helhet och installation eller 
förbättring av en brandskyddskomponent i många fall kan göra att andra 
lösningar accepteras för andra delar av brandskyddet i en byggnad. 

Större ändring av en byggnads planlösning, väsentlig ändring av 
ventilationssystem eller ändrad verksamhet i byggnaden påverkar ofta 
brandskyddet i stor omfattning, men är bygglovs- eller anmälningspliktigt 
av andra orsaker och har därför inte tagits med bland exemplen nedan. 

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder 

Allmänt råd 
Exempel på åtgärder som normalt är anmälningspliktiga är följande: 

- Förändrad brandcellsindelning. 
- Nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion. 
- Nedmontering eller urdrifttagande av brandtekniska installationer, 

t. ex. automatiskt brandlarm, utrymningslarm, automatiskt släcksystem eller 
brandgasventilation. 

- Förändring av utrymnings- och tillträdesvägars utformning, längd 
eller framkomlighet. 

- Ändringar av det byggnadstekniska brandskyddet till följd av ökat 
personantal eller ökad brand belastning. 

- Byte av typ av material i fasaden på byggnader som har fler än två 
våningsplan och som inte är en- eller tvåbostadshus. (BFS 2017:4). 

Exempel på icke anmälningspliktiga åtgärder 

Allmänt råd 
Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga: 

- Byte av en branddörr till en likvärdig med samma eller bättre brand
teknisk klass och liknande underhållsåtgärder. 

- Håltagning i brandcellsgräns för mindre antal kablar, rör och liknande 
som omedelbart tätas med CE-märkta system eller motsvarande i rätt 
brandteknisk klass. 

- Byte av befintlig röklucka i trapphus med wirestyrning till elektrisk 
styrning. 

3 Senaste lydelse BFS 2013:13 . 

BFS 2017:4 
VÄS3 

3 



BFS 2017:4 
VÄS3 

4 

Dessa allmänna råd4 gäller från den 3 december 2012. 

Dessa allmänna råd5 gäller från den l juli 2013. 

Dessa allmänna råd6 gäller från och med den l juli 2017. 

På Boverkets vägnar 

SUSANNBARD 

4 BFS 2012:12. 
5 BFS 2013 :13. 
6 BFS 2017:4. 

Kerstin Hannrup Broad 
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2018 -04- o 9 
sakkunnighetsbevis 
Nyinstallation 

Utskriftsdatum Diarienummer 

Sida: 1 ( 1) 

2018-04-06 63564,500- 1434 

Utfärdare 

GÖSAB Ulricehamn 
sotning AB 
Verkstadsgatan 12 
504 62 Borås 

Byggnad 
Fastighetsbeteckning 

SAXARED 2:3 
Fastighetsadress 

saxarsviken 1 02 
Byggnadsbeskrivning 

KOPIA 
Aga re 

Vinke Heinz 

Am Langensfrank 52 

Adressat 

Ulricehamns kommun 

Miljö & Byggnämnden 
523 86 Ulricehamn 

Brukare/Innehavare 

Vinke Heinz 

saxarsviken 1 02 

Fritidshus 666 46 MARPINGEN TYSKLM 523 61 GÄLLSTAD 
Besiktningsdatum Besiktningsman Titel 

2018-04-04 Lars Davidsson Tekniker 
Arbetsorder Kvalitetsansvarig Besiktning avser 

Röktrycksprovning 

Kopia översänd till: 

Ulricehamns kommun Ulricehamns kommun Miljö & Byggnämnden 523 86 Ulricehamn 

Kanaler 
Kanalnr Skorsten Kanaltyp Rök Vent. 

1 Tegel Tegel 1!1 D 
Objekt Placering l Omslutningsvägg 

Brasinsats Vardagsrum Halvsten 
Angränsande kanaler skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig 

Finns Äga normal täthet 
Provningsmetod Kanaltyp, insats 

Byggvägledning 6 VL41 
Besiktningsman Titel 

Lars Davidsson Tekniker 
Utlåtande för kanalnr 1 

Besiktning och täthetsprovning av en nyinstallerad Contura 15 
monterad i befintlig murad öppen spis med murad rökkanal. 

Eldstad och rökkanal. 
Utan anmärkning. 

Besiktningen har utförts 

skorstensfejaringenjör 

Simon Eriksson 
Besöksadress Telefon 

Verkstadsgatan 12 033-417575 
Telefontid Fax 

08:00-11:00 ,1 3.00-15.00 tis,tors stängt EM www.gosab.se 

PostGiro 

BankGiro 

400-1152 

Kanalhöjd, meter l Tryck i Pas ca; O 
3,5 

Tvärsnitt Cirkulärt 

14x27 cm D 
Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrym m 

Förmärktes ej 
Tvärsnitt, insats Cirkulärt 

o 
Besiktningsdatum 

2018-04-04 

.:. .. 

