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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-10-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Plats och tid Utvecklingscentrum i Dingle, fredagen den 25 oktober 2019, kl. 09.00  
  
Beslutande Thomas Högberg (L)  

Ulla Gustafsson (M) (Anmäler jäv § 129) 
Matheus Enholm (SD) ordförande 
Anders Persson (SD) 
Per-Arne Brink (S)  
Jenny Jansson (S) 
Leif Svensson (C) 
Håkan Bergqvist (S) (§129) 
 
 

  
Ej tjänstg. ersättare Håkan Bergqvist (S) 

Rolf Hansson (C) 
 

  
  
  
  
  
Övriga deltagare Mats Tillander, samhällsbyggnadschef 
 Markus Fjellsson, sekreterare 
  
  
Utses att justera 
 

Leif Svensson (C) 

Justeringens plats 
och tid 

2019-10-25, Utvecklingscentrum i Dingle kl. 14.00. 
 

  
  
Sekreterare …………………………………………………………. 

Markus Fjellsson 
Paragrafer 120–134 
 

 
 
Ordförande 
 

 
 
………………………………………………………….. 
Matheus Enholm (SD) 
 

 
Justerande 

 
…………………………………………………………. 
Leif Svensson (C) 
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-10-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 120     Dnr: SBN 2019–111 
 
Utredning om den gemensamma miljönämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog åt förvaltningen att utreda för- och nackdelar 
med en gemensam miljönämnd. 
 
Det har senare framkommit att nämnden saknar mandat att utreda den frågan. 
Beslutet bör upphävas. 
    
Beredning 
Tjänsteskrivelse; Samhällsbyggnadschef, 2019-10-23 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden upphäver beslutet 2019-04-15 § 54 om en 
utredning avseende gemensam miljönämnd. 

 
 
Expediering 
SBF  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-10-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 121    Dnr: SBN 2019–115 
 
Fastighetsförsäljning av del av Dingle 4:1, område 1 
Kommunfullmäktige gav 2019-09-23 §87 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
avbryta anbudsgivningen och öppna anbudsgivningen mellan de kända 
anbudsgivarna samt gav nämnden i uppdrag att sälja till högstbjudande. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 mars 2019 § 34 att sälja del av Dingle 
4:1, område 1 genom anbud. Sista anbudsdag var 29 maj 2019. 
 
2 anbud inkom. Anbuden låg på 800 tkr resp. 900 tkr. Området är värderat till 0,9-
1,1 mnkr. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i ärendet är överklagat. Försäljningsprocessen kan inte 
återupptas förrän ärendet avgjorts. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef plan- bygg och mark, 2019-
10-12 
Beslut Kommunfullmäktige, 2019-09-23 
 
Beslut 
 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra 
försäljningen av område 1 samt delegerar till samhällsbyggnadschefen att anta 
det högsta anbudet och slutföra försäljningen. 

 
 
 
Expedieras 
Akten 
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-10-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 122    Dnr: SBN 2019–180 
 
Delegering av beslut gällande försäljning av mark. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-23 § 89 att ge samhällsbyggnadsnämnden 
möjlighet att direktförhandla och avsluta försäljningen av svårsåld industrimark. 
Avsikten är att kunna sälja svårbebyggd och mindre attraktiv mark. För att 
försäljningsprocessen ska gå smidigt bör möjligheten att sälja marken delegeras till 
tjänsteman. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggandschef, enhetschef plan, bygg och mark, 2019-
10-09 
Beslut Kommunfullmäktige, 2019-09-23 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden delegerar rätten att sälja svårsåld industrimark 
till pris som avviker från av kommunfullmäktige fastställt pris till Enhetschef 
för plan, bygg o mark. 

 
 
Expedieras 
Akten 
SBF 
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-10-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 123    Dnr: SBN 2019–190 
 
Försäljning av tomter Hedekas (Extra ärende) 
Ägarna till fastigheten Krokstads-Hede 1:66 har visat intresse för att förvärva och 
reglera de båda obebyggda tomterna 1:65 och 1:67 till sin fastighet. K-H 1:66 är 
på 771 m2. 
 
K-H 1:65 har ägts av kommunen sedan 1954 och är 789 m2 stor. Pris inkl VA är 
satt till 166800 kr. 
 
K-H 1:67 har ägts av kommunen sedan 1981 och är 716 m2 stor. Pris inkl VA är 
satt till 166800 kr. 
 
