
   

 

 
 

  

455 80 MUNKEDAL ● Telefon växel 0524-180 00 ● Fax 0524-181 10 ● www.munkedal.se ● munkedal.kommun@munkedal.se
Bankgiro 549-6260 ● Postgiro 11 54 40-0 ● Organisationsnummer 21 20 00-1330 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnadsnämnden 
 

2017-11-13 
 
 

 
 

 



 

 
MUNKEDALS KOMMUN  

 

Byggnadsnämnden 

 
Mandattid: 2015-01-01 - 2018-12-31 

 

 
Ordförande Per-Arne Brink (S) 

 

0703 - 24 38 75 

per.brink@munkedal.se 

Ledamöter Inger Orsbeck (S) 

 

0524 – 12 170 

inger.orsbeck@hotmail.com 

1:e vice ordf Leif Svensson (C) 

 

0706 – 23 85 38 

stenehed@telia.com 

Ledamöter Rolf Hansson (C) 

 

0706 -58 30 35 

rolf.l.hansson@telia.com 

2:e vice ordf Jan Hognert (M) 0731-40 93 95 

hognert@telia.com 
Ledamöter Ulla Gustafsson (M) 0768-26 62 51 

ulg.torreby@telia.com 

 Matheus Enholm (SD) 0707-51 45 80 

matheus.enholm@munkedal.se 

  
Ersättare Leif Karlsson (S) 

 

0524 – 71 870 

leifkarlsson00@gmail.com 

 Håkan Bergqvist (S) 

 

070-513 19 37 

hakanbergqvist@hotmail.se 

 Raimo Norrgran Kettil (S) 

  

0761-61 67 62 

raimonorrgran@hotmail.com 

 Ulf Nilsson (C) 

 

0524 – 811 43 

ubj49@telia.com 

 Olle Olsson (KD) 070-64 11 707 

Verkstadshuset@hotmail.com 

 Björn Jacobson (FP) 0524-71113 

jacobsson.a@telia.com 

 Christoffer Wallin (SD) 

 

 

Christoffer.wallin@munkedal.se  

 
  

Inkallelseordning för ersättare 
 
För ledamot tillhörande 

nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, MP, M, FP, KD, V, SD 

C C, S, MP, M, FP, KD, V, SD 

MP MP, S, C, M, FP, KD, V, SD 

M M, FP, KD, V, S, C, MP, SD  

FP FP, M, KD, V, S, C, MP, SD 

KD KD, M, FP, V, S, C, MP, SD 

V V, M, FP, KD, S, C, MP, SD 

SD SD, S, C, MP, M, FP, KD, V 

 

 
 

mailto:per.brink@munkedal.se
mailto:inger.orsbeck@hotmail.com
mailto:stenehed@telia.com
mailto:rolf.l.hansson@telia.com
mailto:hognert@telia.com
mailto:ulg.torreby@telia.com
mailto:matheus.enholm@munkedal.se
mailto:leifkarlsson00@gmail.com
mailto:hakanbergqvist@hotmail.se
mailto:raimonorrgran@hotmail.com
mailto:ubj49@telia.com
mailto:Verkstadshuset@hotmail.com
mailto:jacobsson.a@telia.com
mailto:Christoffer.wallin@munkedal.se


 

 

 
 

 BYGGNADSNÄMNDEN  
 
 

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

Tid: Måndagen den 13 november 2017 kl 13.00 

Plats: Kochrummet (ev. Gullmarssalen) 

Ordförande: Per-Arne Brink (S) 

Sekreterare: Markus Fjellsson 

Utses att justera:  

Justeringens tid och 

plats: 

2017-11-13, Gullmarssalen 

 

 

Nr Ärenden Sida 

   
 

 

 
 

 

455 80 MUNKEDAL ● Telefon växel 0524-180 00 ● Fax 0524-181 10 ● www.munkedal.se ● munkedal.kommun@munkedal.se
Bankgiro 549-6260 ● Postgiro 11 54 40-0 ● Organisationsnummer 21 20 00-1330 

1 Faleby 1:1 och 3:1 - Munkedals hamn, ramavtal 4 

   

2 Säleby 2:3 – Ändring plantillstånd 8 

   

3 Tyft 1:37 - Äldreboendet i Dingle 16 

   

4 Vässje 1:89 - Planarbete 27 

   

5 Delegation adressättning 28 

   

6 Internkontroll 2017 29 

   

7 Internkontroll 2018 36 

   

8 Sammanträdesdagar 2018 38 

   

9 Anmälan av delegationsbeslut 39 

   

10 Information / meddelanden 

• Tegelverkstomten 

 

   

11 Informationpass   

 



4

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


5



6



7



8



 

Sida 1 av 1 

455 80 MUNKEDAL  •  Telefon växel 0524-180 00  •  Fax 0524-181 74  •  www.munkedal.se  •  munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

 2017-11-06 Dnr: BN 2016-0088   

 
 VÄLJ HÄR 

  

 

 

 

Utdrag ur mail 
 

Från: Curt Nyman [mailto:sit@swipnet.se]  
Skickat: den 30 oktober 2017 23:59 
Till: Mats Tillander <Mats.Tillander@munkedal.se> 
Kopia: 'Michael Nyman' <MichaelNyman@eversheds-sutherland.se>; 'Joakim Nyman' 
<joakim.nyman@proclient.se> 
Ämne: Munkedal Säleby 2:3 Munkedals Kommun 
 

 
Munkedal Säleby 2:3 
 
 
Ansökan om nytt (förändrat) plantillstånd för Munkedal Säleby 2:3 

 
Säleb Handelsområde AB har tidigare ansökt och erhållit plantillstånd för ett av de tre tänkta 
exploateringsområdena för fastigheten Munkedal Säleby 2:3 (Planområde 1), se Bilaga 1 
(område 1, 2 och 3). 
 