Organisationsnummet 

SE 556175476201 
e-post 

info@gosab.se 



Från: Angelika Schulz [mailto:schulle.se@gmail.com] 
Skickat: den 5juli 201815:08 
Till: Gunnarsson Marcus <marcus.gunnarsson@ulricehamn.se> 
Kopia: Bernadette Ames <bernadetteames@web.de> 

ULRICEHAMN$ KOMMUN 
Miljö- och Samhällsbyggnad 
2018-07-05 
Diarienr: MSB-2018-865 

Ämne: Angående vårt samtal igår (Byggsanktionsavgift l Heinz Vinke) 

Hej Marcus, 

Tack för samtalet igår. 

Som jag sa och försökte förklara, så måste det vara ett missförstånd l det här fallet. 

Våra kompisar är på gang att lära sig svenska, men för ögonblicket och l det här fallet är 
det bra om vi hjälper dom. 

Dom har verkligen INTE nyinstallerat en eldstad. Det ända som dom gjorde , var att 
installera genom duktiga yrkeskillar en insats l den öppna spisen. 

Jag skickar harmed även underlag, där du kan ser i vilket tillstånd dom köpte huset. 

På båda medskickade filer ser man den öppna spisen. 

Marcus, jag/vi hoppas att detta räcker som bevis för att det inte handlar sig om en 
byggnation utan tillstånd. 

Vi alla hoppas på ett positivt svar, dvs att ni ta bort byggnationsavgiften . 

Önskar en fortsatt fin sommar och att Sverige vinner mot England !!! 

Hälsningar från 

Angelika Schulz 

Mobil 0769497004 



Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-09-04 

SMB § 109 

1 (6) 

Finnekurnia 9:1 ,Ulricehamn, Strandskydd -dispens för 
att ersätta sjöbod och trädäck 
Diarienummer: 

Sökande: 

Fastighetsägare: 

Beslut 

2018.1236 

Fredrik Ingemar Douhane 

Fredrik Ingemar Douhane 

Strandskyddsdispens beviljas för att ersätta en stormskadad sjöbod och förfallet trädäck med 
ersättningsbyggnad respektive ersättningsanläggning på fastigheten Finnekurnia 9:1. 

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

• Ersättningsbyggnadens yta får högst ta i anspråk ca 9 m2
• Ha en maximal höjd på ca 

1,6 meter och ha en ungefårlig placering enligt bilaga 2. 

• Ersättningsbyggnaden ska ha samma funktion och användningsområde som den 

ursprungliga byggnaden. 

• Det ersättande trädäcket får högst ta i anspråk ca 35 m2 och ska ha en ungefårlig 

placering på land enligt bilaga 2. Trädäcket får inte byggas ut i vattnet. 

• Trädäcket ska ha samma funktion och användningsområde som det ursprungliga 

trädäcket, och får inte förses med skyltning, grind eller liknande som ger intryck av att 

vara privat område. 

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

Motivering till beslut 
Beslutet är taget med stöd av 7 kap. 18 b § MB för att ersätta en stormskadad sjöbod och ett 
förfallet trädäck med ersättningsbyggnad respektive ersättningsanläggning på fastigheten 
Finnekurnia 9:1, Ulricehamn. 

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

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: 

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

ULR.ICEHAMNS 
KOMMUN 

TRAN EMO 
KOMMUN 
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• "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 
2018-05-22 mottog miljöenheten en ansökan om dispens från bestämmelserna om 
strandskydd i 7 kap. 15 § MB på fastigheten FINNEKUMLA 9:1. Ansökan avser dispens från 
strandskyddet för att återuppbygga en sjöbod och ett trädäck intill boden. Ansökan har 
kompletterats 2018-06-19 och 2018-06-25. Befintligt förråd och sjöbod mättes in 2018-07-

13. 

Beskrivning av platsen och området 
Fastigheten ligger vid Sämsjöns västra strand, bilaga 1. Här råder ett strandskydd 200 meter. 
Från väg 1690 söderut från Finnekurnia sluttar marken ganska brant ner mot Sämsjön. 
Fastighetens huvudbyggnad ligger utanför strandskyddsområdet intill väg 1690. Därifrån går 
en stig ner mot sjön. Mellan sjön och vägen går en gång- och cykelväg (gamla banvallen). 
Från banvallen och vidare mot sjökanten är det ytterligare ca 30 meter stig ner till trädäcket 
och sjöboden. Nere vid strandkanten är skogen ganska tät och flerskiktad. Här växer bl. a. 
björk, al, ek, asp, ask och hassel. Träden står tätt inpå sjöboden och trädäcket. 

