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Beslutande 
Jörgen Andersson (C), ordförande 
Mats Nilsson (V) 
Johan Blixth (C) ersättare för Ethel Augustsson (C) 
Christian Lindeman (M) 
Jens Nielsen (KD) 
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Anne-Lie Palm (S) 
Gitte Jensen (S) ersättare för Lena Hållinder Berglund (S) 
Andreas Freiholtz (SD) 
Jari Kalliomäki (SD) 
Lorentz Lindell (SD) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Kimmo Tuomaala (L) 
Mats Eriksson (S) 
Ann-Katrin Johansson (S) 
Jennifer Svedenborg (SD) 
Niclas Ahlberg (SD) 
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Ingela Flodin, nämndsamordnare 
Maria Wagerland, plan- och exploateringschef 
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Anethe Johansson, kostchef §§ 119-120 
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Ulf Nilsson, enhetschef avfall och återvinning §§ 119-120, 131 
Simon Dahlgren, ekonom §§ 119-120 
Erica Björklund, verksamhetscontroller §§ 119-121 
Emma Bönnestig, bygglovshandläggare §§ 127-129 
Anders Johansson, ingenjör § 131 
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§ 115 

Godkännande av dagordning 
 
Utgående ärende: 
➢ Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Låcktorp 1:9 

 
Tillkommande ärende: 
➢ Omfördelning av medel mellan enheter 

 
 
Beslut 
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns. 
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§ 116 

Anmälan av jäv 
 
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 117 
Närvaro vid sammanträdet 
 
Sammanfattning 
Praktikant vid bygglovsenheten, Malin Garman, önskar närvara vid dagens 
sammanträde, punkterna 14-16. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden beslutar enhälligt att Malin Garman får närvara vid dagens 
sammanträde, punkterna 14-16. 
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§ 118 
Fyllnadsval till samhällsnämndens arbetsutskott efter Peder 
Engdahl (M) 
Dnr SAN 2022/494 
 
Sammanfattning 
Peder Engdahl (M) har den 20 juni avsagt sig sin plats som ledamot i samhällsnämnden 
och ersättare i samhällsnämndens arbetsutskott. Därför behöver samhällsnämnden välja 
en ny ersättare till arbetsutskottet. 
 
Yrkande 
Johan Blixth (C) yrkar att Kristian Lindeman (M) väljs till ersättare i samhällsnämndens 
arbetsutskott fram till 2022-12-31. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Johan Blixths 
yrkande och finner att samhällsnämnden bifaller Johan Blixths (C) förslag. 
 
Beslut 
Som ersättare i samhällsnämndens arbetsutskott efter Peder Engdahl (M) fram till  
2022-12-31 väljs Kristian Lindeman (M). 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kristian Lindeman (M) 
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§ 119 
Tertialrapport 2 2022 för samhällsnämnden 
Dnr SAN 2022/165 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämndens ansvar verkställs inom sektor samhälle. Verksamheter som ingår i 
sektorn är Stadsmiljö, Anläggning fritid, Lokaler och föreningsstöd, Miljö, Bygglov, 
Kost, Lokalvård och vaktmästeri, Vatten och avlopp samt Avfall och återvinning.  
 
Denna tertialrapport utgör den andra av tre för året, i vilken sektor samhälle arbetar efter 
kommunens tillitsbaserade styrmodell. I rapporten följs mål- och resursplan 2022 upp, 
det innebär att kvalitén i grunduppdraget, prioriterade målområden och ekonomin följs 
upp gällande nuläge och prognos för helåret. 
 
Bedömning gällande sammanvägd kvalitet utifrån nämndens grunduppdrag är att 
målgruppsperspektivet och ekonomiperspektivet bedöms vara godkända och bibehålls 
som godkända resterande del av året. Verksamhetsperspektivet och medarbetar-
perspektivet är graderade som godkänd men med varning. Medarbetarperspektivet 
bedöms kunna förbättras på helåret i förhållande till den lite lägre måluppfyllelse som 
graderas i nuläget. Inom verksamhetsperspektivet görs bedömningen att robusthet i 
verksamheten behöver förbättras då det saknas tillräckligt med personella resurser samt 
att underhåll av utrustning är eftersatt. Sektorn behöver även fortsätta sitt utvecklings-
arbete för att öka eller bibehålla kvalité i verksamhetens grunduppdrag och skapa en 
robustare verksamhet. 
 
Gällande nämndens prioriterade målområden finns det förbättringsområden under 
resterande del av året. Prognos för målområdena i förhållande till nuläge visar en något 
mer positiv bild. Störst förbättring behövs inom prioriterat mål 4, kommunens lokaler 
ska vara trevliga och trygga samt säkra och ändamålsenliga. Målet graderas som ej 
godkänt i nuläget och nuvarande prognos är att målet kommer fortsatt vara underkänt. 
 
Samhällsnämndens skattefinansierade verksamheter står fortsatt inför utmaningar  
på grund av snäva ekonomiska ramar och begränsade personella resurser. Samtidigt 
dras verksamhetens anläggningar med både underhållsskulder och ett framtida 
investeringsbehov, främst inom den offentlig utemiljön och på föreningslokaler.  
Det finns även underhållsskulder inom det taxefinansierade VA-området och de största 
utmaningarna består i finansiering av framtida nya och/eller utbyggda verk.  
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Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 141/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
Tertialrapport 2 2022 för samhällsnämnden daterad 2022-09-26 
Kvalitet i grunduppdraget för Miljö och Bygg T2 2022 daterad 2022-09-13 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det ekonomiska utfallet för tertial två är överskott på 2,1 mnkr avseende 
samhällsnämndens skattefinansierade verksamheter. Prognos för helåret 2022 gällande 
de skattefinansierade verksamheterna är ett överskott på 0,48 mnkr, främst till följd av 
ett prognostiserat överskott inom miljö- och bygglovsverksamheten, lokalvård- och 
vaktmästeriverksamheten och ett prognostiserat underskott inom kostverksamheten för 
äldreomsorg och funktionshinder. 
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten redovisar ett överskott på 1,1 mnkr, med 
prognos om ett överskott på 0,8 mnkr.  
 
Den taxefinansierade avfallsverksamheten har under tertial 2 arbetat upp ett överskott 
på 0,6 mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott främst hänförligt till att upparbetat 
överskott ska användas för finansiering av tillsättning av vakanta tjänster och 
förbättringar inom verksamheten samt ta höjd för prisökningar för drivmedel. 
 
Ajournering kl. 9.50-10.10. 
 
Yrkanden 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar bifall till att godkänna tertialrapport 2. 
 