Vid diskussioner med en av intressenterna för området har framkommit intresse av att 
exploatera fastigheten än vad som följer av plantillståndet, se Bilaga 2 (område 1,2 och 3). I 

korthet är tanken att exploatera planområde 1 och del av 2 för industriellt ändamål 

(Kynningsrud Prefab industri/verksamhet); verksamheten beräknas ge 50 – 100 st nya 
arbetstillfällen inom ramen för deras egen verksamhet plus ett antal arbetstillfällen i 
anslutning till deras verksamhet.  Planområde 3 avses exploateras för handel, bl a livsmedel.  
 
Mot ovan angiven bakgrund för vi härmed ansöka om att kommunen, med ändring av 

tidigare erhållet plantillstånd, medger nytt förändrat plantillstånd för hela Munkedal Säleby 
2:3 och för de ändamål som anges i Bilaga 2.   
 
 
Med Vänlig hälsning, 
 
Säleb Handelsområde AB, 

 
 
Curt Nyman 
 
mobile 46 706 232 151 – sit@swipnet.se – curtnyman@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

9

mailto:sit@swipnet.se
mailto:Mats.Tillander@munkedal.se
mailto:MichaelNyman@eversheds-sutherland.se
mailto:joakim.nyman@proclient.se
mailto:sit@swipnet.se
mailto:curtnyman@gmail.com


______________________________________________________________________________________________________________________________ 

455 80  MUNKEDAL  • Tfn växel 0524-180 00   •  Fax 0524-18 110   •  Bankgiro 549-6260   •  Postgiro 11 54 40-0 

 
fac 

 

2017-11-01 

Dnr 

BN 2016-0088 

  

 

 

 

 

 

 

RAMAVTAL 
Ramavtal för planläggning och exploatering av del av fastigheten Säleby 2:3, 

Munkedals kommun. 

1. Parter 

Munkedals kommun (212000-1330), nedan kallad kommunen 

45581 Munkedal 

 

Säleb Handelsområde AB (556679-4599), nedan kallad exploatören 

Småkullevägen 15, 45177 Uddevalla 

2. Bakgrund, syfte och avgränsning 

Ett planprogram togs fram i början av 2000-talet. Området bedömdes då som 

lämpligt för handel och småindustrier. Del av området är i Översiktsplanen 

(Framtidsplanen 2014) angivet som verksamhetsområde.   

 

Detta avtal tecknas för att klargöra vissa förutsättningar för planläggning och 

exploateringen av fastigheten. De slutgiltiga förutsättningarna för 

exploateringen regleras i ett exploateringsavtal, med utgångspunkt i detta 

ramavtal. Exploateringsavtalet skall godkännas av Kommunfullmäktige i 

Munkedals kommun innan detaljplanen antas. 

3. Planförhållande 

Området är inte detaljplanerat.  

4. Detaljplanering  

Detta avtal innebär att Byggnadsnämnden beslutat inleda detaljplaneringen av 

del av fastigheten Säleby 2:3. Av bifogad karta (bilaga 1) framgår 

avgränsningar för detaljplanearbetet. Kommunens intentioner är att planlägga 

området för verksamheter och handel. 

 

Exploatören anlitar planarkitekt som i nära samarbete med kommunen 

utformar detaljplaneförslag. 

 

Det är parternas avsikt att bedriva planarbetet skyndsamt.  

 

Prelimimärt planerar exploatören att bedriva planarbetet i två separata planer. 

Avgift för planbesked är 17920 kr 
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5.Detaljplanekostnader  

Kostnaderna för detaljplanearbetet inklusive tillhörande utredningar, 

kartunderlag mm bekostas av exploatören. Exploatören ersätter även 

kommunen för handläggning i samband med detaljplanearbetet, annonseringar, 

utskick mm. Kommunen fakturerar uppkomna kostnader en gång per månad 

enligt självkostnadsprincipen. Samråd mellan parterna skall ske innan extern 

konsult eller arkitekt anlitas. 

 

Skulle planarbetet avbrytas skall exploatören betala de kostnader som 

upparbetats till och med avbrottet. 

 

Exploatören har inte rätt att rikta ersättningsanspråk mot kommunen om 

planarbetet avbryts eller ändringar görs under planarbetets gång. 

6. Markfrågor 

Utbyggnad av verksamhetsområdet regleras i exploateringsavtalet.  

7. Huvudmannaskap 

Kommunen kommer inte att vara huvudman för allmän plats mark i 

detaljplanen.  

8. Gemensamhetsanläggningar 

I samband med utbyggnaden av området skall gemensamhetsanläggningar för  

vägar, parkeringar, park- och naturmark mm bildas inom planområdet. 