Naturvärden och fri luftsvärden 
Platsen ligger inom riksintresse för Naturvård (Åsunden-Torpasjöområdet), värdetrakt för 
skog (Åsundens lövskogar) och ett område utpekat i Länsstyrelsens lövskogsinventering 
(Sämsjöns Västsida). Här finns alltså skogsmiljöer som är värdefulla både på regionnivå och 
nationell nivå. Platsen ligger också inom regionalt värdefulla odlingslandskap och intill en 
fossil åkermark. I Ulricehamn kommuns översiktsplan är närområdet utpekat som Värdefull 
kulturmiljö. Det finns inga noteringar för platsen i den lokala naturvårdsdata basen. 

Den gamla banvallen utmed Sämsjön är numera GC-väg och fungerar som den tydligaste 
allmänrättsliga passagen i området. Möjligheten att passera nära sjön genom ett naturskönt 
landskap gör att de allmänna intressena för rekreation och friluftsliv väger tungt här. 

Bedömning av åberopat särskilt skäl och åtgärdernas påverkan 
Sökanden har åberopat de särskilda skälen enligt punkt 1 och 4. Punkt 1 gäller att området 
som åtgärden avser redan är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 
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Särskilt skäl enligt punkt 1 

Fastighetens huvudbyggnad och andra ekonomibyggnader ligger utanför 
strandskyddsområdet, ca 200 meter bort. Området mellan hemfridszon och strand är en 
lövskogsslänt, genomskuren av gamla banvallen. Sjöboden har använts som ett enkelt förråd 
för bl. a. fiskeredskap (bekräftat av foton) tills ett träd föll över byggnaden och raserade taket. 
Boden är inte synlig i äldre flygfoton, delvis på grund av trädkronorna. Den är däremot synlig 
på den ekonomiska kartan över området (från 1960). På sökandens foton syns det tydligt att 
sjöboden är gammal, och att den åtminstone inte på senare tid har genererat någon egen 
hemfridszon. Eftersom varken storlek eller användningsområde ska ändras kan åtgärden ses 
som en ersättningsbyggnad. 

Trädäcket ligger direkt söder om sjöboden, och har bitvis ett räcke åt sjön. Det är förfallet, 
skadat av fallande träd, och uppfattas idag inte som privat eller avskräckande. Sökanden har 
uppgett att trädäcket också används som brygga av grannar och förbipasserande. Det är 
oklart när trädäcket först byggdes. Att renovera trädäcket med samma storlek och 
användningsområde kan anses som att den befintliga anläggningen ersätts. 

Enligt ansökan ska ingen ytterligare yta tas i anspråk för åtgärderna. 

Det särskilda skälet enligt punkt 1 bedöms därför tillämpbart och acceptabelt för båda 
åtgärder. 

Särskilt skäl enligt punkt 4 

Punkt 4 gäller att anläggningen måste ligga vid vattnet för att fungera och behovet kan inte 
tillgodoses utanför området. 

Trädäcket har inte samma funktion som en brygga. Det sträcker sig inte ut i vattnet. Det ger 
en sorts utkiksplattform över sjön för förbipasserande på banvallen eftersom lövskogen är tät 
utmed större delen av sjöns västsida. För att ha den funktionen behöver trädäcket ligga tätt 
intill sjön. 

Fastighetens huvudbyggnad och flera ekonomibyggnader ligger utanför 
strandskyddsområdet och därmed finns möjligheter att förvara fiskeredskap utanför 
strandskyddat område. 

Det särskilda skälet enligt punkt 4 bedöms därför som tillämpbart och acceptabelt när det 
gäller trädäcket men inte för förrådet. 

Åtgärdernas påverkan på den allmänrättsliga tillgången till strandområdet: 

Passagen på land är tydligast på banvallen men marken är inte ianspråktagen fram till 
trädäcket och boden, så rätten att passera gäller även där. Sökanden har uppgett att trädäcket 
har använts flitigt också av grannar och förbipasserande, och att det gärna får fortsätta så. 
Villkoren om storlek och placering syftar till att ingen ny mark ska tas i anspråk. Villkoren 
om användningsområde och funktion syftar till att åtgärderna inte ska kunna uppfattas som 
privatiserande. De ska också hindra att åtgärderna genererar en hemfridszon som inte 
funnits där innan. 

