
 
 

   
 

 

    
 
 
 

Kallelse Samhällsnämnden 
 
Tid: torsdag 6 oktober 2022 kl. 08:30 
 
Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet 
 
        Ärenden  Föredragande  

 
Formalia 

1 Upprop   
2 Val av justerare och tid för justering   
3 Godkännande av dagordning   
4 Anmälan av jäv   
5 Närvaro vid sammanträdet 

 
  

Ärenden 
6 Fyllnadsval till samhällsnämndens 

arbetsutskott efter Peder Engdahl (M) 
 

2022/494 Kl. 8.30 

7 Tertialrapport 2 2022 för samhällsnämnden 
Handlingar skickas senare. 
 

2022/165 Karin Holmström, 
sektorchef, Simon 
Dahlgren, ekonom 
Kl. 8.35 
 

 Kaffe 
 

 Kl. 10.00 

8 Uppföljning av Samhällsnämndens 
internkontroll 2022 
 

2022/17 Erica Björklund, 
verksamhetscontroller 
Kl. 10.15 
 

9 Beslutsuppföljning för samhällsnämnden 
oktober 2022 
 

2022/37 Ingela Flodin, 
nämndsamordnare 
Kl. 10.45 
 

10 Sammanträdesdagar för samhällsnämnden 
2023 
 

2022/436 Ingela Flodin, 
nämndsamordnare 
 

11 Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
 

2022/432 Anna Berlin, 
enhetschef 
Kl. 11.00 
 

12 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 

2022/433 Anna Berlin, 
enhetschef 
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13 Information från enheten stadsmiljö 
 

 Anna Berlin, 
enhetschef 
 

14 Beslut efter tillsyn av olovligt byggande på 
fastigheten  
 

2022/454 Emma Bönnestig, 
bygglovshandläggare 
Kl. 13.00 
 

15 Rättelseföreläggande om rivning av 
komplementbyggnad på fastigheten 

 
 

2022/444 Emma Bönnestig, 
bygglovshandläggare 
 

16 Ansökan om förhandsbesked för 
gårdsbebyggelse och två villatomter på 
fastigheten Västerlanda 7:11 
Tjänsteskrivelse skickas senare. 
 

2022/85 Emma Bönnestig, 
bygglovshandläggare 
 

17 Ansökan om förhandsbesked på fastigheten 
Låcktorp 1:9 
Tjänsteskrivelse skickas senare. 
 

2022/455 Emma Bönnestig, 
bygglovshandläggare 
 

18 Information från enheten miljö och bygg 
 

 Kristian Nordström, 
enhetschef 
Kl. 13.30 
 

19 Information från enheten avfall och 
återvinning 
 

 Karin Holmström, 
sektorchef & Ulf 
Nilsson, enhetschef 
Kl. 13.40 
 

20 Information från enheten vatten och avlopp 
 

 Franz Wallebäck, 
enhetschef 
Kl. 13.50 
 

21 Information från enheten föreningsstöd och 
lokaler 
 

 Maria Wagerland, 
plan- och 
exploateringschef 
Kl. 14.00 
 

22 Information från kostenheten 
 

 Anethe Johansson, 
kostchef 
Kl. 14.10 
 

23 Information 
 

 Kl. 14.20 

24 Anmälan av inkomna skrivelser 
 

  

25 Redovisning av delegationsbeslut   
 

 
                     

Jörgen Andersson (C) 
Ordförande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-09-21 SAN 2022/494 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
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. 
 
 
Förslag till beslut 
Som ersättare i samhällsnämndens arbetsutskott efter Peder Engdahl (M) väljs…. 
 
 
 
Ingela Flodin 
Nämndsamordnare 
ingela.flodin@lillaedet.se 
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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-09-22 
 

 
§ 141 
Information om tertialrapport 2 2022 för samhällsnämnden 
Dnr SAN 2022/165 
 
Sammanfattning 
Sektorchef Karin Holmström informerar om tertialrapport 2 för samhällsnämnden 
tillsammans med ekonom Simon Dahlgren, verksamhetscontroller Erica Björklund samt 
enhetschefer Anna Berlin, Anethe Johansson, Franz Wallebäck, Kristian Nordström och 
Maria Wagerland. Handlingar skickas till samhällsnämndens sammanträde. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden godkänner tertialrapport 2 2022. 
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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-09-22 
 

 
§ 143 
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 
Återrapportering T2 2022 Samhällsnämnden 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bedöms rymmas inom befintlig ram. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden godkänner delårsrapportering internkontroll 2022. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-09-22 
 

 
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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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-09-09 SAN 2022/17 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Delårsrapportering internkontroll 2022 samhällsnämnden 
 
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 
Återrapportering T2 2022 Samhällsnämnden 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bedöms rymmas inom befintlig ram. 
 
Sociala konsekvenser 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden godkänner delårsrapportering internkontroll 2022. 
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sid 2/2 

 
Erica Björklund 
Verksamhetscontroller 
erica.bjorklund@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Här skriver du vilka som ska ta del av beslutet 
 
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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Återrapportering av intern 
kontroll enligt 
internkontrollplan 2022 
Samhällsnämnden 
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XX-nämnden 

Återrapportering av internkontrollplan 20XX 
     

 

 

Bakgrund 
Samhällsnämnden har antagit en interkontrollplan för 2022 och gett sektorn i uppdrag att arbeta efter 

beslutade planen. Nedan redovisas vidtagna åtgärder gällande föregående års internkontrollplan samt 

delrapportering av resultatet av 2022 års kontroll.  

Redovisning av vidtagna åtgärder 2022 avseende föregående års (2021) 
internkontrollplan 
Föregående års kontrollplan innefattade 7 kontrollpunkter, bedömning är att samtliga åtgärder i samband 

med internkontroll 2021 bedöms som omhändertagna. Från föregående års internkontroll bedöms 

kontrollpunkten GDPR vara extra kritisk då det uttrycktes i enkätsvar att kännedom om GDPR och 

personuppgiftsincident var för låg. Denna kontrollpunkt har pågående informations- och 

utbildningsinsatser som spänner över hela sektor samhälle. Kontrollpunkten återkommer även i 

internkontrollplan 2022. Från föregående års kontrollplan återkommer även kontrollpunkt Körjournaler 

då det trots vidtagna åtgärder bedöms finnas anledning att kontrollera punkten även i år.  
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Sammanfattning av resultat 2022 års intern kontroll 
I nedan tabell sammanfattas årets kontrollpunkter, risker, resultat och eventuella åtgärder. Uppföljning av kontrollplan sker två gånger per år; i samband med 

tertialbokslut 2 samt i samband med årsbokslut. 

Kontrollpunkt Risk Resultat Åtgärd 

GDPR- dataskyddslagstiftning  Risk för att vi ej följer 
dataskyddslagstiftningen pga 
okunskap. Kan leda till 
sanktioner i form av böter. 

Kommer att kontrolleras under 
hösten 2022 och återrapporteras i 
samband med årsbokslut. 

 

Körjournaler  Risk för att fordonen nyttjas 
för annat än arbetsresor. 

Kommer att kontrolleras under 
hösten 2022 och återrapporteras i 
samband med årsbokslut. 

 

Kemikalieförteckning  Risk för att det saknas förteckning 
och riskbedömning av kemiska 
riskkällor inom sektorns 
arbetsställen. Risken berör 
ekonomi, styrning 
och ledning och arbetsmiljö. 