Standard och kapacitet på dessa anläggningar kommer att bestämmas under 

planarbetet. 

9. Vatten och avlopp 

Fastigheterna inom planområdet erlägger anläggningsavgift för vatten och 

avlopp i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Anslutningspunkt anvisas 

av Munkedal Vatten AB. 

10. Trafikverket 

För planerade åtgärder på eller i anslutning till väg E6 och väg 832 ska samråd 

ske med Trafikverket. 

11. Övriga exploateringskostnader 

Exploatören svarar för de kostnader som är förknippade med inhämtandet av 

övriga tillstånd och utredningar som behövs för att genomföra exploateringen. 

12. Säkerhet 

För planarbetet skall exploatören lämna bankgaranti om 20 000 kr som 

säkerhet. Säkerheten skall lämnas innan planarbetet påbörjas. 

 

I det exploateringsavtal som kommer att upprättas mellan exploatören och 

kommunen skall exploatören ställa erforderlig säkerhet. Säkerhetens typ och 

storlek kommer att regleras i exploateringsavtalet. 
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13. Övriga villkor 

Exploatören äger ej rätt till ersättning från kommunen om exploateringen inte 

genomförs. 

 

Överlåter exploatören sin del av planområdet till ny ägare, skall överlåtelsen 

godkännas av kommunen för att detta ramavtal skall fortsätta gälla. 

 

Tvist på grund av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 

14. Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt endast under förutsättning att det godkänns av 

Byggnadsnämnden i Munkedals kommun. 

 

Avtalet upphör att gälla om detaljplanearbetet avbryts eller om detaljplanen 

inte antas av kommunfullmäktige senast 31 december 2019 genom beslut som 

vinner laga kraft. 

 

Exploatören får ej överlåta detta avtal på annan fysisk eller juridisk person utan 

kommunens skriftliga medgivande. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var 

sitt. 

 

Munkedal den                                                      Uddevalla den 

För Munkedals kommun         För Säleb Handelsområde AB 

                                     

 

…………………………..                                   ………………………… 

Per-Arne Brink        Curt Nyman 

Byggnadsnämndens ordförande 

 

 

………………………….                                    ………………………… 

Mats Tillander 

Samhällsbyggnadschef 
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BEHOVSBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN ÄLDREBOENDE 

DINGLE, Tyft 1:37  
 

INLEDNING  

Syftet med behovsbedömning av en detaljplan är att ta reda på om en betydande 

miljöpåverkan uppstår till följd av planen. Bedömningen ska i detta fall göras utifrån 

kriterierna i bilagorna 2 och 4 till MKB-förordningen (1998:905). Om planens 

genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning 

göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Behovsbedömningen är också 

till hjälp för att avgränsa och peka ut de viktigaste frågeställningarna som ska behandlas 

i en eventuell MKB. Bedömningarna som görs i ett tidigt skede i planprocessen är 

preliminära och ny kunskap som tillkommer i planarbetet kan innebära att 

bedömningarna måste omvärderas. 

Planens syfte och huvuddrag 

Programförslaget omfattar utbyggnad av ca 80 bostäder för omsorgsboende inkl. 

rehabiliteringsmottagning, personallokaler med mera. 

Programområdet 

Programområdet ligger i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i södra delen av 

Dingle. Programområdet är cirka 9 ha stort och avgränsas av väg 165 i väster, av 

villabebyggelse i norr samt av öppen jordbruksmark i öster  och söder 

Grundläggande och särskilda hushållningsbestämmelser, 3 och 4 

kap. MB 

I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark 

och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är av riksintresse för 

naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet så långt som möjligt ska skyddas från 

åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.  

Programområdet berörs inte av bestämmelserna i 3 kap MB och inte heller av de 

särskilda hushållningsbestämmelser som redovisas i 4 kap MB.  

Miljökvalitetsnormer, 5 kap. MB  

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som anger viss lägsta 

miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. 

Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar 

i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt 

omgivningsbuller.  

Väster om programområdet rinner Dinglebäcken som rinner ut i Färlev älv. Färlev älv 

omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten.  

Miljökvalitetsnormerna anger den miljökvalitet som ska uppnås i vattenförekomsterna 

och vid vilken tidpunkt den senast ska vara uppfylld. Den ekologiska statusen för Färlev 
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älv har klassats till måttlig, vilket beror på rådande problem med övergödning och fysisk 

påverkan som orsakats av människan. Vattenförekomsten har tidsfrist till år 2027 för att 

nå kvalitetskravet om god ekologisk status. Den kemiska statusen i Färlev älv uppnår ej 

god status med avseende på kvicksilver då halterna i fisk överskrider EUs gränsvärde. På 

grund fortsatt spridning av lagrat kvicksilver från historiska utsläpp går det inte att 

avgöra inom vilken tid det är möjligt att nå god kemisk ytvattenstatus. Ingen tidsram att 

nå kvalitetskravet är därför satt.  

Vattentäkten i Dingle är ett grundvattenmagasin som omfattas av miljökvalitetsnormer. 

Den kemiska statusen för vattentäkten är enligt senaste klassning god. 