Åtgärdernas påverkan på de långsiktigt goda livsvillkoren iör växt- och djurliv: 

Ingen ny eller extra yta behöver tas i anspråk för att genomföra åtgärderna. I byggskedet kan 
påverkan på växter och djur öka från buller, slitage etc., men på lång sikt bedöms de goda 
livsvillkoren för växt- och djurlivet inte påverkas. Villkoret om att trädäcket inte får byggas ut 
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i eller över vattnet syftar till att vattenlevande växter och djur - framförallt bottenfaunan -
inte ska påverkas av åtgärderna. 

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 (8280) kr. 

Fakturering sker separat. 

Delges: 

Fredrik Ingemar Douhane 

FINNEKUMLA 215 

52362VEGBY 

För kännedom till: 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
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. 



Bilaga 1. Översiktskartor. 
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juni 25.2018 

juli 30, 2018 



Bilaga 2. Beslutskarta. 

Huvudbyggnad och 
hemfridszon ca 250meter 
åt nordväst 

Beslutskarta 
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Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-09-04 
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SMB§110 

Fästered 1:39, Ulricehamn, Strandskydd -dispens för 
nybyggnad av huvudbyggnad 
Diarienummer: 2018.1712 

Sökande: Ulf Torstensson 

Fastighetsägare: Ulf Torstensson och Yasmin Torstensson 

Beslut 
Strandskyddsdispens beviljas för nybyggnad av huvudbyggnad på mark avstyckad från 
fastigheten Fästered 1:39. 

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

• Som tomtplatsavgränsning, ca 700 kvadratmeter, med stöd av 7 kap. 18 f§ MB, ska 

område gälla enligt bilaga 2. 

• Byggnadens yta får högst ta i anspråk ca 100 kvadratmeter. Byggnaden får inte ha fler 

än 1,5 plan och den ska ha en ungefärlig placering enligt bilaga 2. 

• En avskärmning ska uppföras längs gränsen av tomtplatsen 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. 

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

tomtplats enligt bilaga 2 gälla. 

Motivering till beslut 
Beslutet är taget med stöd av 7 kap. 18 b § MB för nybyggnad av huvudbyggnad på mark som 
ska avstyckas från fastigheten Fästered 1:39, Ulricehamn. 

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

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 

Miljöenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljo@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.comfulricehamnskommun 
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KOMMUN 

TRAN EMO 
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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. 
M B. 

Ärende 
2018-07-17 mottog miljöenheten en uppdaterad ansökan om dispens från bestämmelserna 
om strandskydd i 7 kap. 16 § MB på en del av den nuvarande fastigheten Fästered 1:39. 
Ansökan avser dispens från strandskyddet för att bygga en ny huvudbyggnad söder om den 
befintliga (Ekholmen 211). Fältbesök gjordes 2017-12-21 i samband med en tidigare ansökan 
om dispens (dnr. 2017.3186) som då gällde två nya huvudbyggnader. Efter att ha diskuterat 
flera alternativ lades ärendet på is på begäran av sökanden för att först hinna lösa frågorna 
om förhandsbesked och fastighetsbildning. 

Beskrivning av platsen och området 
Fastigheten ligger vid Åsundens södra strand, precis intill sundet som leder ut i Yttre 
Åsunden, bilaga 1. Här råder ett strandskydd 300 meter. Marken ärendet gäller är sedan lång 
tid tillbaka en klippt, plan gräsmatta mellan befintlig huvudbyggnad och själva sundet. 
Markremsan är ca 25 m som bredast. Åt sjön avgränsas den av staket och den gamla vägen 
över sundet. Åt söder och sydöst avgränsas den av en ås med höga, gamla ekar. Från slutet av 
gamla vägen går en tydlig passage vidare mot sundet, och kröker av så det går att fortsätta i 
tre riktningar; upp på åsens rygg, utmed södersidan av åsen, eller upp på väg 1700 (se bilaga 
2 och 3). Ekholmen 211 har en enskild avloppsanläggning som ligger intill åsen, nära den 
planerade nya byggnaden. 

