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Svar till kommunrevisionen- Åtgärder för att säkra 

Bygglovsprocessen.  

Förslag till beslut 

Jävsnämnden godkänner informationen och ställer sig bakom revisionens 

rekommendationer och uppdrar förvaltningen att: 

-Förvaltningen ska senast den 2022-04-01 utforma en beslutsmall som säkerställer 

att framräknande av avgift och angivande av lagrum alltid anges, lagrum ska alltid 

anges i beslutsmotiveringen. 

-Förvaltningen ska senast den 2022-04-01 ta fram en rutin för att 

mottagningsbevis och komplettbevis sänds ut, att start för ändrad tidsfrist 

informeras och att information om hur bygglov kan överklagas ska bifogas beslutet.   

Sammanfattning 

Ernst & Young har på kommunrevisionens uppdrag granskat bygglovsprocessen i 

Munkedals kommun, samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden berörs av 

granskningen. Syftet var att kontrollera om bygglovsprocessen i Munkedal är 

ändamålsenlig och rättssäker. 10 st slumpmässigt urvalda bygglovsärenden 

handlagda under våren 2021 har granskats, tjänstemän och 

samhällsbyggnadsnämndens presidium har intervjuats. 

  

Revisionen avseende jävsnämnden har utgått ifrån följande frågor:  

 

-Har jävsnämnden säkerställt att plan- och bygglagens krav rörande 

bygglovsprocessen och dess handläggningstider uppfylls? 

 

Från revisionsrapport Granskning av bygglovsprocessen 2021: 

 

”Gällande jävsnämnden visar stickprovet att det finns brister utifrån kraven i plan- 

och bygglagen gällande obligatoriska moment så som utskick av mottagningsbevis 

vid kompletta handlingar, information om ändrad start för tidsfrist och redovisning 

av hur avgiften fastställts. Vi noterar särskilt att det saknas information om hur 

beslut kan överklagas i beslut om bygglov. 

 

Vi bedömer även att jävsnämnden inte fullt ut säkerställt att plan- och bygglagens 

krav rörande bygglovsprocessen och dess handläggningstider uppfylls. 

 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till jävsnämnden:  

Tillse att beslut om bygglov upprättas i enlighet med de krav som återfinns i plan- 

och bygglagen avseende obligatoriska moment. Tillse att det i beslut om bygglov 

redovisas hur avgiften har fastställts”. 

 

 

 

4

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


Revisionen önskar att: Senast den 1 mars 2022 erhålla svar på vilka åtgärder som 

jävsnämnden ämnar vidta utifrån de bedömningar och rekommendationer som 

redovisas i rapporten.  

    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

En säkrare bygglovsprocess tryggar att rätt avgift debiteras. 

 

inga ytterligare konsekvenser 

Elisabeth Linderoth 

Samhällsbyggnadschef 

Beslutet expedieras till: 

Johan.Palmgren@se.ey.com 

Kommunrevisionen, Clas Hedlund 

Planbygg@munkedal.se 
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Munkedal den 29 november 2021  

  

  

Till samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden 

 

Till kommunfullmäktige för kännedom 

  

Granskning av bygglovsprocessen 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 29 november antagit en granskning av bygglovsprocessen i 

Munkedals kommun. Granskningen har genomförts av EY på uppdrag av de förtroendevalda 

revisorerna.  Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden 

säkerställt en ändamålsenlig bygglovsprocess. Granskningen har även syftat till att bedöma om 

samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden säkerställt en likvärdig bedömning av bygglovsärenden.  

Granskningens sammanfattande bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden inte säkerställt en 

ändamålsenlig och likvärdig bygglovsprocess utifrån lagar, regler och mål. Vi bedömer även att 

jävsnämnden inte fullt ut säkerställt att plan- och bygglagens krav rörande bygglovsprocessen och dess 

handläggningstider uppfylls. Granskningen visar att det finns brister i handläggningen av 

bygglovsärenden utifrån kraven i plan- och bygglagen avseende obligatoriska moment och 

handläggningstid.  

Granskningen översänds med önskemål om att erhålla svar på vilka åtgärder som 

samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden ämnar vidta utifrån de bedömningar 

och rekommendationer som redovisas i rapporten. Svar skickas till Johan.Palmgren@se.ey.com senast 

den 1 mars 2022.  

  

För kommunrevisionen  

  

  

 

Claes Hedlund  

Ordförande  

  

 

Bilaga 1: Granskning av bygglovsprocessen   
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat bygglovsprocessen i 

Munkedals kommun. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig bygglovsprocess. Granskningen har 

även syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden säkerställt en 

likvärdig bedömning av bygglovsärenden. Granskningen visar i huvudsak följande: 

 Det finns brister i handläggningen av bygglovsärenden utifrån kraven i plan- och 

bygglagen avseende obligatoriska moment och handläggningstid.  

 Förvaltningen har utarbetat en processbeskrivning över bygglovsprocessen. 

Genomfört stickprov visar dock att denna processbeskrivning inte efterlevs fullt ut. 