Kommer att kontrolleras under 
hösten 2022 och återrapporteras i 
samband med årsbokslut. 

 

Föreningsstöd  Risk att föreningsstöd inte 
blir rätt utbetalt till 
föreningarna. 

Samtliga bidrag var korrekt 
beräknade och utbetalningen 
stämmer på samtliga. Oklarheter 
kring hur man kontrollerar att 
föreningarna uppfyller 
bestämmelser. 
 

Se över bestämmelser. 
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XX-nämnden 

Återrapportering av internkontrollplan 20XX 
     

 

 

IT-utrustning  Risk att vi betalar för IT 
utrustning vi inte har. 

Kontroll av att listorna är 
genomgångna och att det inte finns 
IT-utrustning med som vi inte skall 
betala för. Merparten av 
enhetschefer har gått igenom IT-
debiteringsunderlaget. Några 
enheter. Avfall och återvinning har 
ej gjort kontrollen, Lokalvård och 
vaktmästeri har ej haft tillgång till 
underlaget men har tagit kontakt 
med IT för att få rätt lista att 
stämma av. Det åligger ansvariga 
för enheterna att göra kontrollen. 

Enhetschef går igenom 
debiteringsunderlag regelbundet. 
Sektorschef tar med frågan kring 
oklar prismodell gällande IT-
utrustning till kommunchefens 
ledningsgrupp. 

Nämndbeslut Risk att myndighetsbeslut i 
nämnden inte hanteras 
korrekt. 

Kontroll av beslut i nämnden vad 
gäller slutlig formulering, 
expediering, delgivning och 
diarieföring. 
Oklarheter kring delgivningskvitto 
upptäcktes, samt även ett formalia 
fel i ett protokoll. 
 

Rutinerna kring delgivning av 
nämndbeslut ska ses över. En andra 
stickprovskontroll av ärenden för 
perioden juni- december sker vid 
årets slut. 
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Nämndspecifika kontrollpunkter 
Fördjupad beskrivning av respektive kontrollpunkt och kontrollmoment. 

Föreningsstöd 

Beskrivning: Risk att föreningsstöd inte blir rätt utbetalt till föreningarna. 

Resultat: Samtliga bidrag var korrekt beräknade och utbetalningen stämmer på samtliga. Även 

kravet på minst 10 bidragsberättigade sammankomster uppfylls på samtliga. Dock har inte 

bidragsreglerna följts i alla delar då det inte har funnits underlag som har gått att kontrollera i 

nedanstående delar. 

 

1. Att alla som beviljas bidrag är skrivna i kommunen. 

2. Att medlem som deltar i en aktivitet mer än en gång inte får räknas mer än en gång. 

Åtgärd: se över bestämmelser. 

 

Nämndbeslut 

Beskrivning: Risk att myndighetsbeslut i nämnden inte hanteras korrekt. 

Resultat: Kontroll av beslut i nämnden vad gäller slutlig formulering, expediering, delgivning 

och diarieföring. Stickprovskontroll av totalt 10 ärenden under året, fördelat på två tillfällen. 

I ett ärende hade ett stycke från sammanfattningen försvunnit när det fördes över till protokollet, 

dock oklart varför. Dessutom är det oklart om delgivningskvitto skickats så som det borde. 

Något sådant påskrivet delgivningskvitto har inte returnerats, eller aldrig skickats ut. 

Åtgärd: Bristerna kommer att lyftas till ordinarie nämndsekreterare är hon är tillbaka efter 

semester. Rutinerna kring delgivning av nämndbeslut ska ses över ytterligare. En andra 

stickprovskontroll av ärenden för perioden juni- december sker vid årets slut. 
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XX-nämnden 

Återrapportering av internkontrollplan 20XX 
     

 

 

 

IT-utrustning 

Beskrivning: Risk att vi betalar för IT-utrustning vi inte har. 

Resultat: Alla enheter har inte ännu gått igenom underlaget, vissa felaktigheter har identifierats. 

Telefoner bedöms vara ett problemområde, men det har skett ett tydliggörande på sidan för IT-

tjänster för att vägleda hur enhetschef ska göra när telefon återlämnas för att inte debiteras mer 

än nödvändigt. Enhetschefer uttrycker även en tröghet vid avslut av användarlicenser, något 

som bör kunna verkställas mer skyndsamt utan onödig uppsägningstid som debiteras. 

Åtgärd: Vid felaktigheter på IT-debiteringsunderlaget tar enhetschef kontakt med IT för att 

reda ut vad som behöver åtgärdas. Sektorschef har även lyft problemet med transparens gällande 

IT-debiteringsunderlaget och prismodellen till kommunchefensledningsgrupp. Sektor samhälle 

har fått en fördjupad presentation från insatta på IT-avdelningen kring hur modellen är 

uppbyggd vilket har ökat förståelsen för den praktiska hanteringen av IT-utrustning och 

kostnader kopplat till IT-utrustning som debiteras enheterna. 

Kvarvarande åtgärd: följa upp att samtliga enheter någon gång under 2022 gått igenom IT-

debiteringsunderlaget för att säkerställa att vi inte betalar för IT-utrustning vi inte har. 
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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-09-22 
 

 
§ 147 
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 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-19 
Beslutsuppföljning 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-07-19 SAN 2022/37 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Beslutsuppföljning 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 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-19 
Beslutsuppföljning 
 
Ekonomiska konsekvenser 
- 
 
Sociala konsekvenser 
- 
 
Förslag till beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
 
 
 
Ingela Flodin 
Nämndsamordnare 
ingela.flodin@lillaedet.se 
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Beslutsdatum Ärende/rubrik Handläggare Uppdrag till förvaltningen Kommentar Status

2022-08-05
2020-05-27 § 62 Framtida avloppsvattenrening Franz Wallebäck Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

undersöka alternativ för den långsiktiga lösningen för 
Lilla Edets kommuns framtida avloppsvattenrening.

Utredning pågår. pågående

2020-04-21 § 36 Reviderade bidragsregler Carolina Allvin 
Bromar

Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
föreningarna utvärdera de nya bidragsreglerna under 
hösten 2021

Arbete pågår, bedöms klart för 
beslut hösten 2022.

pågående

2021-11-25 § 204 Tidningsinsamling 2022 Anders Johansson Samhällsnämnden beslutar att ge sektorn i uppdrag 
att utreda alternativa insamlingsplatser.

Arbete pågår, bedöms klart för 
beslut senare delen av hösten.

pågående

2022-05-19 § 99 & 
2022-06-02 § 93

Initiativärende gällande ändring 
av samhällsnämndens 
delegationsordning samt 
Diskussion om delegationsbeslut 
i samhällsnämnden

Karin Holmström Förvaltningen får i uppdrag att se över vilka ärenden 
som skulle vara möjligt att delegera till 
arbetsutskottet. Förvaltningen får i uppdrag att se 
över vilken myndighetsutövning som går att delegera 
till samhällsnämndens arbetsutskott och återkomma 
till nämnden med ett förslag samt en 
konsekvensanalys.

pågående
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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-09-22 
 

 
§ 144 
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 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden fastställer ovanstående sammanträdesdagar för 2023. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Samtliga ledamöter och ersättare 
Sektorchef 
Enhetschefer 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-09-05 SAN 2022/436 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
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 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
 
Ekonomiska konsekvenser 
- 
 
Sociala konsekvenser 
- 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden fastställer ovanstående sammanträdesdagar för 2023. 
 
