
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

1 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Plats och tid Kommunhuset Forum, måndagen den 28 september 2020, kl. 09.00  
  
Beslutande Lars Östman (M) 

Ulla Gustafsson (M) 
Matheus Enholm (SD) ordförande 
Anders Persson (SD) 
Per-Arne Brink (S) (ej §§ 93–94) 
Jenny Jansson (S) 
Leif Svensson (C) 
Rolf Berg (S) (ersätter Per-Arne Brink §§ 93-94) 
 

  
Ej tjänstg. ersättare Thomas Högberg (L) 

Mathias Johansson (SD) 
Christoffer Wallin (SD) 
Rolf Berg (S) 
Rolf Hansson (C) 
 

  
Övriga deltagare Elisabeth Lindroth, samhällsbyggnadschef  

Henrik Gustafsson, enhetschef (§§ 85, 92–101) 
Elisabeth Johnsson, ekonom (§ 85) 
Ulrika Johansson, enhetschef (§§ 85, 92) 
Johan Celinder, säkerhetsstrateg (§ 86) 
Gunilla Martinsson, måltidschef (§ 86) 
Mattias Andersson, projektledare (§§ 92, 103) 
Elin Tibell, planhandläggare (§§ 96–98)  
Marianna Meijer, bygglovshandläggare (§ 100) 
Matti Lagerblad, plankoordinator (§ 101) 
Jan Sagfors, bygglovshandläggare (§ 103) 
Ivana Egert, enhetschef (§ 103) 

 Markus Fjellsson, sekreterare 
  
  
Utses att justera 
 

Jenny Jansson (S) 

Justeringens plats 
och tid 

2020-09-28, digital justering  
 

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

Markus Fjellsson 
Paragrafer 85 - 103 
 

 
 
Ordförande 
 

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

 
Justerande 

 
…………………………………………………………. 
Jenny Jansson (S) 

 
 

  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

2 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 85      Dnr: SBN 2020–12 
 
Delårsrapport för augusti 2020 
Samhällsbyggnadsnämndens utfall för andra tertialet uppgår till 943 tkr och visar 
en helårsprognosavvikelse mot budget på –2 100 tkr. De negativa avvikelserna 
ligger på tekniska enheten, kostenheten samt plan, bygg och markenheten, se 
bifogad rapport. 
Utfallet för investeringar jan-aug uppgår till 46 301 tkr fördelat på 
investeringsprojekt enligt bifogad delårsrapport. Årsprognosen är att 86 455 tkr av 
den totala investeringsramen på 123 453 tkr kommer förbrukas eller önskas äskas 
med till kommande år. 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fyra av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. Dessa har nämnden brutit ned till sex verksamhetsmål.  Fem 
verksamhetsmål är helt eller i hög grad uppfyllda och ett är delvis uppfyllt. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, ekonom, 2020-09-17 
Delårsrapport augusti 2020 Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Beslut 
 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad delårsrapport per augusti. 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden godkänner planerade investeringar. 
 

 
 
Expediering 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
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§ 86    Dnr: SBN 2020–143 
  
Beredskapsplan livsmedelsförsörjningen 
Livsmedel räknas som samhällsviktig verksamhet och Munkedals kommun som 
enligt lag är skyldig att upprätthålla sin verksamhet även under höjd beredskap 
och/eller mycket ansträngda situationer, behöver en beredskapsplan för 
livsmedelsförsörjningen. Återupptagandet av totalförsvarsplaneringen i Sverige 
erfordrar också det att en beredskapsplan finns framtagen.    
 
Planen berör kriser i fredstid men även perspektivet under höjd beredskap. Planen 
kompletteras av rutiner och andra planer som finns i kommunen för 
samhällsstörningar.   
 