Mats Nilsson (V) yrkar bifall till att godkänna tertialrapport 2. 
 
Johan Blixth (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Anne-Lie Palm (S) yrkar att samhällsnämnden noterar informationen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Anne-Lie Palms (S) förslag mot arbetsutskottets förslag och finner 
att samhällsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag.  
 
Beslut 
Samhällsnämnden godkänner tertialrapport 2 2022. 
 
Reservation 
Anne-Lie Palm (S) reserverar sig mot beslutet. 
 

11



   

 

Samhällsnämnden protokoll 2022-10-06 
 

 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Kommunchef Elisabeth Linderoth 
Ekonomiavdelningen 
Ekonomichef Jörgen Karlsson 
Enhetschefer 
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§ 120 
Omfördelning av medel mellan enheter 
Dnr SAN 2022/165 
 
Sammanfattning 
Enligt tertialrapport 2 för samhällsnämnden prognosticeras miljö- och byggenheten med 
ett överskott på helår på 640 000 kr och kostenheten med ett underskott på 400 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Tertialrapport 2 för samhällsnämnden 
 
Yrkande 
Jörgen Andersson (C) yrkar att 400 000 kr omfördelas från miljö- och byggenheten till 
kostenheten för att balansera resultatet för 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Jörgen Anderssons 
yrkande och finner att samhällsnämnden bifaller Jörgen Anderssons (C) förslag. 
 
Beslut 
400 000 kr omfördelas från miljö- och byggenheten till kostenheten för att balansera 
resultatet för 2022. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Simon Dahlgren, ekonom 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Karin Holmström, sektorchef 
Kristian Nordström, enhetschef miljö- och bygg 
Anethe Johansson, kostchef 
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§ 121 
Uppföljning av Samhällsnämndens internkontroll 2022 
Dnr SAN 2022/17 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden har antagit en interkontrollplan för 2022 och gett sektor samhälle i 
uppdrag att arbeta utifrån den.  
 
Uppföljning av internkontrollplan sker två gånger per år; i samband med 
tertialredovisning 2 samt i samband med årsbokslut. Nedan ges en sammanfattning av 
delårsuppföljningen av 2022 års internkontroll samt uppföljning av åtgärder från 
föregående års internkontrollplan. 
 
Internkontrollplanen för samhällsnämnden 2022 innefattar sex kontrollpunkter. Ett antal 
punkter har kontrollerats till delårsrapporteringen. I urvalet som kontrolleras bedöms 
inga allvarliga brister, vissa åtgärder kommer att ske gällande IT-utrustning där det är 
oklarheter, bestämmelserna kring föreningsstöd kommer även ses över. 
Samhällsnämnden bedöms till stor del ha en god intern kontroll på de punkter som 
kontrollerats inför delårsrapporteringen. Resterande kontrollpunkter kommer att 
kontrolleras under hösten och återrapporteras i samband med årsrapporteringen av 
internkontroll 2022. 
 
Uppföljning av föregående års kontrollplan, sektor samhälle har arbetat med 
kompetenshöjande insatser gällande bristerna och föreslagna åtgärderna i 
kontrollpunkten GDPR. Utöver detta återkommer även kontrollpunkten i årets 
internkontrollplan, samt kontroll av Körjournaler kontrolleras även i 2022 års 
internkontrollplan. Åtgärderna från föregående års internkontrollplan bedöms vara 
omhändertagna. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 143/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09 
Återrapportering T2 2022 Samhällsnämnden 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bedöms rymmas inom befintlig ram. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden godkänner delårsrapportering internkontroll 2022. 
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Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Karin Holmström, sektorchef 
Kristian Nordström, enhetschef miljö och bygg 
Anna Berlin, enhetschef stadsmiljö 
Anethe Johansson, kostchef 
Franz Wallebäck, enhetschef VA 
Maria Wagerland, plan- och exploateringschef 
Robert Svan, enhetschef avfall och återvinning 
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§ 122 
Beslutsuppföljning för samhällsnämnden oktober 2022 
Dnr SAN 2022/37 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 § 142 att punkten ”Beslutsuppföljning” ska 
vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnden. 
Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från samhällsnämnden fram till dagens 
datum. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 147/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-19 
Beslutsuppföljning 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 123 
Sammanträdesdagar för samhällsnämnden 2023 
Dnr SAN 2022/436 
 
Sammanfattning 
Med hänsyn tagen till när nämnden behöver fatta beslut om ekonomiska rapporter 
föreslås nedanstående sammanträdesdagar för samhällsnämnden 2023. 
Samhällsnämnden sammanträder torsdagar kl. 8.30. 
Arbetsutskottet sammanträder torsdagar kl. 8.30. 
 
Arbetsutskottet Samhällsnämnden 
  4 januari (val av arbetsutskott) 
12 januari  26 januari 
9 februari  2 mars 
6 april  20 april 
17 maj (onsdag) 1 juni 
29 juni 
17 augusti  31 augusti 
21 september  5 oktober 
9 november  23 november 
30 november  14 december 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 144/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
 
Yrkande 
Mats Nilsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden fastställer ovanstående sammanträdesdagar för 2023. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Samtliga ledamöter och ersättare 
Sektorchef 
Enhetschefer 
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§ 124 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
Dnr SAN 2022/432 
 
Sammanfattning 
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De ska hjälpa till att 
skapa ordning på offentliga platser och se till att människors hälsa eller egendom inte 
kommer till skada. Idag gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets 
kommun är från 2017 och behöver i flera delar uppdateras och förtydligas för att 
trivseln och tryggheten ska öka. 
 
I framtagandet av nya ordningsföreskrifter har en mindre omvärldsbevakning gjorts där 
inspiration tagits från flera andra kommuners ordningsföreskrifter. Även Sveriges 
kommuner och regioners mall för ordningsföreskrifter har använts. 
 
Förslaget till nya Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun har 
skickats på remiss till polisen. 
 
Större eller betydande förändringar 
3 § Följande områden jämställas med offentlig plats:  

 Ströms slottspark (ny) 
 kommunala idrottsplatser (ny) 
 kommunala elljusspår och anlagda skidspår,  
 kommunala lekplatser 
 kommunala badplatser,  
 begravningsplatser  
 kommunala vägar i områden med samlad bebyggelse 

 
7 § Störande buller är ny. Här tidsregleras buller från bl.a. byggarbeten under nattetid. 
 
9 § Häckar, träd och annan växtlighet från tomt är ny. Paragrafen utgör ett förtydligande 
för vad som gäller och vad som är praxis inom branschen i syfte att underlätta 
gatudriften och öka trafiksäkerheten. 
 