 
 
Ingela Flodin 
Nämndsamordnare 
ingela.flodin@lillaedet.se 
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sid 2/2 

 
Beslut expedieras till 
Samtliga ledamöter och ersättare 
Sektorchef 
Enhetschefer 
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S  1 Nyårsdagen O  1 O  1 SON L  1 M  1 Första maj 18  T  1 SAN L  1

M  2 1  T  2 T  2 SAN S  2 T  2 F  2 SON AU S  2

T  3 GR förbundsfullmäktige/RF F  3 F  3 M  3 14  O  3 SON AU L  3 M  3

O  4 BIN SON SAN L  4 L  4 T  4 KSAU T  4 S  4 T  4

T  5 Trettondagsafton S  5 S  5 O  5 SON AU BIN AU KF F  5 M  5 23  O  5

F  6 Trettondedag jul M  6 6  M  6 10  T  6 SAN AU L  6 T  6 Sveriges nationaldag T  6

L  7 T  7 KSAU T  7 KSAU F  7 Långfredagen S  7 O  7 KS MoR/ Tertial 1 F  7

S  8 O  8 SON AU BIN AU O  8 SON AU KF L  8 Påskafton M  8 19  T  8 L  8

M  9 2  T  9 SAN AU T  9 S  9 Påskdagen T  9 F  9 S  9

T 10 BIN AU SON AU F 10 F 10 M 10 Annandag påsk 15  O 10 JÄVN KF L 10 M 10

O 11 KS L 11 L 11 T 11 Påsklov T 11 S 11 T 11

T 12 SAN AU S 12 S 12 O 12 F 12 M 12 RF 24  O 12

F 13 M 13 Sportlov 7  M 13 11  T 13 L 13 T 13 GR förbundsfullmäktige/RF T 13

L 14 T 14 RF T 14 F 14 S 14 O 14 SON AU F 14

S 15 O 15 O 15 L 15 M 15 20  T 15 L 15

M 16 3  T 16 T 16 S 16 T 16 BIN AU F 16 S 16

T 17 F 17 F 17 M 17 16  O 17 SON AU  SAN AU L 17 M 17

O 18 L 18 L 18 T 18 BIN RF T 18 Kristi himmelsfärdsdag S 18 T 18

T 19 S 19 S 19 O 19 SON F 19 M 19 25  O 19

F 20 M 20 8  M 20 FHU KPR 12  T 20 SAN L 20 T 20 T 20

L 21 T 21 KS T 21 KS Årsredovisning F 21 SON AU S 21 O 21 KF F 21

S 22 O 22 SON AU  JÄVN O 22  SON AU L 22 M 22 21  T 22 L 22

M 23 4  T 23 T 23 S 23 T 23 KSAU RF F 23 Midsommarafton S 23

T 24 BIN F 24 F 24 M 24 17  O 24 L 24 Midsommardagen M 24

O 25 SON KF L 25 L 25 T 25 KS T 25 S 25 T 25

T 26 SAN S 26 S 26 O 26 F 26 M 26 26  O 26

F 27 SON AU M 27 9  M 27 13  T 27 L 27 Pingstafton T 27 T 27

L 28 T 28 BIN Årsredovisning T 28 F 28 S 28 Pingstdagen O 28 F 28

S 29 O 29 L 29 M 29 FHU KPR 22  T 29 SAN AU L 29

M 30 5  T 30 S 30 Valborgsmässoafton T 30 BIN F 30 S 30

T 31 F 31 O 31 SON M 31

Juni 2023  Januari 2023 Februari 2023 Mars 2023 April 2023 Maj 2023
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T  1 F  1 SON AU S  1 O  1 F  1

O  2 L  2 M  2 40  T  2 L  2

27  T  3 S  3 T  3 BIN F  3 Alla helgons afton S  3

F  4 M  4 36  O  4 SON L  4 Alla helgons dag M  4 49 
SON AU L  5 T  5 KS T  5 SAN S  5 T  5

S  6 O  6 F  6 SON AU M  6 45  O  6

M  7 32  T  7 L  7 T  7 BIN AU T  7

T  8 F  8 S  8 O  8 SON AU FHU F  8

O  9 L  9 M  9 41  T  9 SAN AU L  9

28  T 10 S 10 T 10 KS Tertial 2 F 10 S 10

F 11 M 11 FHU KPR 37  O 11 L 11 M 11 KSAU 50 
L 12 T 12 T 12 S 12 T 12 BIN GR förbundsfullmäktige

S 13 O 13 F 13 M 13 KPR 46  O 13 SON KF

M 14 33  T 14 L 14 T 14 KSAU T 14 SAN

T 15 BIN AU F 15 S 15 O 15 F 15 SON AU

O 16 SON AU L 16 M 16 42  T 16 L 16

29  T 17 SAN AU S 17 T 17 F 17 S 17

F 18 M 18 38  O 18 SON AU L 18 M 18 51 
L 19 T 19 BIN AU T 19 S 19 T 19

S 20 O 20 SON AU KF F 20 M 20 47  O 20

M 21 34  T 21 SAN AU L 21 T 21 BIN T 21

T 22 KSAU F 22 S 22 O 22 SON F 22

O 23 JÄVN L 23 M 23 RF 43  T 23 SAN L 23

30  T 24 S 24 T 24 RF F 24 S 24 Julafton

F 25 M 25 39  O 25 JÄVN KF L 25 M 25 Juldagen 52 
L 26 T 26 KSAU RF T 26 S 26 T 26 Annandag jul

S 27 O 27 F 27 M 27 48  O 27

SON AU M 28 35  T 28 L 28 T 28 KS RF T 28

T 29 BIN F 29 S 29 O 29 SON AU BIN AU F 29

O 30 SON L 30 M 30 Höstlov 44  T 30 SAN AU L 30

31  T 31 SAN T 31 S 31 Nyårsafton

November 2023 December 2023Juli 2023 Augusti 2023 September 2023 Oktober 2023
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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-09-22 
 

 
§ 145 
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 
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. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 3 kap 8 § ordningslagen 
och av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och 
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länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) anta 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-09-08 SAN 2022/432 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun 
 
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. 
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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 
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 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-08. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun, daterad 2022. 
Kartbilaga 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagna revideringar får inga större ekonomiska konsekvenser. 
 
Sociala konsekvenser 
Föreslagna revideringar bidrar för de flesta medborgare till ökad trygghet och trivsel. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
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. 
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Anna Berlin 
Enhetschef 
anna.berlin@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Här skriver du vilka som ska ha beslutet för kännedom 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx 

Diarienummer: KS 2022/xxx 

1 

Lokala ordningsföreskrifter  
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. Den som bryter mot föreskrifterna kan göra sig skyldig till brott mot ordningslagen. Det 
är polisen som övervakar att föreskrifterna följs och som kan ge böter till den som inte följer 
dem. 
 
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) har dessa lokala ordningsföreskrifter fastställts av kommunfullmäktige vid 
sammanträde den xx september 2022, § xx, att gälla från och med den 1 januari 2023.  
 
Samhällsnämnden ges delegation att besluta om tillfälliga undantag från 
ordningsföreskrifterna. 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde  
1 §  Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. 

ordningslagen (1993:1617). De lokala ordningsföreskrifterna för Lilla Edets kommun 
innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i kommunen ska 
upprätthållas.  

 
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen vilka är offentlig plats enligt 1 

kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inget annat anges.  
 