Naturvärden och friluftsvärden 
stamfastigheten Fästered 1:39 omfattas och omges av många natur- och friluftsvärden. Tre 
riksintressen överlappar här; Friluftsliv (Åsunden, Hofsnäs, Torpasjöområdet), Naturvård 
(Åsunden-Torpasjöområdet), och Kulturmiljövård (Torpa). Vattnet är utpekat som regionalt 
särskilt värdefullt för natur (Åsunden, Yttre Åsunden, Torpasjöområdet) och särskilt 
värdefulla för naturvård (Ätrans dalgång). Området ingår också värdetrakt för skog 
(Åsunden), och på grund av ekarna på åsen är särskilt åsen utpekad i lövskogsinventeringen 
som ekskog av naturvårdsklass tre. Flera av ekarna är skyddsvärda och inom värdetrakten 
finns tecken på skyddade arter. 

På åsen finns även en "fornminnesliknande lämning", av allt att döma en ihoprasad 
jordkällare. 

I Ulricehamns kommuns översiktsplan ingår sundet med omgivningar i ett närströvområde. 
De tydligaste allmänrättsliga passagerna beskrivs här nedanför. 
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Bedömning av åberopat särskilt skäl 
Sökanden har åberopat det särskilda skälet enligt punkt ett; att området som åtgärden avser 
redan är ianspråktaget på ett sätt så det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Den klippta gräsmattan mellan staketet och åsen har varit en del av trädgården på Fästered 
1:39 sedan många år tillbaka. Det särskilda skälet bedöms därför som tillämpbart och 
acceptabelt. 

Bedömning av åtgärdens påverkan på strandskyddets syften 
Marken mellan asfaltsvägens slut och sundet bedöms inte som ianspråktagen mark, på grund 
av att den är tillgänglig för alla idag. Från Ekholmen 211leder en liten stig en bit upp på åsen, 
fram till en lyktstolpe. Den ytan kan inte heller bedömas som ianspråktagen, men risken att 
avskräcka folk från att gå där finns redan. Stigen i söder är tydligt upptrampad och använd. 
Stigarna uppe på åsen är inte lika breda och tydliga, men åsen upplevs ändå inte som privat 
område. De gamla lövträden bildar en upphöjd, grön sal att vandra i. Närheten till vattnet, 
lövskogen och den omväxlande miljön innebär att åsen med omgivningar är en brynzon som 
används av många växt- och djurarter. För att skydda allmänhetens passager och 
naturvärdena (framförallt kopplat till lövskogen) behövs avskärmningar runt den planerade 
huvudbyggnaden. Avskärmningarna ska visa en tydlig gräns mellan hemfridszon och 
allmänrättsligt tillgängligt område. Utan avskärmning finns en risk för att ett större område 
upplevs som privat än tidigare, och att de planerade åtgärderna får oacceptabelt stor 
påverkan på strandskyddets syften. 

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 tvåhundraåttio (8280) kr. 

Fakturering sker separat. 

Delges: 

Ulf och Yasmine Torstensson 

Källgatan 9B 

50731 Brämhult 



För kännedom till: 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
Lantmäterimyndigheten 
N a turskyddsföreningen 

Bilagor: 

1. Översiktskartor 
2. Beslutskarta 
3. Flygfoto med illustrationer från miljöenhetens yttrande i förhandsbesked 2018.165 

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 t. Översiktskartor. 
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Bilaga 2. Beslutskarta. 

<::::> Passage 

- • • - Tomtplats 

Beslutskarta 

• • • • Avskärmning 

D Ny huvudbyggnad 
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augusli 15. 2018 

1:500 



Bilaga 3· Flygfoto med illustrationer från miljöenhetens yttrande i 
rörhandsbesked 2018.165 

Bilaga 1 

1:500 
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maj 21 , 2018 

Flygfotot visar omgivningarna tydligt, och visar även var kartbilden och verkligheten skiljer 
sig åt i beslutskartan. 



Samverkansnämnden miljö och bygg 

Beslut 2018-09-04 

SMB § 111 

Grälebo 1: 13, Tranemo, 

Strandskydd - Rättelsebeslut för villkor 
Diarienummer: 

Sökande: 

Fastighetsägare: 

Beslut 
Villkorsändring beviljas. 

2017.2459 

Tomas Hansson 

Tomas Hansson 

1 (2) 

Som nytt villkor ska gälla att nockhöjd på tillbyggnaden, räknat från bjälklag, ska vara ca 4,5 
meter. Mellan bjälklag och mark ska avståndet vara ca 0,5 meter. 

Motivering till beslut 
Tidigare beslut om strandskyddsdispens (2018-02-06) beviljar tillbyggnad av huvudbyggnad. 
Villkoret för dispensen, att tillbyggnaden inte får ha en högre nockhöjd än huvudbyggnaden, 
innebär att 8 kap 4 §punkt 7 Plan- och bygglagen (PBL), som behandlar byggnadsverks 
tekniska egenskaper, inte kan uppfyllas. 