11 § Butiksexponering är ny och utgör ett komplement till § 10 Markiser, flaggor och 
skyltar med mera. 
 
13 § är en kompletterande paragraf till affischering där det förtydligas hur affischering i 
valtider ska utföras. 
 
16 § Förtäring av alkohol reglerar var alkohol inte får förtäras omfattar sedan tidigare 
Lilla Edets centrum, Ströms slottspark, Lödöse centrum samt Göta centrum och visas i 
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kartbilaga. Dessa områden har kompletterats med idrottsplatser, lekplatser, badplatser 
samt skol- och förskolegårdar. 
 
18 § Allmän försäljningsplats, det vill säga plats för torghandel har kompletterats och 
omfattar nu anvisad del av torget i Lilla Edet, Lödöse torg samt pendeltågsstationen 
Lödöse södra station enligt kartbilaga. 
 
19 § Camping har kompletterats med fler platser där camping inte är tillåten och 
omfattar nu följande: 

 allmän plats förutom sådan mark som i detaljplan klassats som naturmark  
 i Ströms slottspark 
 på kommunala idrottsplatser 
 på kommunala lekplatser  
 på kommunala badplatser 
 på begravningsplatser 
 i direkt anslutning till kommunala elljusspår 

 
20-23 § Hundar har reviderats med utökat koppeltvång och upptagande av föroreningar 
efter hund samt badförbud på kommunala badplatser under badsäsongen 1 juni – 31 
augusti. Utanför kommunala badplatser är det fritt att bada med hund. 
 
24 § Ridning, cykling, löpning och promenader har förtydligats och förbudet omfattar 
fler platser.  
 
§ 26 Fiskeförbud är ny och omfattar kommunala badplatser då det finns risk att drag blir 
kvar på botten. 
 
§ 27 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. Här är nyårsafton och påskafton 
undantagen från det allmänna förbudet. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 145/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-08. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun, daterad 2022. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagna revideringar får inga större ekonomiska konsekvenser. 
 
Sociala konsekvenser 
Föreslagna revideringar bidrar för de flesta medborgare till ökad trygghet och trivsel. 
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Tilläggsyrkande 
Johan Blixth (C) yrkar att § 26 ändras till Det är året runt förbjudet att fiska med 
handredskap på kommunala badplatser. 
Andreas Freiholtz (SD) tillstyrker Johan Blixths (C) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Johan Blixths 
yrkande och finner att samhällsnämnden bifaller Johan Blixths (C) förslag. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 3 kap 8 § ordningslagen 
och av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och 
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) anta 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun med följande ändring: 
§ 26 ändras till Det är året runt förbjudet att fiska med handredskap på kommunala 
badplatser. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 125 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Dnr SAN 2022/433 
 
Sammanfattning 
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. Dessa föreskrifter för 
torghandel ska hjälpa till att upprätthålla den allmänna ordningen. Idag gällande 
föreskrifter för torghandel är från 2012 och behöver uppdateras och anpassas till 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun. 
 
I framtagandet av nya ordningsföreskrifter har en mindre omvärldsbevakning gjorts där 
inspiration tagits från flera andra kommuners ordningsföreskrifter.  
 
Förslaget till nya Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandel har skickats på 
remiss till polisen. 
 
Förslaget är i första hand reviderat för att platserna för torghandel ska överensstämma 
med det som anges i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun, det 
vill säga anvisad del av torget i Lilla Edet, Lödöse torg samt pendeltågsstationen 
Lödöse södra station. Därtill har tiden för torghandel utökats i syfte att främja stadslivet 
och gynna företagandet. På torgen i Lilla Edet och Lödöse föreslås att försäljningen på 
vardagar får börja tidigast klockan 08:00 och sluta senast klockan 20:00 samt att 
försäljningen på lördagar och helgdagar får börja tidigast klockan 09:00 och sluta senast 
klockan 20:00. På pendeltågsstationen Lödöse södra station föreslås att försäljningen 
alla dagar i veckan får börja tidigast klockan 05:00 och sluta senast klockan 20:00. 
 
Utöver ovanstående har vissa förtydliganden och preciseringar gjorts i 
ordningsföreskrifterna. 
 
Ordningsföreskriften förtydligar och förstärker att det är samhällsnämnden som 
ansvarar för torghandel, i enlighet med reglementet, varför ett beslut om nya föreskrifter 
kommer generera en justering av samhällsnämndens delegationsordning. I nu gällande 
föreskrift är det kommunstyrelsen som har delegationen. Förslag till beslut om ändring i 
delegationsordningen kommer att tas upp som ett separat ärende till nämnden efter det 
att kommunfullmäktige fattat beslut om nya föreskrifter. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 146/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-08. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandel, daterad 2022. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagna revideringar får inga större ekonomiska konsekvenser. 
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Sociala konsekvenser 
Föreslagna revideringar möjliggör mer stadsliv på fler ställen. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) anta Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 126 
Information från enheten stadsmiljö 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Anna Berlin informerar om aktuella ärenden. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 127 
Beslut efter tillsyn av olovligt byggande på fastigheten  

 
Dnr  MB 2022-371 
 
Beslut 
Ägaren till fastigheten  
föreläggs att genomföra följande rättelser på fastigheten  
 

1. att riva tillbyggnad A (skärmtak) eller att minska tillbyggnad A (skärmtak) till 
max 15 m2, se flygfotot nedan, 

2. att riva tillbyggnad C (tillbyggnad på attefallshus), se flygfotot nedan, 
3. att riva komplementbyggnad D eller att flytta komplementbyggnad D så att ett 

minsta avstånd om 4,5 meter uppnås till samtliga fastighetsgränser, se flygfotot 
nedan. 

Åtgärderna ska vara utförda senast sex (6) månader från det att detta beslut vinner laga 
kraft. 
 
Ägaren till fastigheten  
påförs en byggsanktionsavgift om sammanlagt 48 584 kronor för att utan startbesked ha 
påbörjat byggnationen av tillbyggnad A, tillbyggnad C och komplementbyggnad D (se 
flygfotot nedan) samt för att utan slutbesked har tagit tillbyggnad B i bruk (se flygfotot 
nedan). 
 
Byggsanktionsavgiften faktureras separat och ska betalas inom två månader från 
delgivning av detta, även om beslutet överklagas.  

Viktig information 
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige 
därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut enligt 9 kap. 2 § 
plan- och byggförordningen. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som 
togs ut senast. Bygglovsenheten kommer därför att följa upp ärendet tills dess att 
rättelse har skett.  
 