Föreskrifterna är även tillämpliga på andra än offentliga platser inom kommunen (se bilaga).  
Föreskrifterna i 27 § (Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor) är även tillämplig på andra än 
offentliga platser i kommunen. 
 
För områden som kommunen har upplåtit för torghandel gäller även kommunens lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel.  

 
3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § 

andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:  
- Ströms slottspark  
- kommunala idrottsplatser 
- kommunala elljusspår och anlagda skidspår,  
- kommunala lekplatser 
- kommunala badplatser,  
- begravningsplatser  
- kommunala vägar i områden med samlad bebyggelse. 

 
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 8 §, 11 §, 12 § 13 §, 14 §, 15 §, 17 

§ och 27 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.  
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx 

Diarienummer: KS 2022/xxx 

2 

Lastning av varor, gods med mera  
5 §  Vid lastning, transport, lossning och annan hantering av varor och gods ska den som är 

ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter så som hinder, damm, spill, buller eller dålig lukt. 

  
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete 
hindras. Gods får heller inte placeras på offentlig plats utan kommunens tillstånd i enlighet 
med kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal mark. 
 
Gång- och cykelbanor får inte blockeras vid lastning, lossning och annan hantering på sådant 
sätt att fotgängare eller cyklister tvingas ut i körbanorna. Framkomlighet för personer med 
funktionsvariationer ska särskilt beaktas. 

Schaktning, grävning med mera 
6 §  Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 

schaktning, grävning, borrning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant 
sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.  
 
För schaktning, grävning, borrning eller annat liknande arbete under mark ska kommunens 
grävbestämmelser följas. Grävtillstånd krävs från Lilla Edets kommun. 

Störande buller 
7 §  Åtgärder som orsakar störande buller för personer på offentliga platser – exempelvis bilning, 

entreprenadarbete med mera - får inte ske utan Polismyndighetens tillstånd mellan klockan 
22.00 och 06.00. 

Container 
8 §  Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan motsvarande anordning, vilken 

ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.  
 
Kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal mark ska följas. 
Polistillstånd krävs. 

Häckar, träd och annan växtlighet från tomt 
9 §  Fastighetsägare ska tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet på tomten inte hindrar trafiken 

eller sikten för denna eller på annat sätt utgör hinder för en maskinell renhållning av gata, 
gång- och cykelbana eller annan offentlig plats utanför tomtområde. Fastighetsägare ska också 
se till att växtligheten på tomten inte skymmer eller skadar gatubelysning.  
 
Växtlighet får heller inte hänga över luftburet kablage. Grenar från träd ska vara på ett avstånd 
av 1 meter från luftburet kablage. 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx 

Diarienummer: KS 2022/xxx 

3 

 
Med hänsyn till trafiksäkerheten för trafikanter ska grenar från träd, buskar och dylikt inte på 
någon gatudel finnas på lägre höjd än 2,50 meter över gångbana, 3,20 meter över cykelbana 
respektive 4,60 meter över körbana. 

Markiser, flaggor och skyltar med mera 
10 §  Markiser, flaggor, banderoller, antenner, bärlinor, belysningsarrangemang, skyltar, el- och 

teleledningar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,50 
meter, cykelbana lägre höjd än 3,20 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60 meter.  
 
Sidoavstånd från hinder lägre än 4,6 meter till ytterkant körbana ska avståndet vara minst 0,5 
meter. 
 
Anordningar får inte sättas upp så att vägmärken, vägvisning och dylikt skyms eller på annat 
sätt är trafikfarliga eller hindrar framkomligheten. 
 
Kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal mark ska följas. Därutöver kan 
godkännande från fastighetsägare och bygglovsmyndigheten krävas. 

Butiksexponering 
11 § Flyttbara skyltar (gatupratare), marschaller, blomsterarrangemang, varuskyltning, bänkar, 

mattor med mera ska placeras så att gångbana inte blockeras utan att fri passage upprättas för 
gående samt att hinder utformas i syfte att underlätta för personer med funktionsvariationer. 
 
Kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal mark ska följas. 
Polistillstånd krävs. 

Affischering  
12 §  Affischer, annonser eller liknade anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp 

på husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot allmän plats.  
 
Kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal mark ska följas. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar 
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 
annonser och tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen 
finns. Godkännande från fastighetsägare och bygglovsmyndigheten kan dock krävas. 
 

13 § Politiska partier har rätt att affischera i samband med allmänna val och EU-val. 
 
På allmän platsmark får affischering endast ske på särskilt angivna platser. Affischering får 
påbörjas klockan 08:00 30 dagar före valdagen och sitta uppe högst 7 dagar efter valdagen. I 
övrigt ska kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal mark följas. Under denna tid 
får ingen annan affischering förekomma på platserna. Polistillstånd krävs. 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx 

Diarienummer: KS 2022/xxx 

4 

Högtalarutsändning 
14 §  Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 

platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av Polismyndigheten.  

Insamling av pengar  
15 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 

insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.  
 
Tillstånd krävs inte när insamling sker i samband med framförande av gatumusik eller när 
ideella föreningar eller skolklasser samlar in pengar till klassresor, hjälporganisationer med 90-
nummer eller liknande.  

Förtäring av alkohol  
16 §  Spritdrycker, vin, starköl eller annan dryck med motsvarande alkoholhalt som starköl, får inte 

förtäras på offentlig plats inom följande områden, annat än i samband med tillståndsgiven 
servering:  

- Lilla Edets centrum begränsat i väster av Göta Älv, i söder av Näckrosvägen 
och Emil Haegers väg, i öster av E45 och i norr av Brovägen. (Se kartbilaga). 

- Ströms slottspark begränsat i öster av älven, Ljungskilevägen i norr, 
villabebygglse i väster och Parkvägen i söder. (Se kartbilaga). 

- Lödöse centrum begränsat i väster av Göteborgsvägen, i söder och öster av 
S:t Peders väg och i norr av Klostergatan.  

- Göta centrum begränsat i väster och norr av Timmervägen, i söder av E45 
och i öster av Hanströmsvägen. (Se kartbilaga). 

- kommunala idrottsanläggningar 
- kommunala lekplatser 
- kommunala badplatser 
- skol- och förskolegårdar 

Ambulerande försäljning  
17 §  För ambulerande försäljning på offentlig plats krävs polismyndighetens tillstånd. 

 
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk 
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 
§ ordningslagen. 
 
Krav på tillstånd gäller inte försäljning av tryckt skrift. 

Allmän försäljningsplats  
18 §  Anvisad del av torgen i Lilla Edet respektive Lödöse och pendeltågsstationen Lödöse södra 

station utgör allmän försäljningsplats och kräver inte polistillstånd.  
 
Kommunens lokala ordningsföreskrifter för torghandel ska följas. 
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Camping  
19 §  Camping får inte ske på allmän plats annat än på sådan mark som i detaljplan klassats som 

naturmark. Camping får heller inte förekomma  
- i Ströms slottspark 
- på kommunala idrottsplatser 
- på kommunala lekplatser  
- på kommunala badplatser 
- på begravningsplatser 
- i direkt anslutning till kommunala elljusspår 

 
Förbudet gäller inte på kommunala badplatser där det finns särskilt anvisade platser för 
camping och då är camping endast tillåten mellan klockan 17:00-09:00. 

Hundar 
20 §  Hundens ägare, den som tagit emot en hund som fodervärd eller nyttjande eller den som endast 

tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa bestämmelserna i 21-23 §§. Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad, assistenthund eller för polishund eller 
räddningshund i tjänst.  