Ärende 
2017-10-05 mottog Miljöenheten en ansökan om dispens från bestämmelserna om 
strandskydd i 7 kap 16 §i Miljöbalken (MB) på fastigheten Gräleho 1:13. Ansökan avsåg 
dispens från strandskyddet för att renovera och bygga ut en huvudbyggnad och en 
komplementbyggnad med större byggnadsyta och nya uteplatser i form av trädäck 

Samverkansnämnden Miljö och Bygg (SMB) beviljade strandskyddsdispens för att bygga till 
huvudbyggnaden och utöka det tillhörande trädäcket. Strandskyddsdispensen förenades med 
vissa villkor, bl a att tillbyggnaden inte får ha en högre nockhöjd än nuvarande byggnad. 

Länsstyrelsen beslutade 2018-02-22 att överpröva ärendet och en överklagan inkom 2018-

02-27 från sökanden där han bl a påtalar att taknocken måste höjas för att klara 
byggnormerna i PBL. Länsstyrelsen godkänner, med ändring av tomtplatsavgränsningen och 
vissa villkorstillägg, den dispens för tillbyggnad av befintlig stuga som meddelats av SMB. I 
Länsstyrelsens beslut ges inga besked om strandskyddsdispensen är förenlig med PBL. 

Föreliggande rättelsebeslut är en anpassning av strandskyddsdispensen till angiven paragraf 
i PBL. 

Miljöenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljo@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POST AD RESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOI< facebook.comjulricehamnskommun 
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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 
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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 
För handläggning av detta ärende tas ingen avgift ut. 

Delges: 
Tomas Hansson 
Masseho Gräleho 1 

51491 Tranemo 

Epost: gralebo@live.se 

För kännedom till: 
Länsstyrelsen Västra Götaland 

Lantmäterimyndigheten 

Väghållningsmyndighet 

N a turskyddsföreningen 

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. 



Samverkansnämnden miljö och bygg 
Beslut 2018-09-04 

SMB § 112 

Vegby 1:23, Ulricehamn, 
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Strandskydd - dispens för rivning av stuga, rivning av 
bastu, byggnation av bastu/förråd, ombyggnad av 
carport till garage, utläggande av två flottar samt 
retroaktiv dispens för brygga 
Diarienummer: 2018.1624 

Sökande: Lars Olof Magnus Karlsson 

Fastighetsägare till VEGBY 1:23: Lars Olof Magnus Karlsson och Jeanette Kristina 
Johansson 

Fastighetsägare till VEGBY 1:38: Kerstin Bodvardoch Carl-Gunnar Andersson 

Beslut 
Strandskyddsdispens beviljas för rivning av stuga, rivning av bastu, byggnation av 
kombinerat bastu/förråd och ombyggnad av carport till garage. 

Strandskyddsdispens avslås för utläggande av två flottar och befintlig brygga. 

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

• Den kombinerade bastun/förrådet på Vegby 1:23 får högst ta i anspråk ca 30m2 och 

ha en maximal höjd på ca 4 meter. Bastun/förrådet ska ha en ungefärlig placering 

enligt bilaga 2. 

• Garaget på Vegby 1:23 får högst ta i anspråk ca 45m2 och ha en maximal höjd på ca 4 

meter. Garaget ska ha en ungefärlig placering enligt bilaga 2. 

• En avskärmning ska uppföras längs tomtplatsavgränsningen mot Sämsjön för att 

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

Villkoret omfattar de fastigheter, Vegby 1:37 och Vegby 1:38, som saknar 

avskärmning. Avskärmningen kan till exempel bestå av staket, häck, mur eller 

liknande, men ska vara tillräcklig för att fylla sin funktion. 

• Beslutet om tomtplatsavgränsning gäller under förutsättning att Lantmäteriets beslut 

överensstämmer med kommunens inmätning. Inmätningen utfördes med stöd av 7 

kap. 18 f§ MB och redovisas i bilaga 2. 

Miljöenheten 
TELEFON 0321-59 50 oo E-POST miljo@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 
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• Fri passage ska, med stöd av 7 kap 18 f§ MB, gälla enligt bilaga 2. 

Motivering till beslut 
Beslutet är taget med stöd av 7 kap. 18 b § MB för rivning av stuga, rivning av bastu, 
byggnation av bastu/förråd, ombyggnad av carport till garage på fastigheten Vegby 1:23, 
Ulricehamn. 
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Beslutet om avslag av dispensansökan för de två flottarna samt den retroaktiva dispensen för 
brygga har gjorts med stöd av samma paragraf. 