 
Beslutsunderlag 

• Översiktskarta 
• Anmälan, dnr MB 2022-371-1 
• Anteckning från besiktning, dnr MB 2022-371-5 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-19 
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Yrkanden 
Mats Nilsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändring att åtgärderna ska 
vara utförda senast sex (6) månader från det att beslutet vinner laga kraft. 
 
Johan Blixth (C) yrkar bifall till Mats Nilssons (V) förslag. 
 
Andreas Freiholtz (SD) tillstyrker Mats Nilssons (V) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Mats Nilssons (V) ändringsyrkande på sex månader mot sektorns 
förslag på tre månader och finner att samhällsnämnden bifaller Mats Nilssons förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I början av sommaren 2022 inkom ett klagomål från en granne till fastigheten  

. Grannen ifrågasatte ett antal pågående och utförda byggnationer på granntomten. 
Bygglovsenheten har utrett byggnationerna och kommit fram till följande: 
 
Bygglov och startbesked saknas för: 
 

1. tillbyggnad av enbostadshuset, (skärmtak), A 
2. tillbyggnad av attefallshus, C 
3. komplementbyggnad D 

 
Slutbesked saknas för: 

1. tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum) B 
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Fastigheten  omfattas av detaljplan för Tingskullen, Ellbo och Stommen m.fl. 
med aktnummer 15-LIS-583. Detaljplanen vann laga kraft den 30 december 1975. 
Fastigheten får bebyggas med ett fristående bostadshus och erforderliga 
komplementbyggnader. Den sammanlagda tillåtna byggnadsarean är 225 m2. 
Bostadshuset som är på 235 m2 överskrider byggrätten, vilket gör att möjligheten att 
bevilja bygglov för tillbyggnad A och C samt komplementbyggnad D bedöms saknas.  
 
Då förutsättning att ge bygglov i efterhand, enligt 9 kap. 30 § plan-och bygglagen 
(PBL) saknas ska rättelse ske. Beslut om rättelse fattas med stöd av 11 kap. 20 § PBL 
och innebär att tillbyggnaderna A och C samt komplementbyggnad D rivs eller att 
åtgärder vidtas som gör att tillbyggnad A omvandlas till ett bygglovsbefriat skärmtak 
enligt 9 kap. 4 § första stycket 2 PBL och att komplementbyggnad B placeras så att den 
kan ses som en bygglovsbefriad komplementbyggnad enligt 9 kap. 4 § första stycket 3 
PBL. 
 
Då startbesked saknas för tillbyggnader A och C samt komplementbyggnad D samt 
slutbesked saknas för tillbyggnad B ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift 
enligt 11 kap. 51 § PBL. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Klagande 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje 
 
 
Beslut delges  
Fastighetsägaren (avgiftsskyldige) 
 
 
Upplysningar 

• Detta beslut kan överklagas, se bifogad information om Hur man överklagar. 
• Information om föreläggande kommer att antecknas i fastighetsregistrets 

inskrivningsdel. 
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§ 128 
Rättelseföreläggande om rivning av komplementbyggnad på 
fastigheten  
Dnr  2021/1090 
 
Beslut 
Med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900) föreläggs 

, så som 
ägare till fastigheten  att senast 6 månader beslutet vunnit laga kraft ha 
rivit den uppförda komplementbyggnaden på tomtens västra sida. 
Föreläggandet förenas med ett vite om 10 000 kronor ifall  inte har 
utfört åtgärderna inom ovan angiven tid. 

Handlingar som tillhör beslutet 

• Tjänsteskrivelse, dnr MB 2021-1090, daterad 2022-09-08 
 
Beslutsunderlag 

• Översiktlig lokaliseringskarta 
• Fastighetsägarens svar på kommunicering, dnr MB 2021-1090-16 

 
Yrkande 
Mats Nilsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bygglovsenheten har mottagit en anmälan angående pågående byggnation av en 
friggebod på fastigheten  
Den nyuppförda byggnaden (15 kvm) har placerats cirka 12 meter från Göta Älvs 
strandkant. Nivåskillnaden mellan byggnadens golv och älvens vattenyta är cirka 4-5 
meter. 
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Bild 1. Friggebodens ungefärliga placering på tomten. 
 

B
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Bild 3. Avstånd till älven är 12 meter och nivåskillnaden cirka 4-5 meter. 
 
Bygglovsenheten har remitterat frågan till Statens geotekniska institut (SGI) som 
inkommit med svar daterat 17 december 2021. 
I sitt svar skriver SGI: 
Aktuell fastighet ligger inom område som i Göta älvutredningen bedömts ha hög 
skredrisk samt påtaglig sannolikhet (Sannolikhetsklass 5) för skred. Enligt SGI:s 
kartvisningstjänst "Kartläggning av kvicklera" förekommer kvicklera alt. högsensitiv 
lera i närområdet, vilket kan innebära risk för bakåtgripande skred. SGI anser att 
stabilitetsförhållanden för aktuell byggnation mot Göta älv behöver klarläggas genom 
en geoteknisk stabilitetsutredning, som minst uppfyller kraven för detaljerad utredning 
enligt IEG Rapport IEG Rapport 6:2008. SGI anser att byggnationen inte bör fortskrida 
före stabilitetsförhållanden har kontrollerats och eventuella stabilitetshöjande åtgärder 
vidtagits. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje 
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Beslut delges  
Fastighetsägaren 
 
 
Upplysningar 

• Beslutet går att överklaga, se bifogad överklaganhänvisning. 

• På grund av den höga skredrisken i området ska stor försiktighet tas vid rivning 
av komplementbyggnaden så att arbetet inte orsakar skred. 
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§ 129 
Ansökan om förhandsbesked för gårdsbebyggelse och två 
villatomter på fastigheten Västerlanda 7:11 
Dnr  2022/0075 
 
Beslut 
Positivt förhandsbesked ges för lokalisering av en gård på föreslagen plats.  

Villkor: 
Förhandsbeskedet gäller för redovisad omfattning, placering och i huvudsak utformning 
i enlighet med ansökan. Därutöver gäller följande villkor för att bygglov ska kunna ges: 
 

1. Nya byggnader ska placeras i nordost där berget går upp i dager.  
2. Nya byggnader ska utformas och anpassas till landskapsbilden och områdets 

byggnadstradition.  
 
Avgift för beslutet 9 000 kr. 
 