 
21 §  Hundar ska hållas kopplade på allmän plats samt på följande platser:  

- Ströms slottspark 
- kommunala idrottsplatser 
- kommunala lekplatser  
- kommunala badplatser 
- kommunala elljusspår och skidspår 
- begravningsplatser 

Hundar behöver inte hållas kopplade inom områden där särskilda hundrastplatser anordnats. 
 

22 § På offentlig plats ska föroreningar efter hundar plockas upp. 
 
23 § Hundar får inte bada på kommunala badplatser under badsäsongen 1 juni – 31 augusti. 

Förbudet gäller inte där det finns särskilt anvisade platser för hundbad. 

Ridning, cykling, löpning och promenader 
24 §  Ridning och cykling får inte ske på följande platser: 

- i Ströms slottspark  
- på kommunala idrottsplatser 
- i kommunala elljusspår och anlagda skidspår,  
- på kommunala lekplatser 
- på kommunala badplatser,  
- på begravningsplatser 
- på sådan mark som i detaljplan klassats som parkmark 

 
Förbud gäller inte där kommunen satt upp särskild skyltning eller markering som tillåter 
cykling eller ridning. 
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Förbud gäller inte om man fått särskilt tillstånd av kommunen enligt allmänna bestämmelser 
för nyttjande av kommunal mark. 
 
För motorfordon gäller terrängkörningslagen. 
 

25 § Det är inte tillåtet att gå eller springa i skidspår som anlagts av kommunen eller föreningar. 

Fiskeförbud 
26 §  Det är förbjudet att fiska på kommunala badplatser. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
27 § Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa största möjliga hänsyn 

till omgivningen. 
 
Tillstånd av polismyndigheten krävs inom hela kommunen för att använda fyrverkerier eller 
använda andra pyrotekniska varor under hela året med undantag av följande: 

- från klockan 18:00 nyårsafton till klockan 01:00 följande dag.  
- mellan klockan 18:00-23:00 påskafton 

 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från:  

- LSS-boenden,  
- Lindkullen i Lilla Edet,  
- Soläng i Lödöse  
- Pilgården på Ström samt  
- ridanläggningar. 

Skjutning med eldhandvapen med mera  
28 §  Luftvapen, fjädervapen, kolsyrevapen och paintballvapen eller liknande får inte användas på 

offentliga platser. 
 
Startpistol med krutladdning får endast användas vid idrottsevenemang eller liknande. 

Avgift för att använda offentlig plats  
29 §  För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 

kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. 
enligt lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig 
plats, m.m.  
 
Avgiften ska erläggas i förskott från och med den dag tillstånd meddelats att nyttja platsen. 
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift  
30 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av paragraferna 5-29 kan dömas till 

penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.  
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.  

 
 
  

36



 
 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx 

Diarienummer: KS 2022/xxx 

8 

Bilaga till lokala ordningsföreskrifter 
 
Följande anläggningar eller områden jämställs med offentlig plats enligt ordningslagen 1 kap 2 § (förutom kyrkans 
begravningsplatser är anläggningarna kommunala):  

Idrottsplatser: Billerödsvallen, Hjärtum 
Strömsvallen, Ström 
Ekaråsen, Lilla Edet 
Ryrsjövallen, Göta 
Tingevi, Lödöse 
Alevi, Nygård 

Elljusspår:  Högstorp-Ryrsjön, Lilla Edet  
Pingstalund, Lödöse  

Skidspår:  Billerödsvallen, Hjärtum  

Badplatser:  Bodasjön, Prässebo  
Borydsjön, Lilla Edet  
Lille Väktor, Hjärtum  

Begravnings- 
platser:  Högstorp, Lilla Edet  

Fuxernakyrkan, Lilla Edet  
Tunge kyrka  
St Peder kyrka, Lödöse  
Ale-Skövde kyrka, Nygård  
Åsbräcka kyrka  
Västerlanda kyrka  
Hjärtums kyrkogård 

 

Lekplatser:  Vallenvägen 8, Utby  
Klockarevägen 20 B, Hjärtum 
Fritidsvägen 5, Ström 
Hovslagarvägen 8, Ström 
Ljungskilevägen 13 B  
     (Ströms slottspark), Ström 
Timotejvägen 11, Berg Östra 
Edsgatan 3 (torget), Lilla Edet 
Fuxernavägen 51 B, Lilla Edet 
Lunnarbergsgatan 11, Lilla Edet 
Pilbågsgatan 7B, Lilla Edet 
Trastvägen 5, Lilla Edet 
Tärnstigen 13, Lilla Edet 
Skaftvägen 12, Götaslätten 
Flustervägen 1, Göta 
Värdshusvägen 11, Göta 
Danska vägen 26 B, Lödöse 
Klostergatan 12 (torget), Lödöse 
Lindvägen 23, Lödöse 
Furuvägen 11, Nygård 
Ängsvägen 12, Nygård 
Prässebo badplats, Prässebo 
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Lokala ordningsföreskrifter

Badplats Borydsjön
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Lokala ordningsföreskrifter

Badplats Lille Väktor
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Lokala ordningsföreskrifter

Badplats Prässebo

40



41



42



43



Lokala ordningsföreskrifter

Torghandel torget Lilla Edet
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Lokala ordningsföreskrifter

Torghandel Lödöse torg
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Lokala ordningsföreskrifter

Torghandel Lödöse södra station
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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-09-22 
 

 
§ 146 
Allmänna 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 
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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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-09-22 
 

Sociala konsekvenser 
Föreslagna revideringar möjliggör mer stadsliv på fler ställen. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
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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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-09-08 SAN 2022/433 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Allmänna 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 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-08. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandel, daterad 2022. 
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sid 2/2 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagna revideringar får inga större ekonomiska konsekvenser. 
 
Sociala konsekvenser 
Föreslagna revideringar möjliggör mer stadsliv på fler ställen. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
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. 
 
 
 
Anna Berlin 
Enhetschef 
anna.berlin@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Här skriver du vilka som ska ha beslutet för kännedom 
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-MM-DD 

Diarienummer: KS 2022/xxx 
 

Lilla Edets kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 
enligt ordningslagen (1993:1617). 

I detta dokument likställs betydelsen av torghandel och salutorg respektive torgplats 
och saluplats. 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde  
1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och 

säkerhet på offentlig plats i 3 kap Ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorg i kommunen. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser, enligt kartbilaga, som 
kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel:  

- Anvisad del av torget i Lilla Edet  
- Anvisad del av Lödöse torg 
- Anvisad del av pendeltågsstationen Lödöse södra station 

Fasta och tillfälliga torgplatser 
3 § De allmänna försäljningsplatserna kan nyttjas både som fasta och tillfälliga saluplatser. 

Saluplatserna bestäms och upplåts av samhällsnämnden.  

- En fast saluplats hyrs ut för en bestämd tid, dock högst ett år i taget. Därefter 
upphör upplåtelsen att gälla såvida inte ny upplåtelse sker. 

- En tillfällig saluplats får användas endast viss dag/dagar. 
- Både fasta och tillfälliga saluplatser anvisas av samhällsnämnden. 
- Saluplatsen får inte överlåtas till annan utan samhällsnämnden medgivande. 
- Om en innehavare av en fast saluplats senast klockan 10:00 inte har intagit platsen 

eller gjort anmälan till kommunens kontaktperson att platsen kommer att utnyttjas 
senare på dagen, har samhällsnämnden rätt att låta någon annan använda platsen 
som tillfällig saluplats. 