Intresset för tomter i Hedekas är lågt. Det kan vara en fördel för fastighetsägaren 
att kunna vidga sin tomt genom förvärv av en eller båda dessa tomter. Det är en 
fördel för kommunen om tomterna säljs. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse; Samhällsbyggnadschef, enhetschef plan, bygg och mark, 2019-
10-20 
Kartor 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sälja fastigheterna Krokstads-Hede 
1:65 och 1:67 för 40 000 kr per styck exkl va. Under förutsättning att de 
regleras till en bebyggd fastighet gäller inte byggnadsskyldigheten. 

 
 
Expedieras 
SBF  
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-10-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 124    Dnr: SBN 2019–27 
 
Underhållsplan Utvecklingscentrum i Dingle 
Förvaltningen har reviderat underhållsplanen för Utvecklingscentrum i Dingle. 
Planen omfattar åtta år och bör revideras vartannat år eller tätare när behov 
uppstår. 
 
Underhållsplanen är viktig för såväl verksamheten som fastighetsägaren för att 
kunna planera insatser och verksamheten. 
 
Planen utgår från investeringsbudgeten och anslag för underhållsarbete. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef fastighet, 2019-10-12 
Underhållsplan Utvecklingscentrum, 2019-10-03 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad underhållsplan för 
byggnaderna på Utvecklingscentrum i Dingle för perioden 2020–2027 
Underhållsplanen ska revideras vid behov, dock minst vartannat år. 

 
 
Expedieras 
Akten 
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-10-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 125    Dnr: SBN 2019–176 
 
Underhållsplan kommunala verksamhetsfastigheter 
Förvaltningen har reviderat underhållsplanen för verksamhetsfastigheter. Planen 
omfattar sex år och bör revideras vartannat år eller när behov uppstår. 
 
Underhållsplanen är viktig för såväl verksamheten som fastighetsägaren för att 
kunna planera insatser och verksamheten. 
 
Planen utgår från investeringsbudgeten och anslag för underhållsarbete. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef fastighet, 2019-10-12 
Underhållsplan verksamhetsfastigheter, 2019-09-18 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad underhållsplan för 
kommunala verksamhetsfastigheter för perioden 2020–2025. 
Underhållsplanen ska revideras vid behov, dock minst vartannat år. 

 
 
Expedieras 
Akten 
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-10-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 126    Dnr: SBN 2019-179 
 
Medborgarförslag – GC-väg mellan Svarteborg och Hällevadsholm 
XXXXXXXXX (GDPR), Hällevadsholm föreslår i ett medborgarförslag att en gc-väg 
byggs mellan Svarteborg och Hällevadsholm för att förbättra trafiksäkerheten. 
 
Ett liknande medborgarförslag lämnades in under 2018. Då föreslogs en gc-väg 
mellan Svarteborg och kommungränsen mot Tanum, vid Alnässjön. Med anledning 
av bl a detta medborgarförslag pågår utredningar om olika alternativa gc-vägar 
mellan Svarteborg och Tanumsgränsen. Det undersöks också möjligheten att 
förlänga den cykelväg som går från Skåne och Halland till Norge och då är även 
denna sträcka intressant.  
 
Munkedals kommun och Trafikverket satsar en del på utbyggnad av GC-vägar. 
Kommunen har byggt GC-banor i anslutning till Munkedals- och 
Kungsmarksskolorna för att säkra skolvägar (2018). Kommunen och Trafikverket 
tillsammans kommer att anlägga GC-bana längs Stalevägen för att allmänt 
förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (2020?). Trafikverket byggde 
(2017) om genomfarten i Hällevadsholm så att en rejäl förbättring av 
trafiksäkerheten erhölls. Kommunen utreder förutsättningarna för att anlägga en 
GC-väg ut till Gårvik. 
 
Munkedals kommun kommer att fortsätta satsningen på utbyggnad av GC-vägar. 
Principen är att det i första hand satsas på skolvägar och väl trafikerade stråk. 
Möjligheten att söka statsbidrag undersöks i varje ärende. 
 
En eventuell utbyggnad mot och förbi Alnässjön förutsätter ett samarbete med 
såväl Trafikverket som Tanums kommun eftersom vägen är Trafikverkets och 
kommungränsen mot Tanum går i anslutning till sjön. Denna sträcka tillhör dock 
inte de mest prioriterade. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef plan, bygg och mark, 2019-
10-12 
Medborgarförslag, 2019-07-03 
Beslut Kommunfullmäktige, 2019-09-23 
 
Förslag till beslut 
 
 

∗ Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 
 
 
Expedieras 
Akten 
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-10-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 127    Dnr: SBN 2019–191  
 
LIS-utredning 
Den 3 april 2019 beviljade Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
strandskyddsdispens för en tio meter lång flytbrygga på fastigheten Ulkeröd 1:1. 
Den 
17 april 2019 meddelade samma nämnd en förlängning av aktuell brygga med fem 
meter samt med en annan utformning av anläggningen. 
 