 Den uppföljning som nämnden erhåller avseende statistik och nyckeltal gällande 

bygglovsprocessen sker på förvaltningens initiativ och är således inte någonting som 

nämnden beslutat om.  

 Nämnden har säkerställt tillgång på kompetens utifrån de krav som framgår av plan- 

och bygglagen.  

 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att samhällsbyggnadsnämnden inte säkerställt en ändamålsenlig och 

likvärdig bygglovsprocess utifrån lagar, regler och mål. Vi bedömer även att jävsnämnden 

inte fullt ut säkerställt att plan- och bygglagens krav rörande bygglovsprocessen och dess 

handläggningstider uppfylls.  

 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden:  

 Tillse att de obligatoriska moment som anges i plan- och bygglagen gällande 

handläggningen av bygglov efterlevs.  

 Tillse att det i beslut om bygglov redovisas hur avgiften har fastställts, i de fall där avgift 

tas ut för flera tjänster så som tekniskt samråd och slutbesked bör detta tydliggöras i 

beslutet.  

 Tillse att samtliga beslut motiveras med hänvisning till lagrum och rättsregler i syfte att 

säkerställa rättssäkra bedömningar.  

 Tillse att nämnden beslutar om den uppföljning som nämnden erhåller, i syfte att följa 

verksamheten.  

 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till jävsnämnden:  

 Tillse att beslut om bygglov upprättas i enlighet med de krav som återfinns i plan- och 

bygglagen avseende obligatoriska moment.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Under 2011 trädde en ny plan- och bygglag (PBL) i kraft, vilken har påverkat kommunens sätt 

att arbeta med bygglovsfrågor. Bland annat anger PBL att kommunen ska meddela ett bygglov 

inom tio veckor från att fullständiga handlingar inkommit, en tidsfrist som under vissa 

omständigheter kan förlängas med ytterligare tio veckor.  

 

Den 1 januari 2019 började vissa ändringar av PBL att gälla. Ett nytt system för reduktion av 

avgifter för bygglov, förhandsbesked och anmälan infördes. De nya bestämmelserna innebär 

att avgiften ska reduceras med en femtedel för varje vecka som en tidsfrist enligt plan- och 

bygglagen överskrids. Bestämmelserna i lagen syftar enligt Regeringskansliet till att främja 

byggandet och skapa incitament för att följa de tidsfrister som gäller för beslut. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals kommun fullgör kommunens uppgifter inom plan- 

och byggväsendet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 

nämnden inom dessa områden. Inom ramen för ansvaret bedriver nämnden 

myndighetsutövning, där beslut om bygglov utgör en central del. 

 

Mot bakgrund av ovanstående samt revisionens risk- och väsentlighetsanalys har revisorerna 

bedömt att det är väsentligt att genomföra en fördjupad granskning avseende 

bygglovsprocessen. Ansvarsgrunder som är relevanta i denna granskning är bland annat 

risken för bristande styrning, uppföljning och kontroll samt risk för förtroendeskada och 

obehörigt beslutsfattande. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syfte har varit att bedöma om kommunens bygglovsprocess är ändamålsenlig, 

det vill säga i enlighet med lagar, regler och fastställda mål. Granskningen syfte har även varit 

att bedöma om nämnderna säkerställt en likvärdig bedömning av bygglovsärenden. 

Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor: 

• Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig kompetensförsörjning? 

• Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning av bygglovsprocessen? 

• Har nämnden säkerställt att bygglovsprocessen är utformad för att säkerställa likvärdig och 

rättssäker bedömning av bygglovsärenden?  

• Har nämnderna1 säkerställt att plan- och bygglagens krav rörande bygglovsprocessen och 

dess handläggningstider uppfylls? 

1.3. Ansvarig nämnd samt avgränsningar 

Granskningen omfattar samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden. I 

stickprovsgranskningen har vi inte granskat myndighetsbesluten i hänseendet om rätt beslut 

har fattats. 

 
1 Revisionsfrågan omfattar samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden.  
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1.4. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 

slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning är:  

 Kommunallagen (2017:725) 6 kap som innehåller bestämmelser om styrelse och 

nämnders ansvar.  

 Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap som bland annat innehåller bestämmelser om 

bygglov och handläggningstider. 

 Förvaltningslag (2017:900) 

 Lag (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden 

 Samhällsbyggnadsnämndens reglemente  

 

Revisionskriterierna beskrivs närmare i bilaga 1. 

1.5. Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer samt stickprov av utvalda 

bygglovsärenden. Stickprovsgranskningen omfattar ärenden där beslut fattats under januari 

till april 2021. Intervjuade samt dokumentförteckning framgår av bilaga 2. Samtliga intervjuade 

har beretts tillfälle att sakfelsgranska rapporten.  
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2. Organisation 

2.1. Organisation och ansvarsfördelning 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och har 

det närmaste ansvaret för byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen samt de övriga 

uppgifter som ska fullgöras av den kommunala nämnden inom byggväsendet. I Munkedals 

kommun finns även en jävsnämnd. Jävsnämnden svarar enligt reglemente för tillsyn, beslut 

och övrig myndighetsutövning i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden på grund av jäv inte 

kan fatta beslut. Enligt uppgift från kommunen är det endast i ärenden där kommunen själva 

är sökande som jävsnämnden fattar beslut. Bygglovsärenden handläggs av plan-, bygg- och 

MEX-avdelningen2 som är organiserad under samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Nedan organisationsbild visar hur plan-, bygg- och MEX-avdelningen är organiserad. 