I planen finns redovisat vilka kostnader som värderas uppstå i interntid. Förslagen 
som finns om upphandling värderas inte medföra ökade kostnader utifrån den 
strategiplanering som sker och kommer ske utifrån civilförsvarsplaneringen från 
staten. Kostnader för reservkraft och nödvatten måste hanteras i särskild ordning 
utifrån val av teknisk inriktning.     
 
Inga övriga konsekvenser värderas föreligga. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, 2020-08-28 
Beredskapsplan Livsmedelsförsörjning 
 
Förslag till beslut 
 
 

∗ Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen beredskapsplan för 
livsmedelsförsörjningen. 

 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 87    Dnr: SBN 2020–109 
 
Motion – Gång- och cykelbro Kvistrum 
Göran Nyberg (L) föreslår i en motion daterad 2020-03-01 att 
Samhällsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att utreda trafiksituationen för gång-, 
cykel- och mopedtrafikanter i höjd med Kviströmsbron vid Örekilsälven. 
Utredningen föreslås omfatta trafiksituationen vid passage över bron samt för 
sträckan från Kvistrumsbron och upp mot den närliggande bilverkstaden och att 
samhällsbyggnadsnämnden ska återkomma till kommunfullmäktige med förslag till 
åtgärder för att förbättra nuvarande trafiksituationen. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-09-09 
Motion 2020-03-01 
 
Förslag till beslut 
 
 

∗ Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att föra den vidare till Trafikverket. 

 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 88    Dnr: SBN 2020–110 
 
Motion – Samlingssal i Munkedal 
Göran Nyberg (L) föreslår i en motion daterad 2020-03-01 att kommunfullmäktige 
ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige 
med förslag till åtgärder för att tillskapa en större samlingssal i centralorten. 
Motionen menar att Munkedals kommun i nuläget inte har någon bra samlingssal 
att erbjuda invånarna i centralorten sedan dess att Gullmarssalen i Forum blivit 
mindre till ytan. Samlingssalen skulle vara en resurs både för kommunen, 
föreningar, företag och enskilda som vill ordna någon form av arrangemang i 
centrala Munkedal. Som exempel på arrangemang i samlingssalen nämns en scen 
för amatörteater och revy samt med möjligheter till en föreningsdriven biograf som 
ett led i att göra kommunens centralort till en ännu mer attraktiv ort att bo i.  
Inom Munkedals kommun ansvarar Samhällsbyggnadsnämnden i dagsläget för 
uthyrning av verksamhetslokaler för interna kommunala verksamheter. Ansvaret 
för det externa behovet av lokaler mot föreningar osv ligger numera inom Kultur- 
och fritidsnämndens ansvar. Motionens intentioner är bra men ansvaret för 
utredningen bör istället riktas mot Kultur och fritidsnämnden. Det är de som sitter 
på information och kunskap i dessa frågor kring föreningsbaserat lokalbehov samt 
för de externa hyreskontrakt som tecknas i dessa sammanhang.   
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-09-09 
Motion, 2020-03-01 
 
Förslag till beslut 
 
 

∗ Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 89    Dnr: SBN 2020–111 
 
Motion – Bättre belysning av våra pendelparkeringar 
Fredrik Olsson (KD) föreslår i en motion daterad 2020-03-31 att 
samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av våra 
pendelparkeringar i kommunen och sätta upp ändamålsenlig belysning på de 
platser som behöver det, för att minska framtida risker för förstörelse samt 
underlätta arbetspendlingen med samåkning och kollektivtrafiken.  
Motionen menar också att detta är viktigt ur ett barnrättsperspektiv för att säkra 
föräldrars familjeförsörjning via bättre och tryggare pendlingsmöjligheter.  
Inom Munkedals kommun finns idag 14 st pendelparkeringar väl utspridna i hela 
kommunen, se bilaga 1. Huvudmannaskapet för dessa varierar från statligt, 
kommunalt och till enskilt huvudmannaskap. Vissa platser är belysta och andra 
inte. En utveckling och/eller utökning av belysningen på dessa platser måste därför 
ske i samarbete med respektive huvudman för parkeringen. 
Samhällsbyggnadsnämnden förslår därför att samhällsbyggnadsförvaltningen får i 
uppdrag att tillsammans med Trafikverket och respektive vägförening göra en 
översyn av belysningen på pendelparkeringarna inom kommunen. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-09-09 
Motion, 2020-03-31 
 
Förslag till beslut 
 
 

∗ Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att utreda frågorna vidare tillsammans med 
respektive väghållare för platsen. 