Programmet föreslår nybyggnad av äldreboende inom ett område som gränsar direkt till 

tätortsbebyggelse. Det finns inget som tyder på att genomförandet av planen skulle 

påverka vare sig den ekologiska eller kemiska statusen i Färlev älv respektive för 

vattentäkten i negativ riktning. Programförslagets genomförande bedöms således inte 

medföra överskridande av gällande miljökvalitetsnormer, eller motverka att 

miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås. 

Områdesskydd, 7 kap. MB  

Planläggningen påverkar ett åkerdike som korsar programområdet i öst-västlig riktning. 

Småvatten, våtmarker och åkerdiken i jordbruksmark omfattas av ett generellt 

biotopskydd enligt Miljöbalken.  

Lokalisering och nollalternativ  

Exploateringen som programmet medger, bidrar till att utveckla Dingle tätort och utgör 

en naturlig utbredning. Området ligger strategiskt för attraktiva miljöer för de boende, 

närhet till gång- och cykelvägar. Den mark som tas i anspråk utgörs till största delen av 

åkermark utan stora natur- eller kulturvärden. Nollalternativet innebär att området 

fortsatt brukas som åkermark och kommunen får hitta annat område för äldreboende. 

Ska alternativ mark, som inte är jordbruksmark, tas i anspråk krävs betydande och 

omfattande ingrepp i skog och berg för att möjliggöra liknande exploatering.  

Samlad bedömning  

Planens genomförande bedöms sammantaget inte medföra en betydande miljöpåverkan. 

En särskild MKB ska därför inte upprättas. 

Motiv till bedömningen 

Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken.  

Utbyggnaden utgör en komplettering i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och 

medför ingen skada på natur- och kulturvärden i området. Ett genomförande av 

planförslaget bedöms inte heller innebära risk för ett överskridande av gällande 

miljökvalitetsnormer i Färlev älv eller för vattentäkten i Dingle. Planförslaget redovisas 

inte som utbyggnadsområde i kommunens översiktsplan men finns med i förslag till ny 

översiktsplan. 
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Checklista Miljöbedömning 

1. Bestämmelser/riktlinjer och 
skyddsvärden  
 

ja, nej,  
osäkert  

Motivering  
 

1.1 Berörs område som ingår i nätverket 
Natura 2000? 
 

Nej  

1.2 Berörs område av riksintresse för 
naturvård, kulturmiljövård eller 
friluftsliv?  
 

Nej  

1.3 Berörs annat riksintresse? Nej  

1.4 Berör planen särskilda 
hushållningsbestämmelser enl. MB 4 kap? 

Nej  

2. Mark  
 

ja, nej,  
osäkert  

Motivering  
 

2.1 Risk för skred eller ras?  
 

Osäkert Geoteknisk utredning kommer att utföras. 

2.2 Risk för erosion (vind, vatten)?  
 

Nej  

2.3 Finns farliga ämnen i marken?  
 

Nej  

Sammanfattning: En större påverkan på 
mark?  
 

Nej  

3. Luft  
 

ja, nej,  
osäkert 

Motivering  
 

3.1 Utsläpp från trafik?  
 

Nej Miljökvalitetsnormer för föroreningar i 
utomhusluften bedöms inte överskridas inom 
planområdet.  

3.2 Andra utsläpp, t ex från industriella 
processer?  
 

Nej  

3.3 Överskrids värden i lokala miljömål?  Nej  

3.4 Överskrids nationella rikt- och gräns-
värden?  
 

Nej  

3.5 Stark lukt?  Nej  
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Sammanfattning: En större påverkan på 
luft?  

 

Nej  

4. Vatten  
 

ja, nej,  
osäkert 

Motivering  
 

4.1 Påverkas en känslig recipient?  

 
Nej Området kommer att anslutas till kommunalt 

VA. 

4.2 Sker utsläpp till grund- eller 
ytvatten?  

 

Nej Krav ställs på lokalt omhändertagande och 
rening av dagvatten. Dagvatten ska hanteras så 
att inga utsläpp av förorenat dagvatten når 
Dinglebäcken eller vattentäkten.  

4.3 Påverkas vattentäkt?  

 
Nej Vattentäkten i Dingle har ett skyddsområde 

som kommer att ändras från 2018. Ändringen 

innebär att programområdet inte berör 

skyddsområdet, men gränsar till det. 

4.4 Förändrade 
infiltrationsförhållanden?  

 

Nej  

4.5 Förändras grundvattennivån?  
 

Nej  

4.6 Påverkas flöden eller sedimentation i 
ytvattnet?  

 

Nej  

Sammanfattning: En större påverkan på 
vatten?  
  

Nej  

5. Buller och vibrationer  
 
 

ja, nej,  
osäkert 

Motivering  
 

5.1 Förändras ljudnivåerna?  
 

Osäkert Beroende på om busslinjetrafik förändras kan 
befintliga bostäder eventuellt få busstrafik på 
närmare avstånd än idag. 

5.2 Överskrids gränsvärden för 
ljudnivåer?  
 

Nej  

5.3 Risk för störande vibrationer?  
 

Nej  

Sammanfattning: Besvärande 
ljudnivåer/vibrationer?  