 

Figur 1: Plan-, bygg- och MEX-avdelningen organisatoriska indelning. 

Plan-, bygg- och MEX-avdelningen ansvarar för handläggning av detaljplaner, bygglov samt 

mark- och exploateringsärenden. Inom avdelningen finns tre bygglovshandläggare som också 

är inspektörer. Bygglovshandläggarna är relativt nya i kommunen och har mellan två och fyra 

års erfarenhet som bygglovshandläggare. Inom avdelningen finns även en inhyrd konsult som 

arbetar 20 procent, konsulten arbetar främst med tillsyn. Därtill finns två administratörer som 

ägnar delar av sin tjänst åt att stötta bygglovshandläggarna. Förvaltningen har upphandlat en 

jurist som kan rådfrågas vid behov. Därutöver finns upphandlad arkitektkompetens i enlighet 

med kraven i plan- och bygglagen.  

2.2. Kompetensförsörjning 

Av intervju framgår att det är brist på bygglovshandläggare nationellt men att antalet 

handläggare i kommunen i dagsläget upplevs som tillräckligt. Det saknas en dokumenterad 

strategi för arbetet med kompetensförsörjning. För att tillgodose ett eventuellt ökat framtida 

behov av handläggare har avdelningen som mål att ta in LIA-studenter3, både under vår och 

höst. Det uppges att praktikanter, särskilt under andra delen av sin praktik är en stor tillgång 

för avdelningen och att det för närvarande finns en tidigare praktikant som arbetar som 

bygglovshandläggare. Det saknas uttalade arbetssätt för introduktion av nyanställda. I intervju 

uppges att den stöttning som nya handläggare och praktikanter får upplevs som tillräcklig.  

 
2 Mark och exploatering (MEX) 
3 LIA står för ”Lärande i arbete” och är benämningen på den arbetsplatsförlagda utbildning som genomförs inom 

vissa utbildningar inom yrkeshögskolan däribland utbildningen till bygglovshandläggare.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Fastighets-
avdelningen

Gata- och 
parkavdelningen

Plan-, bygg- och 
MEX-avdelningen 

Måltidsavdelningen Lokalvårdsavdelning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jävsnämnden  
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2.2.1. Utbildning  

Handläggarna ansvarar själva för att kommunicera behov av utbildningar och genomgår 

mellan två och tre utbildningar om året enligt intervjuuppgift. Om en handläggare får en 

utbildning förmedlas kunskapen till övriga handläggare. Därutöver finns även ett 

kunskapsutbyte med vissa av grannkommunerna exempelvis Sotenäs kommun.  

2.2.2. Tillsyn 

Samhällsbyggnadsnämnden ska genom sin tillsyn se till att de bygglov som beviljas uppförs 

enligt beviljat lov, att ingen åtgärd som behöver startbesked påbörjas innan startbesked 

utfärdats och att byggnader, tomter och allmänna platser hålls i vårdat skick. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska tillse att det som byggs nytt kontrolleras så att den byggda 

miljön uppfyller samhällets krav men också att det som redan är byggt kontrolleras efter 

gällande regler. Till exempel genom att ha tillsyn över att obligatoriska ventilationskontroller 

görs, att hissar och rulltrappor besiktigas och inte används om de har allvarliga brister och att 

inom- och utomhusmiljöer i möjligaste mån är tillgängliga för alla.  

 

Av intervju framgår att tillsyn tidigare varit nedprioriterat men att frågan sedan ett drygt år 

tillbaka har blivit mer prioriterat på nämndens initiativ. I dialog med nämnden per november 

2021 uppges dock att det alltjämt är en utmaning att hinna med att utföra tillsyn.  

2.3. Vår bedömning 

 Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak säkerställt en tillräcklig 

kompetensförsörjning.   

Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 

författning som gäller för verksamheten. Av plan- och bygglagen framgår att en 

byggnadsnämnd ska ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda 

kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett 

tillfredsställande sätt. Tillgången till rätt kompetens påverkar möjligheten att leva upp till 

givna uppdrag och krav som ställs enligt lagstiftning, i detta fall en rättssäker handläggning 

av bygglovsprocessen.  

