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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Plats och tid Dingle utvecklingscentrum, fredagen den 24 april 2020, kl. 09.00  
  

Beslutande Lars Östman (M) (ordf. §33) 

Ulla Gustafsson (M) 

Matheus Enholm (SD) ordförande (anmäler jäv §33) 

Anders Persson (SD) 

Per-Arne Brink (S)  

Jenny Jansson (S) 

Leif Svensson (C) 

Thomas Högberg (L) (§33) 

 

 

  

Ej tjänstg. ersättare Thomas Högberg (L) 

Håkan Bergqvist (S) 

Rolf Hansson (C) 

 
  
  
  
  
  

Övriga deltagare Elisabeth Lindroth, samhällsbyggnadschef  

Mats Tillander, Senior Adviser  

Henrik Gustafsson, enhetschef mark, plan och bygg (§ 36–37) 

Marianne Meijer, Bygglovshandläggare (§ 36–37) 

Linn Karlsson, Folkhälsostrateg (Informationspunkt) 

Gunilla Martinsson, enhetschef kostenheten (Informationspunkt) 

Elisabeth Johnsson, ekonom (Informationspunkt) 

 Markus Fjellsson, sekreterare 

  

  

Utses att justera 

 

Leif Svensson (C) 

 

 

Justeringens plats 

och tid 

2020-04-24, Digital signering  

 

  

  

Sekreterare …………………………………………………………. 
Markus Fjellsson 

Paragrafer 30 - 43 

 

 

 

Ordförande 

 

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

 
 

Justerande 

 
…………………………………………………………. 
Leif Svensson (C) 
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§ 30    Dnr: SBN  

 

Överenskommelse om fastighetsreglering Foss 10:1 

 

Överenskommelsen innebär försäljning av ca 16000 m2 planlagd industrimark för 

195 kr per m2 till Kynningsrud Munkedal AB under förutsättning att bygglov söks 

och byggnation påbörjas. Detta avtal ersätter ett tidigare avtal rörande ca 30000 

m2 mark. 

 

Den aktuella marken kommer att regleras till Säleby 2:3. Handpeng har erlagts 

 

Beredning 

 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-04-16 

Överenskommelse om fastighetsreglering 

 

 

Beslut 

 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till avtal avseende 

del av Foss 10:1 med Kynningsrud Munkedal AB 

 

 

Expedieras 

SBF 
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§ 31    Dnr: SBN 2019–224 

 

Solceller på Hällevadsholms skola 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att vid varje större renoveringsobjekt eller 

nybyggnad av byggnader ska frågan om produktion av alternativ energi prövas. 

 

I samband med renoveringen av Hällevadsholms skola har installation av en 

solcellsanläggning utretts. Den visar att en anläggning på 110 m2 producerar ca 

21000 kWh per år. Återbetalningstiden uppgår till knappt 10 år för en investering 

på 280 000 kr. 

 

 

Beredning 

 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, fastighetschef, 2020-04-14 

Beskrivning ” Ditt PV-system från Solelgrossisten AB”, 2020-04-03 

 

Beslut 

 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att installera solceller på 

Hällevadsholms skola. Installationen omfattar 110 m2 för ca 280 000 kr. 

Satsningen finansieras genom projekt 1256. 

 

 

Expedieras 

SBF 
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§ 32    Dnr: SBFV 2015–78 

 

Saltkällan överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut 

om planeringsbesked för detaljplan för Saltkällans säteri 1:3. 

 

Hösten 2018 överklagade Munkedals kommun Länsstyrelsens negativa 

planeringsbesked avseende Saltkällans Säteri 1:3. Naturvårdsverket och Boverket 

har yttrat sig i ärendet. Regeringen har gett kommunen möjlighet att avge ett 

yttrande. 

 

Beredning 

 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, 2020-04-20 

Handlingar från Regeringskansliet, 2020-04-08 

Yttrande, 2020-04-15 

 
Beslut 

 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen till Regeringen som 

nämndens yttrande. 