Osäkert Under exploateringsskedet kan 
konsekvenserna för befintliga bostäder i 
angränsande område komma att bli buller, 
vibrationer och damm samt tung trafik i 
samband med byggarbeten. Störningarna för 
omgivningen bedöms dock som marginella. 
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6. Risk för hälsa och säkerhet  
 
 

ja, nej,  
osäkert 

Motivering  
 

6.1 Explosionsrisk från upplag eller 
transporter?  
 

Nej  

6.2 Risk för utsläpp av farliga ämnen vid 
olycka?  
 

Nej Bostäder lokaliseras med god marginal utanför 
skyddsavstånd till järnväg. 

6.3 Påverkas trafiksäkerheten?  Osäkert Befintlig väganslutning vid väg 165 föreslås 
användas för tillfart till området. 

6.4 Risk för joniserande strålning 
(radon)?  
 

Nej Marken bedöms som lågradonmark.  
 

6.5 Risk för fukt från marken?  Nej  

6.6 Avsteg från rekommenderade 
skyddsavstånd enligt Boverkets 
allmänna råd.  
 

Nej  

6.7 Påverkas personlig säkerhet och 
trygghet?  
 

Nej  

Sammanfattning: En större förändring av 
risker?  
 

Nej  

7. Lokalklimat och solljus etc.  
 
 

ja, nej,  
osäkert 

Motivering  
 

7.1 Ändras temperatur- och 
vindförhållanden?  
 

Nej  

7.2 Påverkan från kalluftssjöar?  
 

Nej  

7.3 Dåliga solljusförhållanden?  
 

Nej  

7.4 Bländande ljussken?  Nej  

Sammanfattning: En större påverkan på 
lokalklimat och ljusförhållanden?  
 

Nej  

8. Naturmiljö  
 

ja, nej,  
osäkert 

Motivering  
 

8.1 Påverkas värdefulla träd?  
 

Nej  
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8.2 Påverkas lagenligt skyddad natur?  
 

Ja Dike i öppen jordbruksmark omfattas av 

generellt biotopskydd enligt 7 kap 

miljöbalken. 

8.3 Påverkas ekologiskt särskilt känsligt 
område?  
 

Nej  

8.4 Strider förslaget mot kommunens 
måldokument Vision 2025?  
 

Nej  

8.5 Påverkas miljö/biotop av värde för 
biologisk mångfald?  

Osäkert Oklart vilken betydelse åkerdiket har för 

biologisk mångfald. 

8.6 Påverkas ekologiska processer eller 
speciella växtplatser av värde för 
biologisk mångfald?  
 

Nej  

8.7 Påverkas växt- eller djurlivet?  Ja Den areal som tas i anspråk är begränsad till 

omfattning och omfattar i huvudsak 

jordbruksmark. 

Sammanfattning: En större påverkan på 
naturmiljö?  
 

Nej  

9. Kulturmiljö  
 

 

 

ja, nej,  
osäkert 

Motivering  
 

9.1 Påverkas byggnadsminne 
/fornminne?  
 

Nej  

9.2 Påverkan på område/objekt som 
pekats ut som värdefulla i kommunen? 
  

Nej  

9.3 Påverkas skyddsvärt kulturlandskap 
eller område med stora kulturvärden?  
 

Nej  

9.4 Påverkas område av riksintresse för 
sina kulturvärden?  
 

Nej  

Sammanfattning: En större påverkan på 
kulturmiljö?  
 

Nej  

10. Visuell miljö  
 

ja, nej,  
osäkert 

Motivering  
 

10.1 Stora förändringar i stads- eller 
landskapsbild?  
 

Ja Gränsen för Dingle tätort flyttas söderut.  
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10.2 Påverkas element som är viktiga för 
stads- eller landskapsbilden?  

Nej Området kommer, efter exploatering, 

upplevas som en naturlig del av Dingle 

tätort. 

Sammanfattning: En större negativ 
påverkan på visuell miljö?  
 

Nej  

11. Naturresurser  
 

ja, nej,  
osäkert 

Motivering  
 

11.1 Påverkas område som är värdefullt 
för annan markanvändning?  

Ja Området som tas i anspråk innebär att 
motsvarande areal jordbruksmark med 
vallodling försvinner. Även alternativa 
lokaliseringar medför ianspråktagande av 
jordbruksmark. 

11.2 Produceras avfall som ej åter-
används?  
 

Nej  

11.3 Förändras nyttjandet av ändliga 
naturresurser?  
 

Ja Ianspråktagande av jordbruksmark för 
tätortsutbyggnad bedöms som irreversibel. 

11.4 Ökas energiutnyttjande?  
 

Ja I anläggningsskedet samt för hushållsström och 
uppvärmning. För kommunens 
omsorgsverksamhet minskas dock 
energiförbrukningen då tre nuvarande 
boenden läggs ned och det planerade blir 
effektivare. 

11.5 Ökas användningen av icke 
förnybara energikällor?  
 

Nej  

11.6 Utnyttjas energi ineffektivt?  
 

Nej  

Sammanfattning: En större påverkan på 
hushållningen med naturresurser?  
 

Nej Dingle samhälle och denna exploatering 

kan endast ske på åkermark. Alternativet 

är att stora ingrepp görs i skog och berg. 

12. Social miljö  ja, nej,  
osäkert 

Motivering  
 

12.1 Påverkas antalet personer som 
vistas i området kvälls- och nattetid?  
 

Ja Rörelser i området under kvällstid består 

av personal och besökande som rör sig 

till och från området. 