 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 90    Dnr: SBN 2020–107 
 
Medborgarförslag – trafikhinder i bussfil vid cirkulationen Kvarnen 
XXX XXXX, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag daterat 20200317, att 
bussfilen mellan cirkulationsplatsen Kvarnen och upp till Kungsmarkskolan förses 
med ett trafikhinder i form av en skena som hindrar övriga, ej tillåtna fordon, att 
passera.  
Medborgarförslaget beskriver hur ej tillåtna fordon använde bussfilen samt att trafik 
färdas i båda riktningar trots att gatan är enkelriktad. Vidare beskriver 
medborgarförslaget hur busslingan vid vissa särskilda tillfällen även nyttjas som en 
parkeringsplats.  
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för nyttig information kring hur situationen på 
platsen uppfattas. Just nu pågår utredningar och projekteringar för kommande 
utbyggnad av skolan på Kungsmark och i samband med detta så utreds även 
trafiksituationen i området där även denna busslinga kommer vara en del av 
området som utreds.  
 
Då arbetena och byggnationen vid skolan förväntas starta under 2021 så planeras 
inte några särskilda åtgärder av busslingan innan dess utan får vara en del i 
utredningen av trafiken och ev en del av kommande åtgärder.    
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
Medborgarförslag, 2020-03-17 
 
Förslag till beslut 
 
 

∗ Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 91    Dnr: SBN 2020–108 
 
Medborgarförslag – Ödehus 
XXX XXXX, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag daterat 20200228, att 
kommunen bör inventera hur många ödehus som finns i Munkedals kommun för att 
sedan verka för försäljning av dessa.  
 
Medborgarförslaget beskriver en möjlighet i att få inflyttning av barnfamiljer till 
Munkedals kommun via att synliggöra de hus som idag anses vara obebodda och så 
kallade ödehus. Enligt förslaget bör kommunen ta på sig att ta kontakt med alla 
nuvarande ägare av ödehus för att starta intresse för försäljning av respektive hus i 
förhoppning om att barnfamiljer ska utgöra köpare vilket i sin tur skulle leda till att 
fler barn växer upp nära naturen och på så vis en mer levande landsbygd.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för det inkomna förslaget. Kommunen har idag 
en god kännedom om hela kommunens areal och dess natur, både mark och 
vatten, landsbygd och tätort. Trots detta så finns det i dagsläget ingen samlad och 
tillräckligt god kännedom om samtliga ödehus inom Munkedal. Den inventering som 
omnämns i medborgarförslaget är inte heltäckande i dagsläget. Dock finns det ett 
väl uppbyggt informationssystem inom kommunen att tillgå där all 
fastighetsinformation finns att ta del av när intressenter av enskilda fastigheter 
önskar.    
 
Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning finns alltid redo att svara på 
frågor och vara behjälpliga i enskilda ärenden för att skapa de bästa 
förutsättningarna för nuvarande och blivande invånare i samband med utvecklingen 
av deras fastigheter men att ta ett stort och samlat grepp i en övergripande 
förmedling av ödehus är tyvärr inget som kan ingå i kommunens arbete.    
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
Medborgarförslag, 2020-02-28 
 
Förslag till beslut 
 
 

∗ Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 92    Dnr: SBN 2019–217 
 
Återkoppling av utredning gällande tidigare ärende -  
Uppdrag från BOUN – Beställning av förskola i Dingle. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-08-24 att avvakta med skarpt uppdrag 
ang. ny förskola i Dingle och istället ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att utreda möjligheten i samråd med Barn- och utbildningsnämnden att renovera 
befintlig förskola i Dingle och sedan återkomma till nämnden för att ta ställning och 
beslut i frågan.  
 