 

Granskningen visar att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt tillgång på kompetens 

utifrån de krav som framgår av plan- och bygglagen. Samhällsbyggnadsnämnden har inte 

beslutat om någon kompetensförsörjningsplan, förvaltningen tar regelbundet emot 

praktikanter som ett sätt att rekrytera nya handläggare. Granskningen visar även att det 

finns fungerande arbetsformer för utbildning och att handläggare genomgår flera 

utbildningar per år för att hålla sig uppdaterade inom området. Granskningen visar däremot 

att det saknas rutiner för introduktion av nyanställda, vilket vi ser som en risk då antalet 

bygglovshandläggare är få till antalet och omsättningen av bygglovshandläggare, i 

synnerhet i mindre kommuner i regel är hög.  
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3. Styrning och uppföljning 

3.1. Processbeskrivning och dokumenterade rutiner 

Processbeskrivning, mallar samt delegationsordning utgör de huvudsakliga stöddokumenten 

vid handläggning av bygglov. 

3.1.1. Process för bygglov 

Nedan beskrivs bygglovsprocessen i Munkedals kommun utifrån förvaltningens 

processbeskrivning. Bygglovsprocessen påbörjas när en ansökan om bygglov inkommer till 

förvaltningen. Ansökan inkommer antingen via brev, e-tjänst, e-post eller lämnas in 

personligen. Ansökan registrerats och ett mottagningsbevis skickas till sökande, därefter utses 

en handläggare vid bygglovshandläggarnas torsdagsmöte som hålls varje vecka. Utsedd 

handläggare granskar ärendet och undersöker om handlingarna är kompletta. Målsättningen 

är att detta ska göras inom tre veckor (i enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen). 

Om handlingarna behöver kompletteras skickas ett förläggande om komplettering till sökande. 

När efterfrågat underlag inkommit granskas ärendet återigen. Om ingen komplettering lämnas 

in kan ärendet avvisas om ansökan är så ofullständig att den inte kan prövas. När handlingarna 

är kompletta ska ett komplettbevis4 skickas till sökande, genomfört stickprov visar dock att 

komplettbevis inte skickats i något av de ärenden som kontrollerats i stickprovet. Utsedd 

handläggare granskar därefter ärendet mot förutsättningarna på platsen som bygglovet avser 

eller mot gällande detaljplan. Är åtgärden tillåten skickas eventuella remisser till instanser så 

som t.ex. Trafikverket. Grannar hörs om det krävs för åtgärden. När synpunkter från grannar 

och yttrande från eventuella instanser inkommit tas ett beslut om lov eller avslag5 utifrån 

delegationsordning. Beslutet skickas till sökande. Grannar som har haft synpunkter i ärendet 

får del av beslutet. Faktura skickas till sökande och beslutet kungörs i Post- inrikestidningar 

och vinner därefter laga kraft fyra veckor efter publicering6.  

 

 
*Endast vid beslut om lov.  

Figur 2: Översiktlig beskriv av bygglovsprocessen utifrån Munkedals kommuns processbeskrivning.  

 
4 Också kallat mottagningsbevis, ej att förväxlas med mottagningsbevis för inkommen ansökan 
5 Handläggare har inte delegation på avslag.  
6 Beslutet vinner lagakraft förutsatt att beslutet inte överklagas.  
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3.1.2. Mallar, rutiner och verksamhetssystem  

Avdelningen har mallar och processbeskrivningar som ska utgöra stöd vid handläggning av 

bygglov, exempelvis ovan beskrivet flödesschema för bygglov. Av intervju med handläggare 

framgår att de rutiner som finns i huvudsak upplevs som tillräckliga.  

 

Förvaltningen använder handläggningssystemet Vision, systemet uppges i huvudsak fungera 

väl och uppfyller de krav som en modern bygglovshantering kräver. Från och med våren 2021 

används numera systemet Ciceron för alla ärenden som hanteras av nämnden. Det beskrivs 

att det pågår ett arbete för att kunna arbeta mer digitalt exempelvis genom att möjliggöra 

digitala bygglovsansökningar. 

3.1.3. Kvalitetssäkring  

I intervju beskrivs att det saknas en dokumenterad process för kvalitetssäkring av 

tjänsteskrivelser. Komplicerade ärenden diskuteras på avdelningens fördelningsmöte varje 

vecka. Därutöver hjälps handläggarna åt att läsa varandras tjänsteskrivelser vid behov.  

Förvaltningen och nämnden uppger att tjänsteskrivelser håller tillräcklig kvalitet.   

3.1.4. Delegationsordning, nämndens beslutsfattande och jäv 

Av kommunallagen framgår att en nämnd får uppdra åt en anställd att besluta på nämndens 

vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. I samhällsbyggnadsnämndens 

delegationsordning anges de ärenden som är delegerade till bygglovshandläggare. Av 

delegationsordningen framgår att bygglovshandläggare har rätt att fatta beslut i de flesta 

ärenden som berör bygglov. Beslut om att avslå en bygglovsansökan fattas av nämnden efter 

beredning av bygglovshandläggare. Av intervju framgår att både nämnd och förvaltning 

upplever delegationsordningen som i huvudsak välfungerande. Handläggare saknar 

delegation för avskrivning av tillsynsärenden vilket beskrivs som ett utvecklingsområde av 

både nämnd och förvaltningen. En översyn av delegationsordningen kommer genomföras 

under 2021 enligt uppgift från nämnden. Det uppges att det finns ett bra samarbete mellan 

nämnd och förvaltning.  