I enlighet med 19 kap. 3 b § miljöbalken ska Länsstyrelsen pröva alla kommunalt 
beviljade dispenser om det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för 
dispens eller om det förekommit brist i handläggningen av ärendet som kan ha haft 
betydelse för utgången i ärendet. 
 
Den 25 april 2019 beslutade Länsstyrelsen om att ta upp ärendena till 
överprövning. Länsstyrelsen behövde närmare granska de särskilda skäl som 
angetts för dispenserna. Den 30 september 2019 upphävde Länsstyrelsen 
Miljönämndens beslut. 
 
Eftersom platsen är inom ett av Munkedals kommun utpekade LIS-områden 
bedömer Länsstyrelsen efter genomgång av ärendet att Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän bör utreda det särskilda skälet för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen. Utredningen behöver visa på vilket sätt flytbryggan kommer att bidraga till 
att landsbygden utvecklas och detta behöver vägas emot ingreppet i strandskyddet. 
Länsstyrelsen återförvisar ärendet till Miljönämnden i mellersta Bohuslän för 
förnyad handläggning vad avser prövning gentemot bestämmelserna om 
landsbygdsutveckling i strandnära läge. 
 
Det aktuella området på Lersjöns norra strand är utpekat i ÖP 14 som ett LIS 
(Landsbygdsområde i strandnära läge). Varje enskilt LIS-projekt ska prövas 
individuellt där lämpligheten både avseende potentialen för landsbygdsutveckling 
och skyddet av strandskyddets syften ytterligare ska klarläggas. Denna 
utredning/prövning bör genomföras. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef plan, bygg och mark, 2019-
10-14 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en 
LIS-utredning för Ulkerödsområdet. 

 
 
Expedieras 
SBF 
Miljöenheten 
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-10-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 128    Dnr: SBN 2019–192 
 
Ramavtal för Lökeberg 1:22 
Detaljplanearbetet avseende framtagandet av byggrätter för bostäder på del av 
Lökeberg 1:22 pågår sedan några år. Nu gällande ramavtal är på väg att löpa ut 
och behöver förnyas. 
 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef plan, bygg och mark, 2019-
10-12 
Ramavtal Lökeberg, 2019-09-26 
Karta 
 
Beslut 
 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till förlängning av 
ramavtal avseende detaljplanläggning av del av fastigheten Lökeberg 1:22 

 
 
Expedieras 
XXXXXXXX (GDPR) 
SBF 
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-10-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 129 Dnr: SBFV-2019-111 
 
Bygglov Fritidsanläggning Torreby 3:154 (extra ärende) 
För området gäller detaljplan 1430-P71 daterad 2009-05-13. Platsen där den sökta 
byggnaden ska ligga är betecknad med användningsområde camping. 
 
Beskrivning av ärendet  
Den sökta åtgärden består av rumsmoduler som ställs intill varandra i två våningar. 
Varje rumsenhet har ytterdörr ut till loftgång och öppningsbart fönster. 
Sökanden uppger att modulerna ska användas för kortare fritidsboende som 
komplement till camping.  
 
Kallelse till tekniskt samråd 
I detta ärende krävs tekniskt samråd där den kontrollansvarige ska närvara och där 
byggherren bör närvara. Byggherre eller kontrollansvarig ska kontakta 
bygglovsavdelningen för överenskommelse om tidpunkt. 
 
Remisser/Yttrande 
Grannar och andra sakägare har getts tillfälle att yttra sig genom att 
kungörelseannons har införts i Bohusläningen 2019-07-25. 
Inga erinringar har inkommit. 
 
Bedömning 
Ett tidsbegränsat bygglov får ges i högst 10 år, med möjlighet att förlänga det 5 år 
till högst 15 år. Ett tidsbegränsat lov får avvika från detaljplanen. 
Åtgärden är snarlik camping, och utgör en liten avvikelse från detaljplanen och 
förenlig med dess syfte.  
Åtgärden uppfyller utformningskraven enligt 8 kap 1 § PBL. 
 
 
Beredning 
Ansökan, 2019-07-15 
2 st planritningar, 2019-06-10 
2 st fasadritningar, 2019-06-10 
Situationsplan, 2019-09-13 
Anmälan kontrollansvarig, 2019-10-18  
 
Jäv 
Ulla Gustafsson (M): Anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av 
ärendet. 
 