Detta beslut togs som ett led i det uppdrag som Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade om på sammanträde 2020-06-17, om att ge barn och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att beställa projektering av ny förskola i Dingle 
av Samhällsbyggnadsnämnden, för att säkerställa att rätt åtgärd i slutändan 
genomförs. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett befintlig förskolas renoveringsbehov 
samt undersökt skicket på stomme mm, som visar sig vara i gott skick. 
 
Tillbyggnad av två avdelningar samt tillagningskök ryms inom befintlig tomt samt 
gällande detaljplan. Möjlighet till utökad utemiljö för 127 barn, genom att man tar 
bort befintlig GC-väg i anslutning till förskola och utnyttjar kommunal tomt. 
Utökning med ytterligare några parkeringsplatser är också möjligt. 
 
Kostnaderna för åtgärderna är grovt uppskattade i detta läge men dock inte 
beräknade alls då det saknas tillräckligt underlag för detta i detta tidiga skede. Det 
visar sig i alla fall att kostnaden är under vad en total nyproduktion av en förskola i 
samma storlek förväntas vara. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-09-20 
Skisser på förslag 
 
 
Beslut 
 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisad utredning av förslaget och 
uppdrar förvaltningen att komplettera utredningen med en övergripande 
kostnadsuppskattning och därefter återkoppla till Barn- och 
utbildningsnämnden. 

 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 93    Dnr: SBN 2019–38 
  
Optionsavtal Tegelverket, Bohuslänsvillan 
Tegelverksområdet i Munkedal har byggts ut under 2018-2020. Bohuslänsvillan har 
genom optionsavtal byggt parhus på fyra byggrätter och är snart på gång att 
påbörja byggnation på ytterligare två byggrätter. Företagets sista 2 byggrätter kan 
ej bebyggas förrän Strömstadsvägen rivits. Eftersom Dala Trähus valt att ej 
genomföra byggnation på Foss 10:412-10:415 erbjuds härmed Bohuslänsvillan 
markoption på dessa tomter. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-09-13 
Optionsavtal, 2020-09-13 
 
Jäv  
 
Per-Arne Brink (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Beslut 
 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtalsförslag om 
markoption. 

 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bohuslänsvillan 
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§ 94    Dnr: SBN 2019–38 
 
Optionsavtal Tegelverket, Mariedalshus 
Tegelverksområdet i Munkedal har byggts ut under 2018–2020. Bohuslänsvillan och 
Robab AB har bebyggt 14 av 28 byggrätter. Eftersom Dala Trähus valt att ej 
genomföra byggnation på Foss 10:388-10:391 erbjuds härmed Mariedalshus 
markoption på dessa tomter. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-09-13 
Karta, 2020-09-13 
Optionsavtal, 2020-09-24 
 
Jäv  
 
Per-Arne Brink (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Beslut 
 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtalsförslag om 
markoption. 

 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Mariedalshus 
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§ 95 Dnr: SBN 2020–144 
 
Ramavtal för fastigheten Torreby 3:162, Torreby Stallet 
Kommunstyrelsen godkände 2007-08-15, för drygt 13 år sedan, en försäljning av 
den kommunala fastigheten Torreby 3:162 till Torreby Fastighets AB. Försäljningen 
var villkorad med att verksamheten skulle påbörjas inom två år. 
 