Reservation 
Andreas Freiholtz (SD) och Lorentz Lindell (SD) reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 
 
Handlingar som tillhör beslutet 

• Situationsplan, dnr 2022/0075-21 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-30, dnr 2022/0075 

 
Beslutsunderlag 

• Översiktlig lokaliseringskarta 
• Ansökan, dnr 2022/0075-1 
• Skrivelse, ändring av ansökan, dnr 2022/0075-22 
• Kopia på miljöenhetens tidigare utlåtande över förhandsbesked på fastigheten 

Västerlanda 7:11, dnr 2022/0075-13 
• Beslut, Nedläggning av jordbruksmark på fastigheten Västerlanda 7:1 i Lilla 

Edets kommun, (länsstyrelsens dnr 523-40943-2016), dnr 2022/0075-3 

Yrkanden 
Jörgen Andersson (C) yrkar att positivt förhandsbesked ges för lokalisering av en gård 
på föreslagen plats.  

Villkor: 
Förhandsbeskedet gäller för redovisad omfattning, placering och i huvudsak utformning 
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i enlighet med ansökan. Därutöver gäller följande villkor för att bygglov ska kunna ges: 
 

3. Nya byggnader ska placeras i nordost där berget går upp i dager.  
4. Nya byggnader ska utformas och anpassas till landskapsbilden och områdets 

byggnadstradition.  
 
Mats Nilsson (V) yrkar bifall till Jörgen Anderssons (C) förslag. 
 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar enligt sektorns förslag. 
 
Anne-Lie Palm (S), Jari Kalliomäki (SD) och Jens Nielsen (KD) yrkar bifall till Jörgen 
Anderssons (C) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jörgen Anderssons (C) förslag mot sektorns förslag och finner att 
samhällsnämnden bifaller Jörgen Anderssons yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser att pröva lokaliseringen av en ny gård på fastigheten Västerlanda 7:11. 
Fastigheten ligger i Göta älvs dalgång i ett landskap som präglas av jordbruk. Markens 
har senast används för bete. 
Gårdens bebyggelse (bostadshus och ekonomibyggnad) planeras uppföras i nordöst, där 
berget går upp i dagen och bebyggelsen enkelt kan anslutas till befintlig grusväg.  Det 
planerade bostadshuset är på 108 m2 och ekonomibyggnaden något mindre, 96 m2. 
Fram till för cirka ett år sedan betades marken av nötkreatur. Fastigheten är fortfarande 
inhägnad och ansluter i söder till annan jordbruksmark. Marken, som är framröjd, är att 
se som kultiverad betesmark och är därför brukningsvärd jordbruksmark som skyddas 
enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Brukningsvärd jordbruksmark får endast bebyggas om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.  
Värdet att bevara landskapet öppet genom att ge förutsättning för någon att driva en 
mindre gård med ett par djurenheter bedöms var ett större samhällsintresse än att låta 
marken växa igen eller att plantera skog på stycket.  
Platsen bedöms vara lämplig att bebygga utifrån sitt läge och beskaffenhet. Genom 
byggnation ges möjlighet att bevara betesmarken och de naturvärden som hör samman 
med betesmark med lång hävd.  
Under förutsättning att villkoren efterlevs bedöms åtgärden lämplig enligt 9 kap. 17 § 
och enligt tillämpliga delar av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
 
 
Historik i ärendet 
Den tidigare miljö- och byggnämnden beviljade den 18 juni 2019 (§ 93) förhandsbesked 
för en gård och två enbostadshus på fastigheten Västerlanda 7:11. Bygglovsenhetens 
förslag till beslut var att inte ge förhandsbesked.  
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Nuvarande samhällsnämnd beslutade att inte ge förhandsbesked för en gård och två 
enbostadshus den 16 december 2021 (§ 231). Nämndens motivering löd: ”att 
markförhållandena och terrängen antyder att det föreligger skred- och rasrisk på 
fastigheten. Då någon geoteknisk utredning inte har genomförts är det inte visat att 
marken är lämplig att bebygga med bostäder med hänsyn till människors säkerhet, jord- 
och bergförhållandena, risken för olyckor, översvämning samt erosion. Sökande har 
inte heller visat att det föreligger tillstånd att plantera skog över den aktuella 
fastigheten, något som skulle visa att det inte rör sig om brukningsvärd 
jordbruksmark.” 
Den 14 februari 2022 inkom en ny ansökan om förhandsbesked. Ansökan har under 
handläggningen flera gånger justerats och kompletterats och är nu uppe för beslut. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Medsökanden 
 
Beslutet meddelas  
Fastighetsägare till Västerlanda 7:4, 7:5, 7:7 och 7:8, Västra Röd 1:1, Holmen 2:2, 2:6 
och 2:5 samt Nyborg 1:2.  
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar 
 

Avgift 
Avgift för handläggning av ärendet tas ut enligt tabell A7.1 i kommunens bygglovstaxa 
och uppgår till 9 000 kr. 
Ärendet bedöms har varit komplett den 14 februari 2022 vilket ger en handläggningstid 
på 7 veckor. Det finns därför inte skäl att sätta ner avgiften. 
 
Upplysningar 

• Detta beslut kan överklagas, se bifogad information om Hur man överklagar. 
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Bygglov ska sökas. 
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 

det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft.  
• För att bygga på platsen krävs avloppstillstånd som söks hos miljöenheten i Lilla 

Edets kommun i samband med ansökan om bygglov. 
• Om något av fastighetens diken eller stengärdsgården kommer att beröras av 

byggnationen ska det anmälas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
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§ 130 
Information från enheten miljö och bygg 
 
Sammanfattning 
Bygglovshandläggare Emma Bönnestig informerar om aktuella ärenden. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 131 
Information från enheten avfall och återvinning 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Ulf Nilsson presenterar sig och informerar tillsammans med ingenjör 
Anders Johansson om aktuella ärenden. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
 
 
 

35



   

 

Samhällsnämnden protokoll 2022-10-06 
 

 
§ 132 
Information från enheten vatten och avlopp 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Franz Wallebäck informerar om aktuella ärenden. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 133 
Information från enheten föreningsstöd och lokaler 
 
Sammanfattning 
Plan- och exploateringschef Maria Wagerland informerar om aktuella ärenden. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 134 
Information från kostenheten 
 
Sammanfattning 
Plan- och exploateringschef Maria Wagerland informerar om aktuella ärenden på 
kostenheten. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
 
 
 

38



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samhällsnämnden protokoll 2022-10-06 

 
§ 135 

Information 
 
Sammanfattning 
Ordföranden Jörgen Andersson (C) informerar om ärenden till kommande 
samhällsnämnd. 
 
 
Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
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§ 136 

Anmälan av inkomna skrivelser 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 
 
1  
KF  2022-09-19 § 88 - Avsägelse från Peder Engdahl (M) från uppdraget som ledamot i 
samhällsnämnden, samt fyllnadsval 
 
 
Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
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§ 137 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och 
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till Samhällsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva 
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad 
delegation. 
 