 

 

Expedieras 

SBF 

 

  

ProSale Signing Referensnummer: 869413



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 

 

5 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 33    Dnr: SBN 2020–74 

 

Överenskommelse om fastighetsreglering Dingle 1:87 

 

I februari 2019 vann detaljplanen för Dingle 1:87 laga kraft. I detaljplanen, som 

även berör Dingle 1:84, regleras tillfart till och parkering för Dingle 1:87. Denna 

överenskommelse följer detaljplanens intensioner. 

 

Beredning 

 

Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-04-16 

Överenskommelse, 2020-04-14 

Karta 

 

Jäv 

 

Matheus Enholm (SD): Anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av 

ärendet. 

 

 

Beslut 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till 

överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastigheterna Dingle 

1:87 och 1:84 med Engens Fastighetsservice AB. 

 

 

Expedieras 

SBF 
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§ 34    Dnr: SBFV 2015–61 

 

Antagande av detaljplan för Håby Väster 

 

Planens syfte är att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde inom planområdet. 

Området som föreslagits har ett strategiskt läge i regionen med närhet till 

motorväg. Gods som ska transporteras via vägtransporter bör lämpligen lokaliseras 

på platser där det finns kapacitet i befintlig infrastruktur och vid större knutpunkter 

i det nationella vägnätet. Den stora mängden gods som hanteras utmed väg E6 gör 

läget mellan Gläborgs- och Håbymoten väl lämpat ur lokaliseringssynpunkt. 

Detaljplanen för området direkt öster om planområdet, del av Skinnfälleröd 1:1, 

Bäckevall 1:8 m.fl., ”Håby logistikcentrum”, vann laga kraft 2014-01-20. Den 

aktuella planen är en utvidgning av det intilliggande verksamhetsområdet. 

 

Planområdet ligger cirka en kilometer väster om Håby samhälle i Munkedals 

kommun. Områdets areal är cirka 5,3 ha. I öster utgörs planområdets gräns av ett 

dike och ansluter där mot detaljplanen för Håby logistikcentrum. I söder avgränsas 

området av väg 832 (gamla E6). I väster ansluter plangränsen till en administrativ 

traktgräns som delvis motsvaras av en stenmur i landskapet. Mot norr har gränsen 

lagts med Håby logistikcentrums avgränsning norrut som utgångspunkt. 

 

Beredning 

 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-04-15 

Planbeskrivning, 2020-04-15 

Utlåtande 2020-04-15 

Karta antagande 

Fastighetskarta 

 

Beslut 

 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet för Håby 

Väster, daterad 2020-04-15 

 

 

Förslag till beslut 

 

 

 Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Håby Väster, daterad 2020-04-15 

 

 

Expedieras 

SBF 

KS 
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§ 35    Dnr: SBFV 2020–47 

 

Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning Håby-Lycke 1:8 (Extra 

ärende) 

 

Ansökan har inkommit för att ändra användningsområde i byggnaden från 

affärslokal till bostäder. För fastigheten gäller detaljplan 1430-P89 daterad 1989-

04-17. 

I en tätort som Håby kommer grannar nära varandra. Huset är idag till största 

delen avsett för bostäder, varför skillnaden mellan befintligt och sökt utförande blir 

liten. Vem som än kommer att bo i lägenheterna, har de att rätta sig efter de lagar 

och regler som gäller. 

Frågan om staket omfattas inte av förhandsbeskedet, utan ska avgöras i en 

eventuell framtida bygglovsansökan. 

Yttrandet uppfattas mer som ett önskemål än att de motsätter sig åtgärden. 

Sammantaget bedöms yttrandet från ägarna till Håby-Lycke 1:45 inte påverka 

bedömningen av ansökan om förhandsbesked. 