Uppsägning av fast saluplats 
4 § Tillståndshavaren har rätt att säga upp sitt tillstånd varvid tillståndet upphör att gälla 

sista dagen i aktuell kalendermånad, detta under förutsättning att uppsägningen är 
kommunen tillhanda senast den 15:e aktuell månad. Om uppsägning inkommer efter 
den 15:e upphör tillståndet att gälla sista dagen i efterföljande kalendermånad. Inget 
avgiftsuttag utgår för tiden därefter. 
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Kommunen har rätt att säga upp en fast saluplats om tillståndshavaren inte frekvent och 
kontinuerligt nyttjar saluplatsen. Tider och villkor för uppsägning är densamma som 
ovan. 

Kommunen har rätt att säga upp fast saluplats om ytan behövs för andra ändamål som 
av kommunen prioriteras högre. Tider och villkor för uppsägning är densamma som 
ovan. 

Fördelning av saluplatser  
5 § Vid fördelning av saluplatserna gäller följande:  

- Försäljare av fast saluplats äger företrädesrätt.  
- Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som ansökningarna 

inkommit till kommunen, eller genom lottning, om det är lämpligare.  
- Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn 

till tillgången på platser.  
- När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra.  

Tider för försäljning  
6 § På torgen i Lilla Edet och Lödöse gäller följande:  

- Försäljningen får på vardagar börja tidigast klockan 08:00 och sluta senast klockan 
20:00, ifall samhällsnämnden inte medgivit undantag eller beslutar annat.  

- Försäljningen får på lördagar och helgdagar börja tidigast klockan 09:00 och sluta 
senast klockan 20:00, ifall samhällsnämnden inte medgivit undantag eller beslutar 
annat.  

7 § På pendeltågsstationen Lödöse södra station gäller följande:  

- Försäljningen får alla dagar börja tidigast klockan 05:00 och sluta senast klockan 
20:00, ifall samhällsnämnden inte medgivit undantag eller beslutar annat.  

8 § För all torghandel gäller följande: 

- Försäljarna får inte tidigare än 1 timme före fastställd försäljningstids början lägga 
upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.  

- Varor, och redskap ska vara bortförda senast 1 timme efter försäljningstidens slut.  
- På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl 

föreligger får samhällsnämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid 
andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.  
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Innehavarens upplysningsskyldighet  
9 § Sökande kan vara fysisk person eller juridisk person med föreståndare för sökandes 

torghandelsverksamhet. Föreståndare för sökanden måste anges i ansökan. 

Innan saluplats upplåtes ska innehavaren lämna nödvändiga identifikationsuppgifter. 
Dessa ska åtminstone innehålla innehavarens organisationsnummer/personnummer, 
namn, adress och telefonnummer. 

Förbud mot försäljning av vissa varor  
10 § Knivar, sprängmedel, skjutvapen och pyrotekniska varor samt andra varor som kan 

befaras medföra avsevärda olägenheter ur ordningssynpunkt, får inte säljas på de 
allmänna försäljningsplatserna.  

Försäljning av livsmedel  
11 § På salutorgen får försäljning av livsmedel ske och detaljhandel bedrivas. 

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen samt föreskrifter meddelade med stöd 
av dessa.  

Placering av varor, redskap och fordon  
12 § Varor, redskap och fordon får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik 

utmed eller mellan saluplatserna.  

Uppställning av fordon eller släpvagn får ske inom saluplatsen.  

Renhållning  
13 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 1 timme efter försäljningstidens slut 

omhänderta avfall och annat skräp från rörelsen, inom en radie av 25 meter från 
saluplatsen. Avfall och annat skräp från rörelsen ska föras bort eller, om det är mindre 
mängder, läggas i därför anvisad behållare för avfall. 

Innehavaren ska se till att saluplatsen och ytan inom 25 meter från saluplatsen hålls ren 
och snygg under hela försäljningstiden. 

Godkända vågar 
14 § Det ankommer på tillståndsinnehavaren att tillse att våg som används uppfyller de krav 

vad gäller mätnoggrannhet, kontroll och märkning som ställs enligt SWEDAC:s 
föreskrifter och allmänna råd. 
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Kassaregister 
15 § Den som bedriver torg och marknadshandel på salutorg omfattas av regler om 

kassaregister enligt skatteförandelagen (2011:1244). 

Avgift  
16 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt 

gällande taxa som beslutats av fullmäktige.  

Överträdelse 
17 § Samhällsnämnden äger rätt att häva upplåtelse, tillfälligt avstänga torghandlare eller 

efter den bestämda upplåtelsetidens slut inte medge ny upplåtelse för den torghandlare 
som inte följer de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel eller vad som föreskrivs i 
de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 
kap ordningslagen.  

1. Samhällsnämnden får efter varning återkalla ett tillstånd om ordningsföreskrifter 
eller de tillståndskrav som gäller för upplåtelsen eller bestämmelserna i 
ordningslagen har åsidosatts, varvid någon uppsägningstid inte ska tillämpas. Vid 
allvarlig överträdelse av de krav som gäller för upplåtelsen kan återkallelse ske 
utan föregående varning. 

2. Samhällsnämnden får återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren har åsidosatt sin 
skyldighet att betala avgift enligt lagen (1957:259) om rätt för kommunen att ta ut 
avgift för vissa upplåtelser och denne inte betalar genast efter påminnelse som 
ska vara skriftlig. Av påminnelsen ska framgå inom vilken tid som 
tillståndshavaren måste betala för att undvika återkallelse.  

3. Meddelande om varning, beslut om återkallelse eller tillfällig avstängning är 
verkställt då sådant beslut har översänts med rekommenderat brev till 
torghandlarens senast kända adress. 

För påföljd vid förseelse mot bestämmelser i lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
gäller vad som är föreskrivet i ordningslagen.  

Saluhållande i strid mot gällande lagar och regler kan medföra påföljder i enlighet med 
ordningslagen. 

55



   

 

Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-09-22 
 

 
§ 149 
Beslut efter tillsyn av olovligt byggande på fastigheten  

 
Dnr  MB 2022-371 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
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 tre (3) 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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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 
 

 
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 
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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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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum   
 

  2022-08-19 
 
 
 

Beslut efter tillsyn över olovligt byggande på fastigheten  
 

Dnr: MB 2022-371 

Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
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 tre (3) 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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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 
 

 
 
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. 
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Beskrivning av ärendet  

Ärendet  
I början av sommaren 2022 inkom ett klagomål från en granne till fastigheten  

Grannen ifrågasatte pågående och utförda byggnationer på grannfastigheten. 
Fastigheten  besiktigades den 6 juli 2022. Vid besiktningen dokumenterades 
genom uppmätning och fotografering följande byggnadsverk: 
 

1. tillbyggnad av enbostadshuset (skärmtak), A 
2. tillbyggnad av enbostadshuset (inglasat uterum), B 
3. tillbyggnad av attefallshus, C 
4. komplementbyggnad D 
5. fristående altan, E  

 

  
 

 
Dokumentationen från besiktningen har jämförts med samhällsnämndens givna beslut, 
flygfoto och aktuell detaljplan för fastigheten. 