På begäran av Torreby Fastighets AB har avtalet förlängts 2009, 2011, 2012, 2014, 
2016 och 2018. Torreby Fastighets AB har nu inkommit med en ny begäran om 
förlängning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid senaste förlängningen 2018 att ”informera Torreby 
Fastighets AB om att ytterligare förlängning av avtalet troligtvis inte kommer att 
godkännas”. Att avtalet inte förlängs innebär att kommunen ska återbetala 325000 
kr till Torreby Fastighets AB och att Torreby 3:162 kan säljas som villatomt. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-09-08 
Begäran om förlängning villkorat köp Fastigheten Torreby 3:162, 2020-08-30 
Komplement till ramavtal, 2018-11-22 
Beslut KSAU, 2018-11-26 
Beslut KS, 2018-12-12 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden avslår begäran om förlängning av ramavtal 
avseende fastigheten Torreby 3:162. Fastigheten återgår därmed till 
kommunen. 

 
 
Expediering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Torreby Fastighets AB 
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§ 96 
 
Muntlig information om pågående detaljplanearbete 
I enlighet med gällande planprocess för detaljplanearbetet kommer plankontoret 
inför varje nämnd delge nämnden muntlig information om pågående arbete med 
specifika planer.  
 
På denna nämnd kommer informationen främst gälla pågående arbete med 
respektive detaljplan för Vadholmen, Västra Gårvik, Brudås och Övre Torp.   
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
 
Expediering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 97 Dnr: SBFV-2018-0197 
 
Detaljplan för Gårvik Östra – Antagande 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för större bostäder med en högre 
nyttjandegrad och ge området en sammanhållen struktur. En allmän parkering för 
Gårviks badplats och småbåtshamn ska planläggas. I detaljplanen prövas 
möjligheten att utöka i huvudsak befintliga byggrätter samt möjliggöra att vissa 
fastigheter styckas av. Detaljplanen vidhåller i stort tidigare detaljplaners 
användningsgränser, med vissa undantag, exempelvis där kvartersmark utökas så 
att infarter kan bli legaliserade. Även allmän platsmark kan ändras genom 
breddning av gator och för att befintliga tillfarter ska hamna inom gatumark. Vidare 
underlättas utbyggnad av kommunalt VA-nät där det krävs, genom att 
tillgängliggöra för underjordiska ledningar. Kommunens ambition är att bibehålla 
områdets struktur i möjligaste mån. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-09-14 
Planbeskrivning 
Plankarta 
 
Förslag till beslut 
 

∗ Kommunfullmäktige beslutar att anta Detaljplan för Östra Gårvik enligt 5 
kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 
 
Expediering 
Planhandläggaren 
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§ 98 Dnr: SBFV-2020-120 
 
Ansökan om planbesked för Övre Torp 1:91 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2020-06-26 mottagit en ansökan om 
planbesked för fastigheten Övre Torp 1:91 i Munkedal. Syftet är att planlägga för 
bostäder.  
Planområdet ligger söder om Munkedals centralort.  
 
Bedömning 
Förvaltningen föreslår att positivt planbesked lämnas. 
 
Beslutsunderlag 
Förstudien av området visar att strandskydd finns på del av fastigheten och att 
fastigheten består av skogs - och jordbruksmark. Området är utpekat som 
utbyggnadsområde för bostäder i ÖP 2014 och ÖP 2018.  
Länsstyrelsen rekommenderar att en arkeologisk utredning bör genomföras i ett 
tidigt skede av planprocessen, då kända fornlämningar finns i närområdet. 
Förvaltningen anser sammantaget att markens lämplighet kan prövas genom 
detaljplan.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar 
Planens konsekvenser utreds i detaljplanearbetet. Planens genomförande bidrar 
positivt till bostadsförsörjningen i kommunen. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse inkl. karta, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-09-14 
Avtal om detaljplanering 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att detaljplanen kan antas under kvartal 4 år 
2022. 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela positivt planbesked för att 
upprätta detaljplan för Övre Torp 1:91 i Munkedal. Beslutet har fattats med 
stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett förslag till detaljplan för Övre Torp 1:91. 
 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
planavtal. 