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

Samverkansnämnden miljö och bygg bedömer att särskilda skäl föreligger enligt punkten 1 
för att medge dispens för rivning av stuga, rivning av bastu, byggnation av bastu/förråd och 
ombyggnad av carport till garage, då området som åtgärden avser: 

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

Samverkansnämnden miljö och bygg, bedömer att särskilda skäl inte föreligger enligt 
punkten 1 för att medge dispens för utläggande av två flottar och retroaktiv dispens för 
brygga. 

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

Rivning av stuga, rivning av bastu, byggnation av bastu/förråd och ombyggnad av carport till 
garage 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. 

Utläggande av två flottar samt retroaktiv dispens för brygga bedöms, enligt nämnden, inte 
vara förenliga med strandskyddets syften. 

Hänsyn till enskilda intressen - 7 kap. 25 § MB 

Att medge dispens för rivning av stuga, rivning av bastu, byggnation av bastu/förråd och 
ombyggnad av carport till garage, samt avslå dispens för utläggande av två flottar och 
retroaktiv dispens för brygga, i detta ärende bedöms vara en rimlig avvägning mellan den 
enskildes och det allmännas intresse. 

Markens lämplighet 
Rivning av stuga, rivning av bastu, byggnation av bastu/förråd och ombyggnad av carport till 
garage bedöms med hänsyn till ovanstående vara förenliga med kommunens översiktsplan 
samt en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3-
4kap. MB. 

Ärende 
2018-07-09 mottog miljöenheten en ansökan om dispens från bestämmelserna om 
strandskydd i 7 kap. 16 § MB på fastigheterna Vegby 1:23, Vegby 1:37 och Vegby 1:38. 

Ägarna till Vegby 1:23 och Vegby 1:38 har gemensamt köpt Vegby 1:37 i avsikt att avregistera 
och dela fastigheten mellan Vegby 1:23 och Vegby 1:38. 

Lantmäteriets ärende, dnr 018485, rörande avregistrering och delning av fastigheten Vegby 
1:37 var inte påbörjat under handläggningen av föreliggande strandskyddsärende. Detta 
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medförde att en inmätning utfördes med syfte att avgränsa tomtplatser tillhörande Vegby 
1:23 och Vegby 1:38 efter delning avVegby 1:37. 

Ansökan avser dispens från strandskyddet för att 1) riva befintlig stuga på Vegby 1:37 och 
ersätta denna med gräsmatta, 2) riva befintlig bastu inom Vegby 1:23, 3) anlägga kombinerad 
bastu/förrådsbyggnad inom Vegby 1:23, 4) bygga om carport på Vegby 1:23 till garage, 5) 
utläggning av två flottar på sammanlagt40m2 på fastigheten Vegby 1:23 samt 6) retroaktiv 
dispens för brygga inom Vegby 1:23. 

Fältbesök gjordes 2018-o8-o8. Ansökan har kompletterats 2018-o8-03, 2018-o8-o8 och 
2018-08-og. Inmätning utfördes 2018-08-14. Ärendet kommunicerades med sökanden 
2018-o8-15. Sökanden har inget att anföra. 

Beskrivning av platsen och området 
Vegby 1:23, Vegby 1:37 och Vegby 1:38ligger på östra sidan av Sämsjön, se bilaga 1. Kring 
Sämsjön råder ett strandskydd på 200 meter. Samtliga fastigheter ligger inom ett 
fritidshusområde där några fastigheter blivit permanentboende. Fritidsområdet omges till 
stora delar av skogs- och åkermark. 

Inom Vegby 1:23 finns ett hus för permanentboende, en bastu, en carport och ett växthus. 
Bostadshuset ligger på ca 10 meter avstånd från stranden, bastun på ca 6 meters avstånd och 
växthuset på ca 15meters avstånd från stranden. Vegby 1:23 arrgränsar mot tomter i både 
nordlig och sydlig riktning. Fastigheten avskärmas av en häck mot den norra fastigheten och 
med ett staket mot Sämsjön, medan avskärmning saknas mot Vegby 1:37. Bryggan ligger vid 
sydvästra vinkeln av fastighetsgränsen. 

Inom fastigheten Vegby 1:37 finns ett fritidshus och en mindre stuga. Fritidshuset ligger ca 5 
meter från stranden. Den mindre stugan kommer att tillföras fastigheten Vegby 1:38 efter 
delning. Vegby 1:37 ansluter i söder mot fastigheten Vegby 1:38. Mellan Vegby 1:37 och 
Vegby 1:38 finns en avskärmning i form av enstaka buskar och annan vegetation. 
Avskärmning saknas mot Sämsjön. Vid fastigheten Vegby 1:37 norra gräns mot Sämsjön 
finns en udde som ligger utanför tomtplatsen. 