Förutsättningar 
2017 beviljades bygglov för ett enbostadshus på fastigheten . Samma år i 
december beviljades slutbesked och bostadshuset togs i bruk. Kort därefter ansöktes om 
bygglov för en mindre tillbyggnad av bostadshuset på 9 m2. I juni 2018 gavs slutbesked 
för tillbyggnaden och samma dag beviljades startbesked för en bygglovsbefriad 
tillbyggnad på 15 m2 (ett inglasat uterum). Något slutbesked för det tillbyggda 
uterummet har inte getts. Bostadshuset är idag på 235 m2, ej medräknat den 
bygglovsbefriade tillbyggnaden (uterummet).  
 
I januari 2019 beviljades startbesked för ett attefallshus och i juli 2021 gavs slutbesked. 
 
Fastigheten  omfattas av detaljplan för Tingskullen, Ellbo och Stommen m.fl. 
med aktnummer 15-LIS-583. Detaljplanen vann laga kraft den 30 december 1975. 
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Markanvändningen är bostadsändamål. En fristående huvudbyggnad får uppföras och 
erforderliga gårdsbyggnader. Huvudbyggnad och uthus eller annan gårdsbyggnad får 
tillsammans inte bli större än 225 m2. Fristående uthus eller annan gårdsbyggnad får ej 
bli större än 40 m2. Byggnader ska enligt § 39 byggnadsstadgan placeras minst 4,5 
meter från fastighetsgräns. 

Kommunicering 
Fastighetsägaren har fått ta del av bygglovs enhetens bedömning, förslag till beslut och 
information om byggsanktionsavgiften. Han har i telefon framfört att han ska flytta 
komplementbyggnad D och riva en del av skärmtaket A. Tillbyggnad C menar han inte 
är en tillbyggnad. Som skäl anger han den enkla konstruktionen, ett tak av plast vars 
avsikt är att samla veden. 
Synpunkterna bemöts under motivering till beslut. 

Motivering till beslutet 

Lagparagrafer som beslutet grundar sig på  
I första kapitlet plan- och bygglagen definieras ett antal begrepp. En byggnad är en 
varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt 
placerad på mark samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig 
i den. 
 
Av 9 kap. 1 § första stycket 1 och 2 PBL framgår att det krävs bygglov för nybyggnad 
och tillbyggnad. 
 
En åtgärd som kräver bygglov får inte påbörjas innan nämnden har gett startbesked 
enligt 10 kap. 3 § PBL. 
 
Enligt 9 kap. 34 § PBL krävs slutbesked innan en bygglovspliktig åtgärd får tas i bruk. 
 
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) ska byggnadsnämnden 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 lagstiftningen.  
 
Enligt 11 kap. 20 § PBL får byggnadsnämnden förelägga ägaren av en fastighet eller 
byggnadsverk att inom viss tid vidta rättelse. 
 
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en 
bestämmelse i 8-10 kap PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. i plan- och 
byggförordningen, PBF, (2011:338). En byggsanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Under vissa förutsättningar 
behöver avgiften inte tas ut enligt 11 kap 53 § andra stycket PBL. Enligt 11 kap. 53 a § 
PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det enskilda fallet 
är oproportionerlig. 

Bygglovsenhetens bedömning  
Bygglovsenheten börjar med att konstatera att fastighetens totala byggrätt på 225 m2 har 
utnyttjats till bostadshuset. Möjligheten att bevilja ytterligare bygglov på fastigheten 

 bedöms saknas.  
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Då möjligheten att bevilja bygglov i efterhand för utförda och olovliga byggnationer 
bedöms saknas, föreläggs fastighetsägaren att vidta rättelse. Rättelse kan ske genom 
rivning av tillbyggnaderna A och C samt komplementbyggnaden D. Men rättelse av 
tillbyggnad A kan även ske genom att minska skärmtakets storlek till 15 m2 eftersom en 
sådan tillbyggnad är undantaget bygglovsplikten enligt 9 kap. 4 § första stycket 2 PBL. 
Komplementbyggnaden D kan genom inhämtande av grannarnas godkännande av den 
nuvarande placeringen eller genom att flyttas så att ett minsta avstånd på 4,5 meter från 
samtliga fastighetsgränser uppnås ses som en sådan bygglovsbefriad 
komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 § första stycket 3 PBL. 
 
Då de utförda byggnadsverken har utförts av enkla konstruktioner och med lätta 
material bedöms tre månader vara en skälig tid att utföra rättelsen på. 
 
Sedan 2017 har samhällsnämnden och före detta miljö- och byggnadsnämnden prövat, 
utrett och avslutat sammanlagt 12 ärenden på fastigheten  Ärendena gäller 
bygglov, anmälan och tillsyn. Fastighetsägaren är byggherre i samtliga ärenden och som 
byggherre har han ett särskilt ansvar, som han borde vara införstådd med, efter att ha 
genomfört flera byggnationer på sin fastighet. Utifrån den erfarenhet och kunskap om 
PBL och PBF han haft möjlighet att tillgodogöra sig borde han känna till att en 
byggnation som kräver bygglov inte får påbörjas utan startbesked samt att slutbesked 
krävs innan en tillbyggnad får tas i bruk. Det framgår dessutom i samtliga beviljade 
bygglov och lämnade startbesked. Överträdelserna bedöms inte ha skett av oaktsamhet. 
Vidare känner fastighetsägaren sannolikt till att fastighetens byggrätt har utnyttjats. De 
olovliga byggnationerna kan därför ha skett uppsåtligen. Bygglovsenheten menar att det 
utifrån detta inte finns skäl att sätta ner byggsanktionsavgiften. 
 
Nedan följder en beskrivning av samtliga tillbyggnader och byggnader, A-E enligt 
flygfoto ovan. 
 
Tillbyggnad A (skärmtak) 
I anslutning till bostadshuset har en bygglovsbefriad altan uppförts mot norr och väst. 
Mot norr har altanen försetts med ett skärmtak av plast på 27 m2. Då skärmtaket är 
större än ett bygglovsbefriat skärmtak på 15 m2 krävs bygglov och startbesked. Då 
startbesked saknas har samhällsnämnden rätt att ta ut en byggsanktionsavgift på 27 048 
kronor. 

Beräkning av byggsanktionsavgift för tillbyggnad A 
Sanktionsarea (area-15 m2): 12 m2 
Aktuellt prisbasbelopp: 48 300 (2022) 
Beräkningsgrundad formel: (0,5•pbb) + (0,005•pbb•area) 
Beräkning:  (0,5•48 300) + (0,005•48 300•12) 
Beräknad sanktionsavgift: 27 048 kr 
 
Tillbyggnad B (inglasat uterum) 
Den 18 juni 2018 beviljades startbesked för en bygglovsbefriad tillbyggnad av 
enbostadshuset. Tillbyggnaden, ett inglasat uterum på den västra fasaden, är färdigställt 
och har tagits i bruk, vilket bekräftas av lamellgardinerna som täcker fönstren. 
Samhällsnämnden har inte lämnat slutbesked och har rätt att ta ut en byggsanktionsavgift 
på 4 830 kronor för att tillbyggnaden har tagits i bruk utan slutbesked. 
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Beräkning av byggsanktionsavgift för tillbyggnad B 
Sanktionsarea (area-15 m2): 0 m2 
Aktuellt prisbasbelopp: 48 300 (2022) 
Beräkningsgrundad formel: (0,1•pbb) + (0,001•pbb•area) 
Beräkning:  (0,1•48 300) + (0,001•48 300•0) 
Beräknad sanktionsavgift: 4 830 kr 
 

Tillbyggnad C (tillbyggnad på attefallshus) 

Nordväst om bostadshuset färdigställdes ett attefallshus på 25 m2 sommaren 2021. 
Därefter har attefallshuset byggts till med 30,88 m2. Ortofoto bekräftar att tillbyggnaden 
har tillkommit mellan våren 2020 och sommaren 2022. I och med tillbyggnaden är 
attefallshuset inte längre att betrakta som ett attefallshus, då ett sådant hus inte får vara 
större än 30 m2. Bygglov och startbesked saknas för tillbyggnaden och samhällsnämnden 
har rätt att ta ut en byggsanktionsavgift på 4 631 kronor. 