 
 
 
Expediering 
Planhandläggaren 
Sökande  
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§ 99 Dnr: SBFV-2020-99 
 
Ansökan om bygglov för fasadändring, Dingle 8:1 
Fasadändringen avser nordöstra gavelfasaden på centrumskolan i Dingle. 
Utformningen kommer att ske på delar av fasaden i material cellplast och forex 
(skummad PVC). 
Fastigheten ligger inom detaljplan 14-SVA-1047 antagen 1970-05-14. 
 
Remisser/Yttranden 
Ärendet har skickats på remiss till Bohusläns museum:  
Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde trots ett flertal förändringar. 
Huvudbyggnaden har dock kvar sin ursprungliga karaktär. Vi tycker att förslaget 
ger ett trevligt och fantasifullt intryck. Ett tillägg som inte är kulturhistoriskt 
negativt utan istället tillför ett positivt värde och därför har vi inget att invända mot 
förslaget. Åtgärdens genomförande bör ske varsamt och på ett reversibelt sätt så 
att fasaden är möjlig att återställa utan bestående skador. De tre medelstora 
lindträden som skymmer gavel och utsmyckningen till viss del. Det vore olyckligt 
om dessa avlägsnas. 
 
Bedömning 
Bedömningen är att bygglov kan ges. Fasadändringen kommer att tillföra ett positiv 
värde som inte påverkar det kulturhistoriska värdet negativt, om fasaden går att 
återställa utan bestående skador 
 
Avgift 
Avgiften för bygglovet är 3146 kronor, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat, normalt en månad efter beslutet. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-09-11 
Ansökan, 2020-06-09 
Fotocollage, 2020-06-09 
E-post, beskrivning av material, 2020-06-11 
 
Beslut 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 
30§ plan- och bygglagen, PBL. Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om 

      2. åtgärden inte strider mot detaljplanen. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Mattias 
Andersson, Höglundavägen 6, Dingle som är certifierad kontrollansvarig med 
behörighet N, enligt 10kap. 9§, PBL. 
Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat startbesked 
enligt 10 kap 3§, PBL. 
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Expediering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sökanden med mottagningsbevis 
Kontrollansvarig  
Fastighetsägare 
 
Meddelande om beslutet med brev till: 
Grannar 
Kungörelse: 
Post- och inrikes tidningar  
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§ 100 Dnr: SBFV-2020-124 
 
Tagit byggnad i bruk utan slutbesked, Vässje 2:70 
Byggnadsnämnden fick in en ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
och garage 2016-12-06. Bygglov gavs 2017-02-07 och startbesked lämnades 
2017-03-22. Arbetsplatsbesök gjordes 2017-08-29. I samtliga av dessa protokoll 
och beslut finns information om att byggnadsverket inte får tas i bruk förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Ett första slutsamråd hölls på plats 2018-06-18, i protokollet från detta samråd 
meddelas: för att få interimistiskt slutbesked, så att byggnaden får tas i bruk, 
krävdes ett antal handlingar skickades in. 
 
Ett andra slutsamråd hölls 2020-07-08, då var allt färdigbyggt, förutom golvet på 
övervåningen i garaget samt ribbor i trappräcket dit upp saknades. Vid detta tillfälle 
upptäcktes att huvudbyggnaden tagits i bruk och var bebodd, utan att slutbesked 
finns. 
 
Efter det sista slutsamrådet har alla handlingar nu skickats in och slutbesked gavs 
2020-08-11. 
 
Förutsättningar 
Lagtext: 
PBL 11 kap. 51 § Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 
16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på 
byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 
§. 
 
52 § Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter som regeringen 
har meddelat med stöd av 16 kap. 12 §. Avgiften får uppgå till högst 50 
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. När regeringen 
meddelar föreskrifter om avgiftens storlek, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar 
och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser. Lag (2013:307). 
2020-09-07 Samhällsbyggnadsnämnden Tjänsteskrivelse Munkedals kommun, 455 
80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 E-
post: kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 53 § En byggsanktionsavgift 
ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.  
 