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut (se 
bilaga till § 137). 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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 Beskrivning 
 

Paragraf 
 

Datum 
 

Avsändare/Mottagare 
 

 

Ärendenummer Ärendemening 
 

Kategori 
   

 Beslut om utbetalning av verksamhetsbidrag VT 
2022 
Delegationspunkt 3.12 
 

Carolina Allvin Bromar 
§22/2022 

2022-09-01 IK Bergaström  

SAN 2022/418 Ansökan om Verksamhetsbidrag Övriga delegeringsbeslut 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §58/2022 

2022-08-22 ***Personuppgift***  

SAN 2022/398 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §59/2022 

2022-08-22 ***Personuppgift***  

SAN 2022/406 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §60/2022 

2022-08-22 ***Personuppgift***  

SAN 2022/410 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Grävtillstånd Fuxernav.16 IP-Only via Blacklink.  

Delegationspunkt 5.5 
 

Jarno Tuovinen §20/2022 

2022-08-23 Blacklink AB  

SAN 2022/408 Ansökan om grävtillstånd för fiber Grävtillstånd 

   
 Protokoll utbränd bil, beslut om skrotning Göran Åberg §55/2022 
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Delegationspunkt 4.1 
 
 

2022-08-05   

SAN 2022/386 Flyttning av fordon enl lag (1982:129)  

   
 Extra utbetalning av verksamhetsbidrag 

Delegationspunkt 3.12 
 

Carolina Allvin Bromar 
§14/2022 

2022-08-24 Edet FK  

SAN 2022/381 Ansökan om Verksamhetsbidrag VT 2022 Övriga delegeringsbeslut 

   
 Utbetalning av verksamhetsbidrag VT 2022 

Delegationsbeslut punkt 3.12 
Carolina Allvin Bromar 
§15/2022 

2022-08-24 IK Bergaström  

SAN 2022/418 Ansökan om Verksamhetsbidrag Övriga delegeringsbeslut 

   
 Utbetalning av verksamhetsbidrag VT 2022 

Delegationsbeslut punkt 3.12 
Carolina Allvin Bromar 
§16/2022 

2022-08-24 OK Gipen  

SAN 2022/415 Ansökan om Verksamhetsbidrag VT 2022 Övriga delegeringsbeslut 

   
 Grävtillstånd område 4 Fiber IPO via Blacklink. 

Grävtillståndet gäller ej för hela ansökan utan endast 
de gator som godkänts i detta beslut.  
Delegationspunkt 5.5 

Jarno Tuovinen §21/2022 

2022-08-26 Blacklink  

SAN 2022/283 Ansökan om grävtillstånd för fiber Grävtillstånd 

   
 Grävtillstånd omr.7 Fiber IPO via Blacklink. 

Grävtillståndet gäller ej för hela ansökan utan endast 
de gator som godkänts i beslutet.  
Delegationspunkt 5.5 

Jarno Tuovinen §22/2022 

2022-08-26 Blacklink  

SAN 2022/286 Ansökan om grävtillstånd för fiber Grävtillstånd 

   
 Grävtillstånd område 2 Fiber IPO via Blacklink. 

Grävtillståndet gäller ej för hela ansökan utan endast 
de gator som beviljats i beslutet.  
Delegationspunkt 5.5 

Jarno Tuovinen §23/2022 

2022-08-26 Blacklink  

SAN 2022/281 Ansökan om grävtillstånd för fiber Grävtillstånd 

   
 Grävtillstånd område 1 fiber IPO via Blacklink. 

Grävtillståndet gäller ej för hela ansökan utan endast 
de gator som är beviljade enligt beslutet.  
Delegationspunkt 5.5 

Jarno Tuovinen §24/2022 

2022-08-26 Blacklink  

SAN 2022/273 Ansökan om grävtillstånd för fiber Grävtillstånd 
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 Grävtillstånd fiber område 6  IPO via Blacklink. 
Grävtillståndet gäller ej för hela ansökan utan endast 
de gator som beviljats i beslutet.  
Delegationspunkt 5.5 

Jarno Tuovinen §25/2022 

2022-08-26 Blacklink  

SAN 2022/285 Ansökan om grävtillstånd för fiber  

   
 Beslut om utbetalning av verksamhetsbidrag VT 

2022 
Delegationspunkt 3.12 
 

Carolina Allvin Bromar § 

2022-08-29 GÖTA BK  

SAN 2022/420 Ansökan om verksamhetsbidrag Övriga delegeringsbeslut 
   
 Beslut om utbetalning av verksamhetsbidrag VT 

2022 
Delegationspunkt 3.12 
 

Carolina Allvin Bromar 
§19/2022 

2022-08-29 Lilla Edets MCK  

SAN 2022/421 Ansökan om verksamhetsbidrag Övriga delegeringsbeslut 

   
 Yttrande valaktivitet mm - 3, ok med restriktioner. 

Delegationspunkt 5.2. 
 

Göran Åberg §56/2022 

2022-08-30 tillstand.vast@polisen.se  

SAN 2022/400 Begäran om yttrande A447.823/2022  

   
 Yttrande Ström bussficka TA-plan.  

Delegationspunkt 5.3. 
Göran Åberg §57/2022 

2022-08-31   

SAN 2022/425 Hållplats Ström  

   
 Volvo V60 svart Edsg 220825 - beslut om flyttning 

Delegationspunkt 4.1 
Göran Åberg §58/2022 

2022-08-25   

SAN 2022/424 Flyttning av fordon enl lag (1982:129)  

   
 Beslut om utbetalning av verksamhetsbidrag VT 

2022 
Delegationspunkt 3.12 
 

Carolina Allvin Bromar 
§20/2022 

2022-09-01 Lilla Edets Judoklubb  

SAN 2022/423 Ansökan om verksamhetsbidrag VT 2022 Övriga delegeringsbeslut 
   
 Beslut om utbetalning av verksamhetsbidrag VT 

2022 
Delegationspunkt 3.12 
 

Carolina Allvin Bromar 
§21/2022 

2022-09-01 Friluftsfrämjandet Lödösebygden  

SAN 2022/417 Ansökan om verksamhetsbidrag VT 2022 Övriga delegeringsbeslut 
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 Beslut om utbetalning av verksamhetsbidrag VT 

2022 
Delegationspunkt 3.12 
 

Carolina Allvin Bromar 
§23/2022 

2022-09-02 Lilla Edets Tennisklubb  

SAN 2022/426 Ansökan om verksamhetsbidrag VT 2022 Övriga delegeringsbeslut 

   
 Grävtillstånd Klostergatan Vattenfall arbetet utförs 

av One Nordic.  
Delegationspunkt 5.5 

Jarno Tuovinen §26/2022 

2022-09-05 One Nordic PS AB  

SAN 2022/431 Ansökan om grävning Klosteräng Grävtillstånd 

   
 Anställning av  semester- och timvikarier som 

renhållningsarbetare, förare och ÅVC- personal 
enligt samhällsnämndens delegationsordning 2.4 

Karin Holmström §5/2022 

2022-09-05   

SAN 2022/437 Rekrytering av semester- och timvikarier som 
renhållningsarbetare 
förare och ÅVC personal 

Tjänstetillsättning 

   
  protokoll - beslut om flytt.  