Beräkning av byggsanktionsavgift för tillbyggnad C 
Sanktionsarea (area-15 m2): 15,88 m2 
Aktuellt prisbasbelopp: 48 300 (2022) 
Beräkningsgrundad formel: (0,08•pbb) + (0,005•pbb•area) 
Beräkning:  (0,1•48 300) + (0,001•48 300•15,88) 
Beräknad sanktionsavgift: 4 631 kr 
 

Fristående altan 
Byggnadsnämnden har även utrett den fristående altanen som är byggd på berget på 
fastighetens södra del och kommit fram till att den inte kräver bygglov. Anledningen är 
att den inte är att betrakta som en byggnad då den inte är högre än 1,2 meter och därmed 
inte är en sådan bygglovspliktig anläggning som nämns i 6 kap. 1 § plan- och 
byggförordningen (PBF).  

Den fristående altan får stå kvar utan åtgärd.  

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

inskrivningsdel. 

Emma Bönnestig 
Bygglovshandläggare 

Beslutet delges: 
Fastighetsägaren (avgiftsskyldige) 

Beslutet skickas till: 
Klagande 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje 
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§ 150 
Rättelseföreläggande om rivning av komplementbyggnad på 
fastigheten  
Dnr  2021/1090 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
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 

 
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. 

Bild 1. Friggebodens ungefärliga placering på tomten. 
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Bild 2. Uppförd komplementbyggnad på fastigheten  
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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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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-09-22 
 

 
 
Beslut delges  
Fastighetsägaren 
 
 
Upplysningar 

• Beslutet går att överklaga, se bifogad överklaganhänvisning. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum   
2022-09-08 
 

 
 
 

    
 
 

Rättelseföreläggande om rivning av komplementbyggnad på 
fastigheten  
 
Dnr 2021/1090 

Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
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 

• Denna tjänsteskrivelse, dnr MB 2021-1090, daterad 2022-09-08 

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

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. 

Bild 1. Friggebodens ungefärliga placering på tomten. 
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Bild 2. Uppförd komplementbyggnad på fastigheten  
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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. 

Kommunicering 
Inför beslutet har fastighetsägaren getts möjlighet att inkomma med synpunkter på 
bygglovsenhetens förslag till beslut. Fastighetsägaren har i svar inkommit med en kopia 
på e-post till kommunens samhällsbyggnadschef och hänvisar till att hon 
(samhällsbyggnadschefen) lämnat information att ”det i dagsläget inte är någon akut 
fara för skred längs Skansenvägen”. Samhällsbyggnadschefen nämner även att en 
fördjupad stabilitetsutredning är planerad under 2023. 
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Fastighetsägaren önskar få ha sin komplementbyggnad kvar i avvaktan på vad 
stabilitetsutredningen ger för resultat. 

Motivering till beslutet 

Bygglovsenhetens bedömning 
Åtgärden är enligt bygglovsenheten att betrakta som en bygglovsbefriad åtgärd.  
Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 6 § ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till skydd mot 
uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser. 
Detta gäller även byggnader som inte kräver bygglov. 
Med hänvisning till SIG:s yttrande gör bygglovsenheten bedömningen att marken inte 
ska belastas ytterligare och att byggnaden ska rivas. 
 
Fastighetsägaren har hänvisat till e-post från samhällsbyggnadschefen. Att ”det i 
dagsläget inte är någon akut fara för skred längs Skansenvägen” ska inte tolkas att det är 
fritt fram att uppföra byggnader i direkt anslutning till älvkanten. 
 
Tidigare geotekniska utredningar visar på kvicklera inom området och med hänvisning 
till den branta älvkanten så kan troligen ett mindre skred bli bakåtgripande och skapa 
stor skada på omgivningen. 
 
Proposition 1985/86:1, s. 706 skriver ”I princip bör rivning inbegripa ett totalt 
borttagande av en byggnadskropp, dvs. även av stommen”. När byggnadsmaterialet 
demonterats och transporterats bort från platsen där byggnaden uppförts kommer 
samhällsnämnden anse att rivningen genomförts. 

Upplysningar 
• Beslutet går att överklaga, se bifogad överklaganhänvisning. 

 
 
Hans Tjäder 
Bygglovshandläggare 
 
 
Beslut skickas till 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje 
 
Beslut delges  
Fastighetsägaren 
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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-09-22 
 

 
§ 151 
Information om ansökan om förhandsbesked för 
gårdsbebyggelse och två villatomter på fastigheten Västerlanda 
7:11 
Dnr  MB 2022-75 
 
Beslut 
Arbetsutskottet antecknar informationen. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Kristian Nordström informerar om ärende som kommer att behandlas på 
samhällsnämndens sammanträde. 
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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-09-22 
 

 
§ 152 
Information om ansökan om förhandsbesked på fastigheten 
Låcktorp 1:9 
Dnr  MB 2022-492 
 
Beslut 
Arbetsutskottet antecknar informationen. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Kristian Nordström informerar om ärende som kommer att behandlas på 
samhällsnämndens sammanträde. 
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Inkomna skrivelser och rapporter  

 
1  
KF  2022-09-19 § 88 - Avsägelse från Peder Engdahl (M) från uppdraget som ledamot i 
samhällsnämnden, samt fyllnadsval 
 
 
Förslag till beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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Kommunfullmäktige protokoll 2022-09-19 
 

 
§ 88 
Avsägelse från Peder Engdahl (M) från uppdraget som ledamot 
i samhällsnämnden, samt fyllnadsval 
Dnr KS 2022/8 
 
Sammanfattning 
Peder Engdahl (M) inkom 2022-09-05 med avsägelse från uppdraget som ledamot i 
samhällsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2022-09-05 
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige väljer Christian Lindeman (M) till ledamot i 

samhällsnämnden för tiden fram till 2022-12-31. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Peder Engdahl 
Christian Lindeman 
Ingela Flodin, nämndsamordnare 
Birgitta Andersson, registrator 
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Delegeringsbeslut 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Ingela Flodin 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2022-09-29 
      

           

  
      

 

 
 

 
 

      

 

Beslutsfattare: 
 

Alla 
 

      

 

Kategori: 
 

Alla 
 

      
 

Beslutsinstans: 
  

Samhällsnämnden 
 

      

 

Sammanträdesdatum: 
 

2022-10-06 
 

      

 

 
 

 
 

      

           

 

    

  

 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 
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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 2 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 81 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 0 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 2 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 2 Bygglov Beslut om att avvisa ansökan
MB-2021-1012 8 Bygglov Slutbesked för garage
MB-2021-634 Bygglov Slutbesked - Nybyggnad av enbostadshus
MB-2022-349 5 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 36 Bygglov för nybyggnad Föreläggande om komplettering
MB-2022-651 Bygglov för nybyggnad Föreläggande om komplettering
MB-2022-76 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 3 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 18 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 9 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 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
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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 2 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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