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 

1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att 
själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet, 
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den 
avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, 
eller 
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse 
skulle inträffa. 

 
53 a § En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i 
rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till 
hälften eller en fjärdedel. 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte 
har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan 
anses vara av mindre allvarlig art. Lag (2013:307). 
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Uträkning 
Sanktionsarea 293 m² (308-15) 
Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 47 300 kr (2020) 
Beräkningsgrundande formel (0,3 x pbb) + 0,001 x pbb x sanktionsarea) 
Beräkning (0,3x47300) + (0,001x47300x293) 
Beräknad sanktionsavgift 28 048 kronor 
 
Bedömning 
Förvaltningen bedömer överträdelsen, att ta en bostadsbyggnad i bruk utan 
slutbesked, är allvarlig och full sanktionsavgift ska tas ut. 
 
Byggherrens bemötande 
Mitt namn är XXX XXXX o ägare samt byggherre för denna fastighet. Jag vill berätta 
varför jag flyttat in i bostaden utan enligt er slutbesiktigat. Vi hade ett 
samrådsmöte 2018-06-18 närvarande Jag, XXX XXXX samt XX XXXX, Snickare, 
Elektriker, VVs samt Ventilation för o gå igenom bygget. Det var sista besiktningen 
vad jag fick till mig för XXXX för hon skulle sluta samt skulle gå på sem. 
Det var informerat innan att toaletten nere, tvättstugan nere samt förådet uppe 
inte va klart samt en relationsritning angående en liten förändring som gjordes 
under byggtiden skulle ändras vilket inte sågs som ett problem. När mötet 
närmades sitt slut frågade jag om vi fick flytta in trots dessa avvikelser o då fick jag 
ett JA från dom tom sa XXXX (att om jag vill gå i skitna kläder e det upp till oss) 
eftersom tvättstugan ej var klar 
Avvikelserna räckte med att visa då garaget var klart för besiktning för att slippa 
ytligare kostnad för resa ut till plats eftersom slutbesiktningskostnaden ingick i 
bygglovet vilkets gjordes 8/7 2020 
Jag har handlat i go tro enligt vad som sades i första samrådsmötet för vi skulle 
aldrig flyttat in om de sades något annat för vi hade annat boende. 
 
Upplysningar 
Handläggaren har även varit i kontakt med kontrollansvarig vid ett flertal tillfällen 
och påpekat att slutbesked inte lämnats och att handlingar krävs för interimistiskt 
respektive slutligt slutbesked. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-09-07 
Bygglov, 2017-02-07 
Startbesked, 2017-03-22 
Protokoll arbetsplatsbesök, 2017-08-29 
Slutsamråd 1, 2018-06-18 
Slutsamråd 2, 2020-07-08 
 
Yrkanden 
 
Matheus Enholm (SD) yrkar på nedskrivning av sanktionsavgiften med 75% med 
motivering att byggherren har handlat i god tro vad gäller upplevelsen av ett 
muntligt interimistiskt slutbesked, i samband med möte slutsamråd 1, som 
byggherren trott var tillräckligt för att få ta byggnaden i anspråk för inflyttning. 
Därför bedöms överträdelsen inte ha skett uppsåtligen. 
(M)-gruppen, (S)-gruppen, Leif Svensson (C) yrkar bifall på Matheus Enholms 
yrkande. 
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Beslut 
 

∗ Byggnadsnämnden beslutar om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 §, 
sanktionsavgiften är 28 048 kronor, uträknat på byggnadens bruttoarea 
(BTA) 308 m², enligt bifogad uträkning. Sanktionsavgiften är ställd till 
byggherren på Vässje 2:70, XXX XXXX,  
 