12.2 Påverkas antalet personer som 
vistas i området dagtid?  
 

Ja Ja, boende, personal och besökare 

kommer röra sig i området. 

12.3 Förändras ålders- eller social 
sammansättning?  
 

Ja  

12.4 Är tryggheten i området beaktad?  
 

Ja  
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13. Rekreation och friluftsliv  ja, nej,  
osäkert 

Motivering  
 

13.1 Påverkas något lokalt grönområde  Nej Närliggande rekreationsområde bevaras. 

13.2 Påverkas tillgänglighet till 
grönområden eller rekreation?  
 

Nej  

13.3 Påverkas ströv- eller friluftsområde, 
vandringsled el dylikt?  
 

Nej  

Sammanfattning: En större påverkan på 
rekreation och friluftsliv?  
 

Nej  

14. Översiktsplan  ja, nej,  
osäkert 

Motivering  
 

14.1 Avsteg från visionen om ett hållbart 
växande samhälle?  

Nej  

Sammanfattning: Innebär planens 
genomförande ett avsteg från ÖP?  

Ja I översiktsplanen redovisas aktuellt område 
som jordbruksmark. I övrigt redovisas ingen 
inriktning för området i kommunens 
översiktsplan. Kommunen har gjort en 
sammanvägd bedömning och anser att den 
aktuella utbyggnaden av äldreboende är ett 
väsentligt samhällsintresse. Det nya 
äldreboendet kommer att ersätta tre befintliga, 
som ska läggas ned. 
 

15. Övrigt  ja, nej,  
osäkert 

Motivering  
 

15.1 Kommer gällande 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 
miljöbalken att överskridas? 
 

Nej  

15.2 Kommer verksamheter som planen 
tillåter eller iordningställandet av 
planområdet kräva en anmälan eller 
tillstånd enligt miljöbalken? 
 

Ja Om befintligt åkerdike ska ändras kan krävas 
att länsstyrelsen ger dispens från det generella 
biotopskyddet. 

15.3 Finns det risk att planens 
genomförande medför effekter som 
motverkar de nationella eller lokala 
miljömålen? 
 

Nej  
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16.Effekterna av planens 
genomförande  

ja, nej,  
osäkert 

Motivering  
 

16.1 Har planen stor omfattning 
geografiskt? Får planen miljöeffekter 
inom ett stort geografiskt område? 
 

Ja Den innebär ett nytt modernt äldreboende 
inom kommundelen Svarteborg. Det innebär 
resor till och från området. 

16.2 Får planens genomförande effekter 
som var för sig är begränsade men 
tillsammans kan vara betydande? 
 

Nej  

16.3 Ger ett genomförande av planen 
som helhet negativ effekt på miljön, 
hälsan eller hushållningen med mark 
och vatten? 
 

Nej  

16.4 Bidrar planen på ett betydande sätt 
till ökade utsläpp av växthusgaser? 
 

Nej  

16.5 Innebär planen betydande risker 
för människor och/eller bebyggd miljö 
vid ett förändrat klimat? 
 

Nej  

16.6 Innebär planen betydande 
miljöpåverkan i närliggande kommuner? 
 

Nej  

17. Sammanfattning  ja, nej,  
osäkert 

Motivering  
 

17.1 Bedöms planen medföra betydande 
miljöpåverkan utifrån bilaga 4 i MKB-
förordningen? 
 

Nej  

17.2 Om ja, vilken miljöpåverkan 
bedöms bli betydande? 
Om det är osäkert, vilket underlag krävs 
för att göra bedömningen? 
O nej, vilka ej betydande effekter 
bedöms planen medföra och hur 
hanteras de i planarbetet? 
 

 
 
 
 
Nej 

 
 
Dagvattenhantering ska redovisas i 
planarbetet. 
Om ingrepp ska ske i åkerdike ska dispens för 
detta sökas hos länsstyrelsen. 
 

17.3 Om en miljöbedömning krävs, ska 
miljöbedömningen avgränsas till den 
miljöpåverkan som bedöms betydande 
enligt ovan. 
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Munkedal 

2017-10-24 
 

 

 

 

 

Josef Karlsson   Mats Tillander 

Planhandläggare   Samhällsbyggnadschef 

Plan- och bygglovsenheten  Sektorn för Samhällsbyggnad 
 

 

 

 

18. Sammanvägd bedömning  
 

Kommunen anser att planen inte innebär betydande påverkan på miljön, hälsan, säkerheten och 
hushållningen med naturresurser och att en särskild miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver 
göras.  
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  2017-11-05 Dnr:       

     

 Byggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Delegation - adressättning 

Förslag till beslut 

Byggnadsnämnden ger Kart-/GIS-ingenjören rätt att sätta adress på fastigheter 

inom Munkedals kommun 

 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden har av Kommunfullmäktige via reglementet getts ansvaret för 

adressättning av fastigheter inom kommunens gränser. Detta arbete inklusive att 

meddela fastighetsägarna har utförts av Kart-/GIS-ingenjören inom 

samhällsbyggnadssektorn. Det är lämpligt att detta arbete även fortsättningsvis 

handläggs på samma sätt men med en ”riktig” delegation från Byggnadsnämnden. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen påverkan 

Folkhälsa 

Ingen påverkan 

Barnkonventionen 

Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Samhällsbyggnadssektorn 

Mats Tillander 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadschef  
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  2017-11-05 Dnr: BN 

     

 Byggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Återrapportering avseende byggnadsnämndens 

internkontroll för 2017 

Förslag till beslut 

Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att förtydliga den 

information som finns på hemsidan. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av internkontrollarbetet för 

byggnadsnämndens verksamhet 2017. 