Delegationspunkt 4.1 
Göran Åberg §59/2022 

2022-09-08   

SAN 2022/446 Flyttning av fordon enl lag (1982:129)  

   
 Remissvar på Cykelplan 2022 Trollhättans kommun.  

Delegationspunkt 1.3 
Anna Berlin §7/2022 

2022-09-09 Trollhättans kommun  

SAN 2022/447 Remiss - Cykelplan 2022 GAPA 2022/2372 Övriga delegeringsbeslut 

   
 Upphandling av papperskorgar  

Delegationspunkt 3.5 
Anna Berlin § 

2022-08-24   

SAN 2022/416 Direktupphandling för inköp av papperskorgar.  Upphandling 

   
 Entreprenadkontrakt driftområde Södra.  

Delegationspunkt 3.4 
Anna Berlin §8/2022 

2022-08-12   

SAN 2022/201 Upphandling vinterväghållning 2022 Upphandling 

   
 Beslut om utbetalning av verksamhetsbidrag VT 

2022 
Delegationspunkt 3.12 
 

Carolina Allvin Bromar 
§24/2022 

2022-09-12 Västerlanda Vi Unga  

SAN 2022/419 Ansökan om verksamhetsbidrag VT 2022 Övriga delegeringsbeslut 
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 Yttrande transportdispens tungt (60 ton) o brett 

fordon beviljad.  
Delegationspunkt 4.7 

Göran Åberg §60/2022 

2022-09-13 Trafikverket  

SAN 2022/457  Begäran om yttrande gällande transportdispens 
[TRV 2022/96863 

 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §61/2022 

2022-09-17 ***Personuppgift***  

SAN 2022/411 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §62/2022 

2022-09-17 ***Personuppgift***  

SAN 2022/414 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §63/2022 

2022-09-17 ***Personuppgift***  

SAN 2022/428 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §64/2022 

2022-09-17 ***Personuppgift***  

SAN 2022/439 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §65/2022 

2022-09-17 ***Personuppgift***  

SAN 2022/443 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §66/2022 

2022-09-17 ***Personuppgift***  

SAN 2022/461 Ansökan om uppehåll av hushållsavfall och slam Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §67/2022 

2022-09-17 ***Personuppgift***  

SAN 2022/467 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 
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 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall - BEVILJAT 

Christin Falkenby §68/2022 

2022-09-17 ***Personuppgift***  

SAN 2022/468 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §69/2022 

2022-09-18 ***Personuppgift***  

SAN 2022/480 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Entreprenadkontrakt driftområde Norra.  

Delegationspunkt 3.4 
Anna Berlin §9/2022 

2022-09-16   

SAN 2022/324 Upphandling vinterväghållning 2022 Norra området Upphandling 

   
  protokoll - beslut om flytt av fordon Göran Åberg §61/2022 

2022-09-16   

SAN 2022/485 Flyttning av fordon enl lag (1982:129)  

   
 Ansökan om kommunbidrag - Delegationspunkt 3.12 Carolina Allvin Bromar 

§25/2022 
2022-09-20 Ibn Rushd Studieförbund  

SAN 2022/191 Studieförbundet IBN RUSHD Övriga delegeringsbeslut 

   
 Grävtillstånd Fuxernav/Brudstigen. Fiber 

Telia/Skanova jobb utförs av Eltel Claes Westlin.  
Delegationspunkt 5.5 

Jarno Tuovinen §27/2022 

2022-09-22 www.eltelnetworks.se  

SAN 2022/346 Ansökan om grävtillstånd Fuxernavägen Brudstigen- 
fiber 

Grävtillstånd 

   
 Grävtillstånd Fiber Majorsgatan. Telia/Skanova 

utförs av Eltel Claes Westlin.  
Delegationspunkt 5.5 

Jarno Tuovinen §28/2022 

2022-09-22   

SAN 2022/498 Ansökan om grävtillstånd fiber Majorsgatan 13 Grävtillstånd 

   
 Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl - 

BEVILJAT 
Christin Falkenby §70/2022 

2022-09-23 ***Personuppgift***  

SAN 2022/440 Ansökan om delat avfallskärl Övriga delegeringsbeslut 
   
 Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl - 

BEVILJAT 
Christin Falkenby §71/2022 

2022-09-23 ***Personuppgift***  

SAN 2022/442 Ansökan om delat avfallskärl Övriga delegeringsbeslut 
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 Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl - 

BEVILJAT 
Christin Falkenby §72/2022 

2022-09-23 ***Personuppgift***  

SAN 2022/456 Ansökan om delat avfallskärl Övriga delegeringsbeslut 

   
 Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl - 

BEVILJAT 
Christin Falkenby §73/2022 

2022-09-23 ***Personuppgift***  

SAN 2022/459 Ansökan om delat avfallskärl Övriga delegeringsbeslut 

   
 Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl - 

BEVILJAT 
Christin Falkenby §74/2022 

2022-09-23 ***Personuppgift***  

SAN 2022/441 Ansökan om delat avfallskärl Övriga delegeringsbeslut 

   
 Yttrande Rättareg ok med villkor Göran Åberg §62/2022 

2022-09-23 Polismyndigheten  

SAN 2022/474 Begäran om  yttrande gällande arbetsbod/container 
och inhägnat arbetsområde, Vid Rättaregårdsvägen 
4, Lödöse A508.407 2022 

 

   
 

    

 