Mer än halva huset är idag avsett för handel och bostäder. Att då inreda resten av 

huset till bostäder, anses vara en liten avvikelse från detaljplanen och av begränsad 

omfattning. Tätorten Håby var tidigare ett handelscentrum med många affärer. 

Samhällsutvecklingen har dock gått mot stora köpcentra, varför många affärer står 

öde och förfaller. Håby tätort och Munkedals kommun är i behov av bostäder, 

varför åtgärden anses vara nödvändig för att området ska kunna användas på ett 

ändamålsenligt sätt.     

      

Beredning 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan  

Planritningar  

 

2020-04-17 

2020-03-06  

2020-03-09  

 

Avgift  

Avgiften för beslutet är förhandsbesked 5 678 kronor och grannehörande 2 295 

kronor, totalt 7 971 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura 

skickas separat, normalt en månad efter beslutet. 

 

Upplysningar  

Ett förhandsbesked bedömer endast om en viss byggnadsåtgärd är lämplig på ett 

visst ställe. Utformningen och tekniska egenskapskrav bedöms inte i ett 

förhandsbesked, utan först när en eventuell bygglovsansökan kommer in. 

 

Beslut 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att enligt 9 kap 31 b § Plan-och 

bygglagen (PBL) meddela positivt förhandsbesked för att inreda byggnaden 

till bostäder och anlägga parkeringsplatser för byggnadens behov enligt 

detaljplanens illustrationskarta 

 

Expediering 

Beslutet med beslutsunderlag och besvärshänvisning delges sökanden. Kopia på 

beslutet med besvärshänvisning skickas till ägarna till Håby-Lycke 1:45 

Meddelande om beslutet med brev till grannar på Håby-Lycke 1:6, Håby-Lycke 

1:24, Håby-Lycke 1:25, Håby-Lycke 1:52, Håby-Lycke 1:53, Håby-Lycke 3:33. 

Grannar 

Kungörelse: Post- och inrikes tidningar  
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§ 36    Dnr: SBN 2020-66 

 

Taxa för Lov-, kart- och plankostnader 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom taxan för lov-, kart och 

plankostnader för att uppdatera, göra den mer tydlig och mer rättvis. 

 

• Tabell 15, Installation eller väsentlig ändring av eldstad. Munkedal har  

KOM 50, förslaget är att ändra till KOM 25, samma som grannkommunerna. 

 

• Tabell 15, tillägg av ”Attefallsåtgärder”, komplementbyggnad, 

komplementbostadshus, takkupa samt tillbyggnad <15 m². Förändringen 

innebär att taxan blir lättare att tolka och tillämpa. 

 

• Tabell 16 – Rivningslov inkl. startbesked. När rivningslov ansöks tillsammans 

med bygglov, debiteras ej rivningslovet. Tidsdebitering kan tillkomma, 

debitering: ”antal timmar” (minst 1 timma). 

 

• Tabell 18 – Marklov inkl. startbesked, ”antal timmar (minst 25 mPBB)” till  

”antal timmar (minst 1 timma)”, likt övriga tabeller med tidsersättning. 

Förändringen innebär att taxan blir lättare att tolka.  

 

• Kart- och mätkostnader, tabell 23 till 28 har redigerats. Förändringen 

innebär att taxan blir lättare att tolka och tillämpa 

 

Ändringar har gjorts i layouten för att bli tydligare och lättare att läsa. 

  

Beredning 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-04-03 

Taxa: Lov-, kart- och plankostnader, 2014-09-24 

Lathund, Bygglovstaxa 2020 

 

Förslag till beslut 

 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ändringar i taxan för lov-,  

kart- och plankostnader enligt bifogat förslag.   

 

 

Expedieras 

SBF 
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§ 37    Dnr: SBN 2020–46 

 

Motion Bygglovshantering 

 

Rolf Berg (S) föreslår i en motion att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att 

ta fram ett förslag som innebär att avgiften för bygglov reduceras samt att om 

möjligt förenkla bygglovshanteringen. 