Inom fastigheten Vegby 1:38 finns ett hus för permanentboende och en komplementbyggnad 
med carport och förråd. Huset ligger ca 7 meter från stranden. Vegby 1:38 arrgränsar i söder 
mot fritidshus liggande på stamfastigheten Vegby 1:7. Avskärmning saknas mot Sämsjön. 

Längs samtliga fastigheters, Vegby 1:23, Vegby 1:37 och Vegby 1:38, östra tomtgräns löper en 
grusväg. Öster om grusvägen finns ett ca 70 meter brett område bestående av glest 
trädbevuxen mark. 

Naturvärden och friluftsvärden 
Fastigheterna Vegby 1:23 och Vegby 1:37ligger inom värdetrakt skog vilket innebär en 
rekommendation att ta hänsyn till äldre lövträd. Fastigheterna ligger också inom område 
som är utpekat i lövskogsinventeringen, objekt 4841, naturvärdesklass 3, blandskog med 
ädellövsinslag. Sämsjön är utpekat som värdefullt vatten av Fiskeriverket med motivet 
förekomst av storvuxen och ursprunglig öringstam. 

Området kring Sämsjön är i Ulricehamns översiktsplan 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. 
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Rivning av stuga och befintlig bastu, uppförande av kombinerad bastu/förråd samt 
ombyggnad av carport till garage utförs inom de utpekade tomtplatsavgränsningarna. 
Garaget uppförs på ungefår samma plats som den nya carporten. Åtgärderna kommer inte att 
leda till att det hävdade området utökas eller att allmänhetens tillg~ng till kringliggande 
naturmark och Sämsjöns strandzon förändras. Åtgärderna medför inte att möjligheterna för 
vilt att passera ändras, att de omgivande markområdenas funktion som uppehållsplats för 
fåglar, däggdjur och groddjur påverkas, eller att intilliggande vattenområden förändras på ett 
sätt att deras funktion som reproduktions- eller födasökslokal för fisk försämras. 

Utläggning av två flottar samt den befintliga bryggan innebär en utökning av hemfridszonen 
och påverkar allmänhetens tillgång till Sämsjöns strandnära vattenområden. Utläggning av 
flottar kan leda till en lokal negativ påverkan på växt- och bottenförhållanden genom skugg
och pumpeffekter. 

Rivning av stugan och befintlig bastu, uppförande av kombinerad bastu/förråd samt 
ombyggnad av carport till garage kommer att tillåtas med villkor att en tydlig avskärmning 
upprättas längs västra tomtplatsavgränsningen mot Sämsjön. Syftet är att säkerställa en 
tydlig gräns mellan privat och allmänrättsligt tillgängligt område. 

Samverkansnämnden (SMB) bedömer att området är ianspråktaget och att det särskilda 
skälet enligt 7 kap 18c punkt 1 MB är tillämpbart för rivning av stugan och befintlig bastu, 
uppförande av kombinerad bastu/förråd samt ombyggnad av carport till garage. SMB 
bedömer vidare att nämnda åtgärder inte har någon effekt på den allemansrättsliga 
tillgången till Sämsjön eller på den fauna och flora som finns i området. 

SMB bedömer att det särskilda skälet enligt 7 kap 18c punkt 1 MB inte är tillämpbart för 
utläggning av två flottar och befintlig brygga. SMB bedömer att nämnda åtgärder har en 
negativ effekt på den allemansrättsliga tillgången till Sämsjöns strandnära vattenområden 
och på fauna och flora. 

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. 

Vi har observerat att det finns en infiltrationsbädd under carporten som betjänar Vegby 1:23 
och Vegby 1:36. Vi vill upplysa om att konstruktionen av garaget kan påverka 
infiltrationsbäddens funktion. Påverkan på infiltrationsbädden har inte bedömts inom ramen 
för ansökan om strandskyddsdispens. 

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: 

Magnus Karlsson och Jeanette Johansson 

LINGÅSEN32 

52362VEGBY 

Epost: magnus@svenskabad.se 

Kerstin Bodvard och Carl-Gunnar Andersson 

Lingåsen 34 

52362VEGBY 

Epost: cal329@telia.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. 

Översiktskarta augusti 14, 20 18 

O.> 

1 25 000 

Strandskyddsområde <tugusti 14, 2018 
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Bilaga 2. Beslutskarta. 
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