Beslut 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att, enligt 9 kap. 31 b och 33 §§ Plan- 
och bygglagen (PBL), bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 2029-11-08 
för fritidsanläggning med uthyrningsmöjlighet, under förutsättning att 
takvinkeln på fritidsanläggningen överensstämmer med takvinkeln på den 
näraliggande förrådsbyggnaden. Nya ritningar ska inlämnas innan tekniskt 
samråd.  

 
∗ Som kontrollansvarig godkänns, enligt 10 kap 9 § PBL, XXXXXXX (GDPR), 

455 32 Munkedal med behörighet K, certifierad till och med 2022-01-16. 
 

∗ I detta ärende krävs utstakning enligt 10 kap. 26 § PBL. 
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-10-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Expediering 
Sökanden med mottagningsbevis och besvärshänvisning 
Kontrollansvarig  
Fastighetsägare Torreby Golf AB 
Meddelande om beslutet till grannar genom kungörelseannons i Bohusläningen 
Kungörelse: 
Post- och inrikes tidningar 
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-10-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 130 Dnr: SBFV 2018-157  
 
Olovlig skyltning på fastigheten Gläborg 2:9 (Extra ärende) 
Förvaltningen skickade brev till fastighetsägaren XXXXXXX (GDPR) med 
personnummer XXXXXXX (GDPR) den 11 september 2018 med uppmaning om att 
uppvisa tillstånd för skyltarna på fastigheten Gläborg 2:9 eller att ta bort skyltarna 
inom 3 veckor. 
Ärendet gäller flera reklamskyltar på fastigheten Gläborg 2:9, de är placerade på 
ladan intill motorväg E6 i Munkedals kommun. Vid kontroll 24 oktober 2019 är 
skyltarna fortfarande kvar och tillstånd har inte uppvisats. 
 
Antalet reklamskyltar på platser som inte är bygglovspliktiga ökar inom kommunen. 
Många av skyltarna sitter på husvagnar, lastbilssläp och husväggar intill vägar. 
Flertalet är olagliga då de saknar tillstånd trots att alla typer av reklamskyltar är 
tillståndspliktiga enligt lag. 
En del av skyltarna är i dåligt skick och medför att områdena ser skräpiga ut. 
Länsstyrelsen är den myndighet som beviljar tillstånd till skyltar utanför planlagt 
område. Trafikverket idkar tillsyn över de skyltar som påverkar trafiksäkerheten, 
kommunen har tillsyn över övriga skyltar. 
 
Kommunen vill bli tydlig med vikten av att ha tillstånd för sin skyltning. Risken är 
annars att det kan uppstå sned konkurrens, bidra till att vägområden förfulas samt 
kan ge felaktiga signaler till de företag som gör rätt. 
Länsstyrelsen tar ut en ansökningsavgift för sin handläggning enligt följande: 

• Prövning enligt väglagen - 700 kr 
• Prövning enligt LGS - 3 700 kr 
• Prövning enligt båda lagarna - 4 400 kr 

Kommunen kan besluta om löpande vite enligt lag 1998:814 12 § till dess skyltarna 
tagits bort eller tillstånd erhållits. 
 
Uträkning 
Ett fast vitesbelopp på 100 000 kronor ska tas ut om inte föreläggandet följs inom 4 
veckor från beslutet vunnit laga kraft. Från 5 veckor efter beslutet vunnit laga kraft 
tas ett löpande vite ut om 25 000 kronor för varje påbörjad vecka som skyltarna är 
kvar. 
 
Bedömning 
Vitesbeloppet kan tyckas vara stort men om man jämför med att hyra in sig på en 
av de skyltar med tillstånd som är digitala är kostnaden för 5% av visningstiden 14 
000 kronor/vecka och om det gick att ha samma budskap framme 24 timmar per 
dygn och under 7 dygn skulle kostnaden för det reklambudskapet uppnå en 
kostnad på 280 000 kronor enligt företaget Samhällsmedia. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse: Samhällsbyggandschef, enhetschef plan, bygg och mark, 2019-
10-24 
Brev till fastighetsägare 2018-09-11 
Brev till fastighetsägaren 2019-09-03 
Karta över placering 2018-10-29 
Bild på skyltar 2018-10-26 
Bild på skyltar 2019-08-27 
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-10-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om åtgärdsföreläggande att 
fastighetsägaren till Gläborg 2:9 XXXXXXX (GDPR), 455 91 Munkedal med 
personnummer XXXXXXX (GDPR), ansvarar för att skyltarna som sitter på 
ladan på denna fastighet intill motorväg E6, med reklam för bland annat 
Rasta, GM-Plåt med flera, ska tas bort förenat med vite. XXXXXXX (GDPR), 
ansvarar för att skylten tas bort inom 4 veckor från att beslutet vunnit laga 
kraft, eftersom efterfrågat tillstånd inte uppvisats för byggnadsnämnden. 
 