 

Kommunen har över tid genomfört förenklingar inom bygglovsområdet. Ett exempel 

är bygglovsbefrielse för tillbyggnad upp till 50 m2 för fastigheter utanför områden 

med sammanhållen bebyggelse. Andra exempel är beslut i Byggnadsnämnden om 

att generellt tillåta större komplementbyggnader än vad detaljplanen för området 

tillåter. 

 

Att sänka avgiften för endast fastigheter på ”landsbygden” är sannolikt inte möjligt. 

Att sänka taxan för alla är möjligt men förutsätter ökat kommunbidrag. Det kan 

finnas andra sätt att inom ramen för lagstiftningen förenkla hanteringen av bygglov 

mm så därför bör översynen fortsätta. 

 

Motionen bör bifallas och Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda 

frågorna. 

 

Beredning 

 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef 

Motion avseende bygglovshantering, Rolf Berg, 2020-02-10 

 

Förslag till beslut 

 
 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 

Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten att reducera avgifter för 

bygglov samt att förenkla bygglovsprocessen 

 

 

Expedieras 

SBF 

KS 
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§ 38    Dnr: SBN 2020–15 

 

Redovisning av pågående medborgarförslag och motioner 

 

Kommunfullmäktige (KF) beslutade i juni 2019 att samtliga nämnder ska redovisa 

ej besvarade motioner och medborgarförslag två gånger per år. 

 

För samhällsbyggnadsnämndens (SBN) del gäller att 

- den motion som noterats har behandlats av SBN och är på väg till KF 

- det finns inga obesvarade medborgarförslag    

 

Beredning 

 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, 2020-03-18 

Förteckning motion, 2020-03-18 

 

Förslag till beslut 

 
 

 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från 

samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Expedieras 

Kansliavdelningen 

KS 
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§ 39    Dnr: SBN 2020–67 

 

Revisionsrapport Grundläggande granskning 2019 

 

EY har genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Munkedals 

kommun på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen 

är att ge revisorerna underlag inför ansvarsprövningen genom att översiktligt 

granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. 

Granskningen omfattar kommunstyrelsen och nämnderna och har genomförts 

genom dokumentstudier och nämnddialoger. 

 

Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:  

 

• Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt?  

• Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning 

och rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens 

styrmodell.  

• Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern 

kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt 

kommunens styrmodell.  

• Har kommunfullmäktiges beredningar utövat respektive uppdrag i enlighet 

med kommun-fullmäktiges beslut?  

 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och dialoger med 

kommunstyrelsens och nämndernas presidium. 

 

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad rapport, Munkedals kommun – 

Grundläggande granskning 2019, och är daterad 12 mars 2020.  

 

Kort sammanfattat så framgår det av granskningen att inga väsentliga avvikelser 

avseende samhällsbyggnadsnämndens arbete med intern kontroll har upptäckts. 

Mot bakgrund av detta är vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden har 

säkerställt en tillräcklig intern kontroll. 

 

Beredning 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, 2020-04-15 

Revisionsrapport 2019 

 

Beslut 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen. 

 

 

Expedieras 

SBF 
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§ 40 Dnr: SBN 2020–64 

 

Yttrande – fiskevårdsåtgärder i Munkedalsälven 

 

Arctic Paper Munkedals AB har erhållit en ny miljödom för att ersätta det gamla 

kraftverket med ett nytt (dom M 5692-11). Arctic Paper Munkedals AB har även 

avsikt att utföra frivilliga fiskevårdsåtgärder i Munkedalsälven utanför kraven i 

domen. 

 

De aktuella åtgärdsområdena omfattas inte av något naturskydd, strandskydd eller 

områdesskydd. Ett biotopskyddsområde finns vid Munkedalsälven (östra 

strandområdet nära sammanflödet med Örekilsälven), men det ligger utanför de 

aktuella åtgärdsområdena. 