 

Enligt uppgift från förvaltningen har nämnden under 2021 haft en avvikande bedömning i 58 

procent av de bygg- och marklov samt förhandsbesked som har tagits i samhällsbyggnads-

nämnden. Genomfört stickprov visar dock att antalet bygglovsärenden som lyfts till 

samhällsbyggnadsnämnden är få till antalet. Förvaltningen uppger att det finns en risk för 

bristande rättssäkerhet i vissa av de fall nämnden går emot förvaltningens förslag då besluten 

sannolikt inte skulle hålla i en överprövande instans. Det uppges exempelvis att nämnden och 

förvaltningen gör olika tolkningar kring bebyggelse på jordbruksmark. Klassificering av 

jordbruksmark pågår och beräknas vara klar 2022/2023. Klassificeringen kommer därefter 

vara ett stöd för kommunens bedömning kring bebyggelse på jordbruksmark.  

 

Det beskrivs i intervju att nämnden som helhet hanterar jäv på ett korrekt sätt och att nämnden 

är noggranna med att anmäla jäv. Som beskrivits ovan fattar jävsnämnden beslut i de ärenden 

där kommunen är sökande.  

16



 
 

9 

3.2. Handläggningstider 

Enligt PBL ska bygglov beviljas inom tio veckor från att bygglovsansökan inkommit, om 

ytterligare underlag behövs för att handlägga ärendet ska detta begäras inom tre veckor från 

att ansökan inkommit. Om ärendet behöver kompletteras gäller tidsfristen på tio veckor från 

det datum då efterfrågat underlag inkommit eller den senare dag då sökande kom in med 

ytterligare underlag på eget initiativ och ansökan bedömts som komplett. Om 

handläggningstiden överstiger tio veckor reduceras bygglovsavgiften. Det uppges att andelen 

ärenden som avslutas inom tio veckor uppgår till cirka 95 procent.  

3.3. Service  

Av intervju framgår att det saknas riktlinjer kring vilken service som ska ges till sökande, det 

pågår dock ett arbete med att utarbeta en servicegaranti.  

3.4. Nämndens mål och uppföljning av bygglovsprocessen 

Samhällsbyggnadsnämnden har inte beslutat om några verksamhetsmål för 

bygglovsverksamheten. Uppföljning av för bygglovsverksamheten relevanta nyckeltal sker i 

kommunens årliga nyckeltalsmätning, där handläggningstider följs upp. Uppföljningen är inte 

beslutad av nämnden utan sker på förvaltningens initiativ.   

 

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en interkontrollplan innehållande ett kontrollmoment 

med bäring på bygglovsverksamheten benämnt ”interna bygglovsansökningar”. Av 

interkontrollplanen framgår att samtliga bygglov sökta av kommunen skall kontrolleras vad 

gäller jäv. Avdelningschef ansvarar för att genomföra kontrollen som ska genomföras två 

gånger årligen i maj och november. I intervju uppges att nämnden inte är involverad i 

framtagandet av riskanalysen.     

3.5. Stickprovsgranskning av bygglovsärenden 

3.5.1. Urval av bygglov för stickprovsgranskning 

Stickprovsgranskningen består av tio bygglovsärenden, varav sex är fattade på delegation och 

fyra utgörs av nämndbeslut, i samtliga nämndsärenden har jävsnämnden fattat beslut då 

samhällsbyggnadsnämnden på grund av jäv varit förhindrad att fatta beslut. Urvalet har 

genomförts genom att välja ut bygglovsärenden utifrån en förteckning över ärenden där beslut 

fattats under januari till april 2021. I urvalet har syftet varit att åstadkomma en fördelning mellan 

nämndbeslut och delegationsbeslut samt olika typer av bygglov.  

Syftet med stickprovsgranskningen har varit att bedöma hur bygglovsprocessen tillämpas samt 

om obligatoriska moment utifrån lagstiftningen följs. I bilaga 2 redovisas de kontrollmoment 

som granskats i stickprovet.  

3.5.2. Resultat av stickprovsgranskningen - samhällsbyggnadsnämnden 

Nedan framkommer en översiktlig beskrivning av resultatet utifrån stickprovsgranskningen för 

samhällsbyggnadsnämnden: 
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Kontroller Resultat utifrån stickprovsgranskning 

Beslut inom tio veckor från komplett ansökan 4 av 6 

Ärendebekräftelse för inkommen ansökan 6 av 6 

Kompletteringsbegäran inom tre veckor (när 

tillämpligt) 
4 av 5 

Mottagningsbevis/komplettbevis utskickat 0 av 6 

Information om ändrad start för tidsfrist (när 

tillämpligt) 
0 av 5 

Beslutsgrunder motiveras  6 av 6* 

Beslut om avgift 6 av 6 

Redovisning hur avgiften har fastställts 2 av 6 

Information om yttrande och remisser (när 

tillämpligt) 
3 av 3 

Information om hur beslut kan överklagas 6 av 6 

Delgivning/skickas  6 av 6 

* Hänvisning till kapitel i plan- och bygglagen finns men det saknas hänvisning till paragraf under 

rubriken ”skäl till beslut”.  