∗ Enligt lagen om gaturenhållning och skyltning (LGS) 1998:814 §§ 6, 7 och 
12, får inte reklam finnas varaktigt uppsatt utomhus utan tillstånd. I ett 
beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. Enligt väglag 
1971:948 46 § krävs tillstånd från länsstyrelsen. 
 

∗ Ett fast vitesbelopp på 100 000 kronor ska tas ut av fastighetsägaren 
XXXXXXX (GDPR), om inte föreläggandet följs inom 4 veckor från beslutet 
vunnit laga kraft. Från 5 veckor efter beslutet vunnit laga kraft tas ett 
löpande vite ut om 25 000 kronor för varje påbörjad vecka som skyltarna är 
kvar. 
 

∗ Vitet är ställt till fastighetsägare på Gläborg 2:9, XXXXXXX (GDPR) 455 91 
Munkedal, personnummer XXXXXXXXX 
 

 
Expediering 
 
Fastighetsägare med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Om fastighetsägaren inte följer åtgärdsföreläggandet ska byggnadsnämnden 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. 
Akten 
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2019-10-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 131 Dnr: SBFV 2018–166   
 
Olovlig skyltning på fastigheten Folkesberg 2:15 (Extra ärende) 
Förvaltningen skickade brev till fastighetsägaren XXXXXXX (GDPR)  den 11 
september 2018 med uppmaning om att uppvisa tillstånd för skylten på fastigheten 
Folkesberg 2:15 eller att ta bort skylten inom 3 veckor. 
Ärendet gäller en reklamskylt för företaget Vann, skylten är placerad intill motorväg 
E6 i Munkedals kommun. Fastighetsägaren kontaktade handläggaren i september 
2018. Fastighetsägaren skulle då kontakta skyltägaren och be dom söka tillstånd. 
Vid kontroll 18 februari 2019 står skylten kvar och det har inte uppvisats något 
tillstånd. 
Fastighetsägaren ringde 26 februari 2019 och meddelade att de sökt tillstånd hos 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen gav avslag på ansökan om tillstånd för reklamskylt på 
fastigheten. Handläggaren fick beslutet från länsstyrelsen 2019-04-25. 
Vid kontroll 22 oktober 2019 står skylten fortfarande kvar. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse; Samhällsbyggnadschef, enhetschef plan, bygg och mark, 2019-
10-24 
Brev till fastighetsägare 2018-09-11 
Karta över placering 2019-02-21 
Bild på skylt 2019-02-18 
Beslut från Länsstyrelsen 2019-04-25 
Bild på skylt från tillsynsbesök 2019-08-26 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta ärendet då skylten nu är 
nertagen. 
 

 
Expediering 
Fastighetsägaren  
Akten  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2019-10-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 132  Dnr: SBN 2019–48 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut tagna enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning från  
2019-09-01 – 2019-09-30 redovisas. 
 
Beredning 
Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-10-18 samt listor över delegationsbeslut. 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten under perioden.  

 
 
Expedieras till 
Pärmen 
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2019-10-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 133 
  
Information/Meddelanden 
 

• Rivning Sohlbergs/ny tomt 
• GC Stalevägen 
• Investeringsbudget 
• Kynningsrud 
 

 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 134    Dnr: SBN 2019–144 
 
Försäljning av mark på Säleby (Extra ärende) 
Kynningsrud AB har förvärvat Säleb AB, ägare till Säleby 2:3, och har genomfört 
ett planarbete som efter beslut i Samhällsbyggnadsnämnden vunnit laga kraft. 
Kynningsrud anmälde 2018 intresse att köpa ca 99 000 m2 icke planlagd mark 
utefter E6an för verksamhet på Säleby. Ett avtal om detta godkändes i 
kommunstyrelsen. 
 
Kynningsrud har lämnat in en marklovsansökan avseende en tillverkningsbyggnad 
och ytterligare bygglovsansökningar är på gång. En lantmäteriförrättning pågår i 
syfte att reglera områdena A och B till Säleby 2:3. För att slutföra denna förrättning 
behöver försäljningsavtalet avseende område B uppdateras. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef plan, bygg och mark, 2019-
10-24 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtal avseende 
försäljning av ca 99 000 m2 mark, omr B, till Säleb Handelsområde AB för 
25 kr per m2. Avtalet ersätter tidigare upprättat avtal. 

 
 
Expediering 
Säleb Handelsområde AB 