 

Munkedalsälven är klassad som värdefullt vatten av Naturvårdsverket och 

Fiskeriverket, samt som särskilt värdefullt vatten av Fiskeriverket.  

Fiskevårdsområdet för Örekilsälven omfattar Munkedalsälvens nedre delar, upp till 

fabriksområdet. 

 

Åtgärderna gynnar fisket och bidrar till mer levande vatten i stora delar av 

Munkedal. Det är svårt att se några negativa konsekvenser av åtgärderna (annat 

än tillfälligt buller och tillfällig grumling). Förslaget bör därför tillstyrkas. 

 

Beredning 

 

Tjänsteskrivelse, Samhälsbyggnadschef, Senior Adviser, 2020-03-22 

Förslag på fiskevårdsåtgärder, Arctic Paper, Milva AB 

Underlag anmälan om vattenverksamhet, 2020-03-05 

Anmälan om vattenverksamhet, mottagningsbekräftelse, 2020-03-12 

 

Beslut 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till fiskevårdsåtgärder i 

Munkedalsälven. 

 

 

Expediering 

SBF 

Länsstyrelsen 
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§ 41 Dnr: SBN 2020-50 

 

Yttrande – ÖP 2035 för Dals Ed 

 

Dals-Ed har sin Översiktsplan 2035 ute på samråd. 

 

Visionen för Dals-Eds kommun är att kommunen ska vara en inbjudande och 

inspirerande hållplats för fler människor i alla åldrar. Dals-Ed ska vara en aktiv 

kommun som jobbar för hållbarhet och för att vara en plats där alla kan och vill 

vara delaktiga. 

 

Översiktsplanen bygger på Boverkets ÖP-modell och utgår från fyra 

utvecklingsområden: kompetens, demokrati, plats och miljö. Förslaget innebär inga 

stora förändringar i mark och vattenanvändningen utan främst en effektivisering av 

redan bebyggda ytor. 

 

Bostadsbebyggelsen föreslås koncentreras till Eds tätort, även om en utveckling av 

landsbygderna är positivt. Områden för bebyggelseutveckling i tätorten är områden 

som redan är exploaterade och detaljplanerade. Utöver detta föreslås också en 

förtätning av bebyggelsen i andra delar av kommunen. I förslaget framhävs 

potentialen med att kartlägga och marknadsföra tomma hus. Många av dessa är 

belägna i landsbygderna och skulle kunna bidra till en positiv landsbygdsutveckling. 

 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) ses som ett viktigt verktyg för att 

locka både nya fritids- och permanentboende till kommunen, men också för att 

kunna behålla servicen för de som redan idag är bosatta på landsbygden. 

 

Bedömning 

 

Förslagen i ÖP 2035 för Dals-Ed har potential att påverka utvecklingen av 

kommunen positivt. Inga förslag bedöms påverka Munkedals kommun negativt. 

 

Beredning 

 

Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, Senor Adviser, 2020-03-22  

Samrådsbrev Dals-Eds kommun 

 

Beslut 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget till Översiktsplan 2035 för 

Dals-Eds kommun. 

 

Expediering 

 

SBF 

Dals-Eds kommun 

 

 

  

ProSale Signing Referensnummer: 869413



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 

 

14 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-04-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 42 Dnr: SBN 2020–28 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Beslut tagna enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning från  

2020-03-01 – 2020-03-31 redovisas. 

 

Beredning 

 

Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-04-15 samt listor över 

delegationsbeslut. 

 

 

Beslut 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten under perioden.  

 

 

Expedieras till 

Pärmen 
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§ 43 

  

Information/Meddelanden 

 

• Corona-läget 

• Barnkonventionen 

• Måltidsprogram 

• Budget 2021 

• Pågående projekt 

• Ulkeröd 1:1 Beslut överprövad strandskyddsdispens 

• Etablering Sotenäs 

• Olovlig skyltning 

• Pågående tillsynsärenden 

• Verksamhetsmål 2020 

 

 

Beslut 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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