3.5.3. Noteringar utifrån stickprovsgranskningen - samhällsbyggnadsnämnden  

Genomförda kontroller visar att verksamheten endast till viss del uppfyller de kontrollment som 

har granskats i stickprovet. Nedan kommenteras de stickprov där avvikelser identifierats. 

 

Enligt 9 kap. 27 § PBL är nämnden skyldig att fatta beslut i bygglovsärenden inom tio veckor 

Tiden ska räknas från den dag då ansökan kom in till nämnden eller den senare dag då 

sökande kom in med ytterligare underlag på eget initiativ.7 Om den tidsfrist som gäller för 

handläggningen av ärendet har löpt ut ska byggnadsnämnden reducera avgiften med en 

femtedel per påbörjad vecka. Utifrån genomförda kontroller konstaterar vi att två av sex 

ärenden överstiger den lagstadgade handläggningstiden på tio veckor. Handläggningstiderna 

för dessa ärenden var 13 respektive 22 veckor. Stickprovskontrollen visar att reducerad avgift 

visserligen tagits ut men att avgiftsreduceringen i ett av ärendena inte skett i enlighet med 

bestämmelserna i PBL som anger att avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad 

vecka.   

 

 
7 Tiden kan förlängas med ytterligare tio veckor om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet.  
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Av 9 kap. 22 § framgår att om en bygglovsansökan är ofullständig får nämnden begära av 

sökanden att avhjälpa bristerna. I 9 kap. 27 § anges att om nämnden inom tre veckor förelagt 

sökanden att avhjälpa en brist i ansökan räknas tidsfristen från den dag då bristen avhjälptes. 

Om nämnden förelägger om komplettering senare än tre veckor från den dag då ansökan kom 

in till byggnadsnämnden, ändras inte tidsfristen. Tidsfristen för handläggning räknas i sådana 

fall fortfarande från den dag då ansökan kom in till nämnden. Granskningen visar att 

kompletteringsförläggande skickats senare än tre veckor från den dag då ansökan inkom i ett 

av de granskade ärendena. 

 

Enligt 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden ska mottagningsbevis skickas 

till sökanden när komplett ansökan har inkommit. Stickprovskontrollerna visar att 

mottagningsbevis saknas i samtliga sex granskade ärenden. Det saknas även skriftlig 

information om att tidsfristen för beslut börjat löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan inkom 

till nämnden i de fem ärenden där komplettering efterfrågats, så som föreskrivs i 9 kap. 27 § 

PBL. 

 

Av 9 kap. 40 § framgår att om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ett 

ärende om lov eller förhandsbesked, ska nämnden i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften 

har fastställts. Stickprovskontroller visar att beslut om avgift framgår i samtliga ärenden, 

däremot saknas redovisning av hur avgiften fastställts i fyra av sex ärenden. I två beslut 

redovisas hur avgiften för bygglovet fastställts, av skriftliga svar från kommunen framgår dock 

att avgift för tekniskt samråd, start- och slutbesked ingår i avgiften för dessa ärenden vilket inte 

framgår i beslut.  

 

Av förvaltningslag (2017:900) 32 § framgår att ett beslut som kan antas påverka någons 

situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är 

uppenbart obehövligt.  Ett grundläggande krav på motiveringen är att den ska innehålla de 

rättsregler som ligger till grund för beslutet.8 Stickprovet visar att en allmän beskrivning av 

rättsregler redogörs för under rubriken ”beslut”. I beslutsmotiveringen som framgår under 

rubriken ”skäl till beslut” finns hänvisning till kap 2 och kap 8 i PBL, det saknas dock hänvisning 

till de paragrafer som påverkar beslutet.  

3.5.4. Resultat av stickprovsgranskningen - jävsnämnden  

Nedan framkommer en översiktlig beskrivning av resultatet utifrån stickprovsgranskningen för 

jävsnämnden: 

Kontroller Resultat utifrån stickprovsgranskning 

Beslut inom tio veckor från komplett ansökan 4 av 4 

Ärendebekräftelse för inkommen ansökan 4 av 4 

Kompletteringsbegäran inom tre veckor (när 

tillämpligt) 
2 av 2  

 
8 Jfr JO-beslut 2003-11-26, dnr 2797-2002, jfr JO-protokoll 1999-04-22, dnr 849-1999. 
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Mottagningsbevis utskickat 0 av 4 

Information om ändrad start för tidsfrist 0 av 2 

Beslutsgrunder motiveras 4 av 4 

Beslut om avgift 4 av 4 

Redovisning hur avgiften har fastställts 0 av 4 

Information om yttrande och remisser 4 av 4 

Information om hur beslut kan överklagas 0 av 4  

Delgivning/skickas 4 av 4  

3.5.5. Noteringar utifrån stickprovsgranskningen - jävsnämnden  

Genomförda kontroller visar att verksamheten endast till viss del uppfyller de kontrollment som 

har granskats i stickprovet. Nedan kommenteras de stickprov där avvikelser identifierats 

 

Enligt 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden ska mottagningsbevis skickas 

till sökanden när komplett ansökan har inkommit. Stickprovskontrollerna visar att 

mottagningsbevis saknas i samtliga fyra ärenden. Det saknas även skriftlig information om att 

tidsfristen för beslut börjat löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden i de 

två granskade ärenden där komplettering efterfrågats, så som föreskrivs i 9 kap. 27 § PBL. 