Sammanfattning 

Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en 

internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, 

hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen.  

Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till 

grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla 

kontrollområde, frekvens, rapportering mm. 

 

Rapportering av genomförd internkontroll skall göras i slutet av året till 

kommunstyrelsen, och en kopia skall också lämnas till kommunrevisionen. 

Återrapportering sker också i årsredovisningen. Vid upptäckta brister lämnas förslag 

på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller brister skall omgående 

återrapporteras till styrelsen.  

 

I internkontrollplanen för Byggnadsnämndens verksamhet avseende 2017 så skulle 

kontroll av hemsidans tydlighet göras genom mätning av antalet kompletta 

ansökningar och anmälningar i förhållande till det totala antalet som kom in till 

byggnadsnämnden. Resultatet av mätningen: Kontrollområdet fungerar men behöver 

utvecklas. En anledning till att målet inte nåtts helt beror delvis på 

personalomsättning. 

 

Åtgärd: Arbetet med att förbättra hemsidan och informationen fortsätter. 

 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen 

Inga ytterligare konsekvenser 

        

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

Mats Tillander 

 

 

 

Elisabeth Johnsson 

Samhällsbyggnadschef Förvaltningsekonom 
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Exempel på kontroller exempel 

Efterlevnad av god redovisningsed medarbetarsamtal genomförs

Måluppfyllelsegrad av nämndens mål (kvalitet, prestation, miljö, personal och ekonomi) uppföljning av arbetsmiljölagen följs

Ekonomisystemets in ochutdatarapporteringssystem Kvalitetsuppföljningar av arbetet inom skola och vård

Fakturahantering och attestrutiner säkerställa att ny personal har kunskap om rutiner inom handläggning av bygglovsärenden

Intäktsredovisning

Avstämningsrutiner

Hantering av kontant, medel, kassor

Inventarieredovisning

Lönerapportering/personalredovisning

Inkassorutiner

Betalningsvillkor

Betalkortsanvändning

medelshandering

Hantering och redovisninga av bidrag

It säkerhet sårbarhet

Reglementen

Delegationsordningar

Organisationsbeskrivningar

Avtalsvillkor

Inköp avtalstrohet

Funktionsbeskrivning med dokumenterad ansvar och befongenhetsfördelning

Rutin och systembeskrivningar

Styr och uppföljningssystem

Posthantering och diarieföring

Arkivering

Kompetens i organisationen

Efterlevand av lagar och regler

kundfakturering

faktureringsrutiner

skatter

moms

 - debitering, utlänska köp, representation, bidrag för återsökning av moms

Budgetprocess

Uppföljningsprocess

hantering av lev.fakturor och bokfordrar

Attestrutiner

Inventarieredovisning

Lön (utbet rätt lön till rätt person)

Kundfakturering

Avstämningsrutiner

Medelshantering(kassa)

30



säkerställa att ny personal har kunskap om rutiner inom handläggning av bygglovsärenden

31



Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2017
Tidsperiod: 2017-01-01-2017-12-31

Byggnadsnämnd Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-12-14

Fastställd av Byggnadsnämnden 2016-12-06 DNR: BN 2016-0122

Sektor/område: Byggenheten Upprättad av: Simon Sällström

Enhet
Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt
Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd Åter-rapportering

Bygg

Kontrollera att 

medarbetarsamtal 

genomförs med 

samtliga 

medarbetare 6 Kollektivavtal Medarbetarsamtal

Granska 

medarbetarsamt

als  protokoll

Stickprov i 

oktober

Kontrollområdet fungerar   

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                                 

Kontrollområdet fungerar 

inte.

BN 5/12, KS 14/12 

2017

Bygg

Kontrollera att 

delegationsordningen 

följs 8

Delegationsor

dningen

Delegationsbeslut 

fattade jan-juli 2017 Granska beslut

Stickprov i 

oktober

Kontrollområdet fungerar   

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                                 

Kontrollområdet fungerar 

inte.

BN 5/12, KS 14/12 

2017

Resultat av kontrollen
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Konsekvenser

Allvarlig A 4

Kännbar K 3

Lindrig L 2

Försumbar F 1

Sannolikhet

Osannolik O 1

Mindre sannolik MiS 2

Möjlig M 3

Sannolik S 4

Risk- och väsentlighetsanalysen

Matris 

Poäng

KONSEKVENS/ 

VÄSENTLIGHET

Allvarlig            4

( Är så stor att fel inte får inträffa)

Kännbar           3   3-8   9-16

(Uppfattas som besvärande)

Lindrig             2

(uppfattas som liten)  1-4   3-8

Försumbar       1

(Är obetydlig)

1 2 3 4

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik

(risken är obefintlig) (risken är mycket liten)
(finns en möjlig 

risk)

(mycket 

troligt att fel 

uppstår)

Bedöma konsekvenserna vid fel 1-16

Sannolikheten att fel skall uppstå 1-16

Poäng 1-4:  Inget agerande, vi accepterar riskerna.