∗ Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om 
överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Lag 
(2013:307).Avgiften sätts ned till en fjärdedel (7 012 kronor), med 
motivering att byggherren har handlat i god tro vad gäller upplevelsen av ett 
muntligt interimistiskt slutbesked, i samband med möte slutsamråd 1, som 
byggherren trott var tillräckligt för att få ta byggnaden i anspråk för 
inflyttning. Därför bedöms överträdelsen inte ha skett uppsåtligen. 
Byggsanktionsavgiften på 7012 kronor är ställd till byggherren på Vässje 
2:70, XXX XXXX 
 

 
Expediering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Beslutet delges: 
Fastighetsägaren med mottagningsbevis 
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§ 101 Dnr: SBFV 2020–147 
 
Krokstads-Skåttene 1:3 och 1:5, begäran om Strandskyddsdispens. 
XXX XXXX, Hedekas, ansöker om strandskyddsdispens för del av Krokstads-
Skåttene 1:3 och 1:5 för uppförande av ett fritidshus, mindre toalettbyggnad, väg 
samt ianspråktagande av ca 500 m2 för odling, grillplats etc. 
Det aktuella området på (del av) Krokstads-Skåttene 1:3 och 1:5 ligger inom 
område med strandskydd. Strandskyddet är 100 m från älven. Förutom 
byggnaderna avser ansökan om dispens även en väg samt område för odling. 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att åtgärderna för sitt genomförande kräver 
en strandskyddsdispens. Enligt delegation från Kommunfullmäktige i Munkedal är 
det Samhällsbyggnadsnämnden som prövar begäran om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 
 
Bedömning 
Dispensansökan avser uppförande av byggnader, odlingar samt tillfartsväg etc. 
Åtgärderna innebär att området privatiseras. Det är uppenbar risk att åtgärderna 
verkar avhållande för den allemansrättsliga tillgången till strandområdet. Området 
är inte angivet som LIS-område i ÖP14. 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det inte är möjligt att ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. Samhällsbyggnadsnämnden anser därmed att det 
inte finns särskilda skäl finns för att dispens från strandskyddsbestämmelserna ska 
kunna meddelas. 
 
Avgift 
Avgift för beslutet är 5050 kr. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, senior advisor, 2020-09-07 
 
Yrkanden 
 
Matheus Enholm (SD) yrkar på att bifalla ansökan om dispens från strandskyddet 
med hänvisning till att den sökta åtgärden medför en positiv utveckling för 
landsbygden och därmed utgör särskilt skäl utifrån landsbygdsutveckling i 
strandnära läge. Platsens närhet till Hedekas samhälle bidrar till ökat kundunderlag 
till befintlig service till orten. 
(M)-gruppen, (S)-gruppen, Leif Svensson (C) yrkar bifall på Matheus Enholms 
yrkande. 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ansökan om dispens från strandskyddet 
med hänvisning till att den sökta åtgärden medför en positiv utveckling för 
landsbygden och därmed utgör särskilt skäl utifrån landsbygdsutveckling i 
strandnära läge. Platsens närhet till Hedekas samhälle bidrar till ökat 
kundunderlag till befintlig service till orten. 

 
 
Expediering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sökanden  
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§ 102 Dnr: SBN 2020–28 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut tagna enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning från  
2020-08-01 – 2020-08-31 redovisas. 
 
Beredning 
 
Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-09-18- samt listor över 
delegationsbeslut. 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten under perioden.  

 
 
Expedieras till 
Pärmen 
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§ 103 
  
Information/Meddelanden 
 

• Information om städverksamheten  
• Information om tillsynsarbetet  
• Information om tillsyn Håby och Hällevadsholm 
• Information om projekten  
• Information utredning gymnastiksal Hedekas 
• ÖP 2040 
• Markavtal QS 

 
Inkomna ärenden 
 

• Beslut KF – Motion Bygglovshantering landsbygden 
• Beslut KF – Motion containertankstation och snabbladdning 
• Beslut KF – Motion hkp Munkedals kommun 
• Initiativärende BUN – Förskola Dingle 
• Förfrågan Padelhall 

 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
 