 

Av 9 kap. 40 § framgår att om nämnden tar ut en avgift för handläggningen av ett ärende om 

lov eller förhandsbesked, ska nämnden i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften har 

fastställts. Stickprovskontroller visar att beslut om avgift framgår i samtliga fyra ärenden, 

däremot saknas redovisning av hur avgiften fastställts i beslutet.  

 

Enligt 9 kap. 41§ ska ett beslut om lov, tillsammans med en uppgift om vad den som vill 

överklaga beslutet måste göra, delges sökanden och annan part samt dem som har lämnat 

synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda. Detta innebär att även i de fall som 

nämnden fattar ett för den sökande gynnande beslut ska information om hur beslutet kan 

överklagas biläggas. Stickprovskontrollen visar att det saknas information om hur beslutet kan 

överklagas i samtliga fyra granskade ärenden.  

3.6. Vår bedömning 

 Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden inte fullt ut säkerställt en tillräcklig uppföljning 

av bygglovsprocessen.  

Enligt kommunallagen ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande 

sätt. Granskningen visar att nämnden inte har beslutat om några mål för 

bygglovsverksamheten. Uppföljning av för bygglovsverksamheten relevanta nyckeltal sker 

årligen i kommunens nyckeltalssammanställning. Vi noterar att denna uppföljning inte är 
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någonting som nämnden beslutat om. Enligt vår mening är det nämndens uppgift att 

fastställa struktur för att säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll.  

 

 Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden inte fullt ut har säkerställt att 

bygglovsprocessen är utformad för att säkerställa en likvärdig och rättssäker bedömning 

av bygglovsärenden.  

Enligt kommunallagen ska alla kommuninvånare behandlas likvärdigt. För att säkerställa 

en likvärdig och rättssäker bedömning i bygglovsärenden är det av vikt att handläggningen 

sker utifrån ett strukturerat arbetssätt. 

Granskningen visar att förvaltningen utarbetat en processbeskrivning över 

bygglovsprocessen. Genomfört stickprov visar dock att denna processbeskrivning inte följs 

fullt ut. Nämnden har antagit en delegationsordning som upplevs som tydlig och 

välbalanserad. Vi noterar att samhällsbyggnadsnämnden i en hög utsträckning beslutar 

emot förvaltningens förslag. Kvalitetssäkring av bygglovsärenden sker genom regelbundna 

veckomöten där komplicerade ärenden diskuteras mellan handläggare. Granskningen 

visar därtill att det pågår ett arbete med att utarbeta riktlinjer för vilken service som ska ges 

till sökande.  

 Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden inte tillräckligt 

säkerställt att plan- och bygglagens krav rörande bygglovsprocessen och dess 

handläggningstider uppfylls.  

Enligt plan- och bygglagen är nämnden skyldig att fatta beslut i bygglovsärenden inom tio 

veckor från att kompletta ansökningshandlingar inkommit. Om en ansökan är ofullständig 

ska nämnden senast inom tre veckor skicka ett förläggande om komplettering till sökande, 

i annat fall räknas handläggningstiden från den dag då ansökan först inkom till nämnden 

eller den senare dag då sökande kom in med ytterligare underlag på eget initiativ. Om den 

tidsfrist som gäller för ärendet och den aktuella handläggningen har löpt ut ska 

byggnadsnämnden reducera avgiften med en femtedel per påbörjad vecka. Nämnden ska 

skriftligen informera sökande om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än 

när ansökan kom in till nämnden. Om en avgift tas ut för bygglovet, ska nämnden i sitt 

beslut redovisa hur avgiften har fastställts. I samband med beslut om bygglov ska 

information om hur beslutet kan överklagas framgå. Av Lag om tjänster på den inre 

marknaden framgår även att en myndighet ska sända ett mottagningsbevis till sökande när 

en fullständig ansökan har inkommit.  