Diarienummer Löpnr Fastighet Rubrik

MB-2022-531 Anmälan torr-, el- eller förmultningstoalett Bekräftelse på anmälan om förbränningstoalett
MB-2022-530 Anmälan torr-, el- eller förmultningstoalett Beslut efter anmälan om torrtoalettlösning på fastigheten
MB-2022-412 Ansökan enskilt avlopp Tillstånd till enskild avloppsanläggning
MB-2022-337 Ansökan enskilt avlopp Tillstånd till enskild avloppsanläggning
MB-2022-394 Ansökan enskilt avlopp Tillstånd till enskild avloppsanläggning
MB-2022-438 Ansökan enskilt avlopp Tillstånd till enskild avloppsanläggning
MB-2022-460 Ansökan enskilt avlopp Tillstånd till enskild avloppsanläggning
MB-2022-463 Ansökan enskilt avlopp Tillstånd till enskild avloppsanläggning
MB-2022-605 Ansökan enskilt avlopp Föreläggande om komplettering
MB-2022-466 Ansökan enskilt avlopp Tillstånd till enskild avloppsanläggning
MB-2022-102 Ansökan om förlängt slamtömningsintervall Beslut om medgivande till förlängt slamtömningsintervall
MB-2022-588 Ansökan om förlängt slamtömningsintervall Medgivande till förlängt slamtömningsintervall
MB-2022-549 Ansökan om förlängt slamtömningsintervall Beslut om förlängt slamtömningsintervall
MB-2022-359 Enskild avloppsanläggning Tillstånd för enskild avloppsanläggning
MB-2017-991 Inventering enskilda avlopp Förbud om att släppa ut spillvatten till bristfällig avloppsanläggning

MB-2022-517 Anmälan eldstad/rökkanal Startbesked för installation av eldstad
MB-2022-536 Anmälan eldstad/rökkanal Startbesked eldstad
MB-2022-529 Anmälan eldstad/rökkanal Startbesked eldstad
MB-2022-488 Anmälan eldstad/rökkanal Slutbesked eldstad
MB-2022-576 Anmälan eldstad/rökkanal Startbesked - Installation av fyra eldstäder med tillhörande rökkanaler
MB-2022-662 Anmälan eldstad/rökkanal Startbesked eldstad
MB-2022-611 Anmälan eldstad/rökkanal Startbesked eldstad
MB-2022-652 Anmälan eldstad/rökkanal Startbesked eldstad
MB-2022-633 Anmälan eldstad/rökkanal Startbesked för eldstad och rökkanal
MB-2022-631 Anmälan eldstad/rökkanal Startbesked för installation av eldstad
MB-2022-632 Anmälan eldstad/rökkanal Startbesked för installation av eldstad
MB-2022-586 Anmälan eldstad/rökkanal Startbesked för installation av eldstad
MB-2022-575 Anmälan eldstad/rökkanal Startbesked för installation av eldstad
MB-2022-609 Anmälan eldstad/rökkanal Startbesked för installation av eldstad och rökkanal
MB-2022-674 Anmälan eldstad/rökkanal Startbesked för installation av eldstad
MB-2022-708 Anmälan eldstad/rökkanal Startbesked för installation av eldstad
MB-2022-650 Anmälan eldstad/rökkanal Startbesked för installation av eldstad
MB-2022-666 Anmälan eldstad/rökkanal Startbesked för installation av eldstad
MB-2022-446 Anmälan enligt PBL Tillsynsärende avslutas
MB-2022-441 Anmälan enligt PBL Tillsynsärende avslutas
MB-2022-351 Bygglov Startbesked
MB-2022-114 Bygglov Startbesked
MB-2022-391 Bygglov Beslut om att avvisa ansökan
MB-2021-1012 Bygglov Slutbesked för garage
MB-2021-634 Bygglov Slutbesked - Nybyggnad av enbostadshus
MB-2022-349 Bygglov för nybyggnad Föreläggande komplettering
MB-2017-556 Bygglov för nybyggnad Slutbesked
MB-2022-290 Bygglov för nybyggnad Beslut om att avsluta ärende
MB-2022-598 Bygglov för nybyggnad Föreläggande om komplettering
MB-2022-651 Bygglov för nybyggnad Föreläggande om komplettering
MB-2022-76 4 Bygglov för nybyggnad Startbesked för nybyggnad
MB-2021-958 Bygglov för ombyggnad Föreläggande om komplettering
MB-2022-424 Bygglov för ombyggnad Bygglov fasadändring
MB-2022-577 13 Bygglov för ombyggnad Föreläggande om komplettering
MB-2020-1104 Bygglov för ombyggnad Slutbesked tillbyggnad
MB-2017-458 Bygglov för ombyggnad Slutbesked tillbyggnad
MB-2022-508 Bygglov för tillbyggnad Beslut efter ansökan om tillbyggnad garage och förråd på fastigheten Vabacken 1:22
MB-2022-470 Bygglov för tillbyggnad Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
MB-2022-528 Bygglov för ändring Föreläggande komplettering
MB-2022-541 Bygglov för ändring Föreläggande om komplettering
MB-2021-583 Ovårdad fastighet Tillsynsärendet avslutas utan vidare åtgärd
MB-2021-607 Ovårdad fastighet Tillsynsärende på fastigheten Holmen 1:39 avslutas utan vidare åtgärd
MB-2022-458 Ovårdad fastighet Tillsynsärende avslutas
MB-2022-151 Ovårdad fastighet Tillsynsärende avslutas
MB-2022-471 Tidsbegränsat bygglov Tillfälligt bygglov för ändrad användning f rån kontor till boende, t.om. 2027-08-30
MB-2022-471 Tidsbegränsat bygglov Slutbesked för tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till boende
MB-2022-176 Tillsyn enligt PBL Beslut om att avsluta tillsynsärende
MB-2022-509 Tillsyn ovårdad fastighet Beslut om att avsluta ärende

Hälsoskydd

MB-2021-1019 Anmälan Förbud om att genomföra anmäld åtgärd
MB-2022-419 Anmälan Föreläggande om komplettering
MB-2022-132 Anmälan Föreläggande med försiktighetsmått för BDT-anläggning

Kompost

MB-2022-538 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-544 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-543 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-554 2 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-556 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-552 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-558 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering

Delegationsbeslut 2022-10-06

Plan- och bygglagen

Enskilda avlopp



MB-2022-562 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-563 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-574 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-555 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-582 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-581 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-583 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-579 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-584 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-612 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-629 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-593 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-594 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-636 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-634 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-599 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-604 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-635 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-580 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-600 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-625 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-606 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-639 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-638 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-640 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-642 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering
MB-2022-660 Anmälan av kompost Medgivande till kompostering

Värmepump

MB-2022-461 Värmepumpar Beslut om föreläggande om försiktighetsmått efter anmälan om värmepumpsanläggning
MB-2022-465 Värmepumpar Beslut om förbud att påbörja anmäld verksamhet tills frågan är tillräckligt utredd

Livsmedel
MB-2022-414 Registrering av livsmedelsverksamhet Beslut om registrering av livsmedelsanläggning
MB-2022-701 Registrering av livsmedelsverksamhet Beslut om riskklassning
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