Poäng 5-8:  Uppmärksamhet krävs, bör ha uppsikt. Kan ev tas med i kommande   

                   internkontrollplan.

Poäng 9-16:  Åtgärder krävs direkt. Skall tas med i internkontrollplan.

Om åtgärden får 9 och uppåt skall tas med i kommande interkontrollplan.
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SANNOLIKHET 

/RISK
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  2017-11-05 Dnr: BN 2017-0259

      

 Byggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Internkontrollplan 2018 Byggnadsnämnd  

Förslag till beslut 

Byggnadsnämnden godkänner upprättade förslag till internkontrollplan för 2018. 

Sammanfattning 

Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en 

internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, 

hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen. 

 

Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till 

grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla 

kontrollområde, frekvens, rapportering mm. 

 

Rapportering av genomförd internkontroll skall göras i slutet av året till 

kommunstyrelsen, och en kopia skall också lämnas till kommunrevisionen. 

Återrapportering sker också i årsredovisningen. Vid upptäckta brister lämnas förslag 

på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller brister skall omgående 

återrapporteras till styrelsen.  

 

Ett förslag till internkontrollplaner har sammanställts för Byggnadsnämndens 

verksamhet avseende 2018.  

 

Inom Byggnadsnämnden har planer upprättats för: 

• Kontroll av att bygglov och planarbeten faktureras 

• Kontroll arbetsmiljö 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Bättre kontroll 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen och kommunrevisionen. 

Mats Tillander Elisabeth Johnsson 

Samhällsbyggnadschef  Förvaltningsekonom 

 Ekonomienheten 
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Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2018

Byggnadsnämnd Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31     

Enheter: Byggenheten, fysisk planering, adm

Fastställd av Byggnadsnämnd 2017-12-05 BN 2017-0271

Upprättad av: Mats Tillander

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/prio Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Rapportering till

Bygg Fakturering 9 Rutinbeskrivning 

Kontroll att bygglov 

samt planarbete 

faktureras

Plan- och 

bygghandlägg

are

Avstämning mot 

system

delår- 

samt 

årsbokslut

Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Bygg

Arbetssituation/    

belastning 14 Uppföljning

Kontroll av 

arbetsmiljön Sektorschef samtal Löpande

Sektorschef 

Samhällsbyggnad
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  2017-11-06 Dnr:       

     

 VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Markus Fjellsson 

Nämndsekreterare 

Administrativa enheten 

Sammanträdesdagar 2018 

Förslag till beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna sammanträdesdagarna för 2018. 

 

Sammanfattning 

Föreslagna sammanträdesdagar för Byggnadsnämnden under 2018 är: 

 

8 februari 

7 mars 

13 april 

18 maj 

12 juni 

22 augusti 

18 september 

16 oktober 

7 november 

4 december 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Akt 

Mats Tillander 

 

 

 

 

Chef   

Samhällsbyggnadschef  
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Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut tagna enligt byggnadsnämndens delegationsordning 

från 2017-10-03 – 2017-10-31, löp nr. 287-293/2017 redovisas. 

 

 

 

 

Förslag till beslut 
 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

 

 

 

 

 

Expedieras till: 

Delegationspärmen 

 

Moa Widekärr  

Administratör  

Sektor Samhällsbyggnad  
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Anmälan av delegationsbeslut 2017-10-03 - 2017-10-31 2017-10-03 - 2017-10-31

Anmälan av beslut tagna enligt Byggnadsnämndens delegationsordning

Diarienr Datum

Ärendetyp Handläggare

Namn Löpnr.

Ärendemening / Rubrik

Fastighet

Handling

2017-0179-35 2017-10-10

BLOV PW

Mattias Patulski 287/2017

BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS (BYA 219)

Startbesked

FOSS 10:346

Handling

2017-0219-37 2017-10-10

BLOV CHACLA

Viktoria Karlsson 288/2017

BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS

Startbesked

MÖE 1:152

Handling

2017-0240-10 2017-10-11

BLOV CHACLA

Veronica Matysiak Och Mikaela Eklund 289/2017

BYGGLOV FÖR OMBYGGNAD AV CARPORT/GARAGE FRÅN PLATT TAK TILL 

BRUTET TAK

Bygglov inkl. startbesked

TYFT 1:128

Handling

2017-0240-11 2017-10-12

BLOV CHACLA

Veronica Matysiak Och Mikaela Eklund 290/2017

BYGGLOV FÖR OMBYGGNAD AV CARPORT/GARAGE FRÅN PLATT TAK TILL 

BRUTET TAK

Inscannade handlingar

TYFT 1:128
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Handling

2017-0079-11 2017-10-13

ELD CHACLA

Sven Ekstorm 291/2017

ANMÄLAN OM BYTE AV KAMIN

Slutbesked

DALEN 1:19

Handling

2017-0079-12 2017-10-16

ELD CHACLA

Sven Ekstorm 292/2017

ANMÄLAN OM BYTE AV KAMIN

Scannade handlingar

DALEN 1:19

Handling

2017-0184-9 2017-10-24

ANM CHACLA

Eva Birgitta Elisabet Borg 293/2017

ANMÄLAN OM TILLBYGGNAD AV UTERUM PÅ BOSTADSHUS

Slutbesked

FOSS 10:282
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