 

Genomfört stickprov avseende samhällsbyggnadsnämnden visar att det finns brister i 

handläggningen av bygglovsärenden utifrån kraven i plan- och bygglagen avseende 

obligatoriska moment och i två fall, handläggningstid. Vi noterar särskilt att den 

lagstadgade handläggningstiden på tio veckor överskridits i två ärenden. I ett av dessa fall 

har avgiftsreducering inte skett i enlighet med bestämmelserna i PBL. Vi noterar även att 

det saknas redovisning av hur avgiften fastställts i beslut om bygglov i flera ärenden. Även 

i de fall där fastställandet av avgiften redovisas i beslut finns brister, då information om 

vilka moment/tjänster som ingår i avgiften saknas. Granskningen visar även att vissa 

obligatoriska moment såsom kompletteringsbegäran inom tre veckor, utskick av 

mottagningsbevis vid kompletta handlingar, information om ändrad start för tidsfrist och 

motivering av beslutsgrunder inte efterlevs fullt ut. 
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Gällande jävsnämnden visar stickprovet att det finns brister utifrån kraven i plan- och 

bygglagen gällande obligatoriska moment så som utskick av mottagningsbevis vid 

kompletta handlingar, information om ändrad start för tidsfrist och redovisning av hur 

avgiften fastställts. Vi noterar särskilt att det saknas information om hur beslut kan 

överklagas i beslut om bygglov.  
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4. Samlad bedömning 

4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Svar på revisionsfrågorna 

Har samhällsbyggnadsnämnden 

säkerställt en ändamålsenlig 

kompetensförsörjning? 

Ja, i huvudsak. Granskningen visar att 

samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt tillgång 

på kompetens utifrån de krav som framgår av plan- 

och bygglagen.  Samhällsbyggnadsnämnden har inte 

beslutat om någon kompetensförsörjningsplan, 

förvaltningen tar regelbundet emot praktikanter som 

ett sätt att rekrytera nya handläggare. Granskningen 

visar att det saknas rutiner för introduktion av 

nyanställda, vilket vi ser som en risk då antalet 

bygglovshandläggare är få till antalet och 

omsättningen av bygglovshandläggare, i synnerhet i 

mindre kommuner i regel är hög.   

Har samhällsbyggnadsnämnden 

säkerställt en tillräcklig uppföljning 

av bygglovsprocessen? 

Nej, inte fullt ut. Uppföljning av för 

bygglovsverksamheten relevanta nyckeltal sker 

årligen i kommunens nyckeltalssammanställning. Vi 

noterar att denna uppföljning inte är någonting som 

nämnden beslutat om. Enligt vår mening är det 

nämndens uppgift att fastställa struktur för att 

säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll. 

Har samhällsbyggnadsnämnden 

säkerställt att bygglovsprocessen 

är utformad för att säkerställa 

likvärdig och rättssäker bedömning 

av bygglovsärenden?  

Nej, inte fullt ut.  Granskningen visar att 

förvaltningen utarbetat en processbeskrivning över 

bygglovsprocessen. Genomfört stickprov visar dock 

att denna processbeskrivning inte följs fullt ut. Vi 

noterar att samhällsbyggnadsnämnden i stor 

utsträckning beslutar emot förvaltningens förslag 

gällande bygglovsärenden. 

Har samhällsbyggnadsnämnden 

och jävsnämnden säkerställt att 

plan- och bygglagens krav rörande 

bygglovsprocessen och dess 

handläggningstider uppfylls? 

Nej, inte tillräckligt. Genomfört stickprov avseende 

samhällsbyggnadsnämnden visar att det finns brister 

i handläggningen av bygglovsärenden utifrån kraven i 

plan- och bygglagen avseende obligatoriska moment 

och i två fall, handläggningstid. Vi noterar särskilt att 

den lagstadgade handläggningstiden på tio veckor 

överskridits i två ärende och att avgiftsreducering i ett 

av dessa fall inte skett i enlighet med bestämmelserna 

i PBL. Det saknas även en redovisning av hur avgiften 

för bygglovet har fastställts. Gällande jävsnämnden 

visar stickprovet att det finns brister utifrån kraven i 

plan- och bygglagen gällande obligatoriska moment. 

Vi noterar särskilt att det saknas information om hur 

beslut kan överklagas i beslut om bygglov.  
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4.2. Slutsats 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att samhällsbyggnadsnämnden inte säkerställt en ändamålsenlig och 

likvärdig bygglovsprocess utifrån lagar, regler och mål. Vi bedömer även att jävsnämnden 

inte fullt ut säkerställt att plan- och bygglagens krav rörande bygglovsprocessen och dess 

handläggningstider uppfylls.  

 

Granskningen visar att det finns utvecklingsområden gällande samhällsbyggnadsnämndens 

uppföljning av bygglovsprocessen. Det finns även brister i handläggningen av 

bygglovsärenden utifrån kraven i plan- och bygglagen avseende obligatoriska moment och 

handläggningstid. Vi noterar särskilt att den lagstadgade handläggningstiden på tio veckor 

överskridits i två ärende och att avgiftsreducering i ett av dessa fall inte skett i enlighet med 

bestämmelserna i plan- och bygglagen vilket vi ser som en brist.  

 

Gällande jävsnämnden noterar vi att det finns brister avseende obligatoriska moment i de 

ärenden där jävsnämnden fattat beslut. Vi noterar särskilt att det saknas information om hur 

beslut kan överklagas i beslut.  

 

Granskningen visar att det saknas en tydlig redovisning av hur avgiften för bygglovet har 

fastställts vilket vi ser som ett gemensamt utvecklingsområde för båda nämnderna.   

4.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden:  

 Tillse att de obligatoriska moment som anges i plan- och bygglagen gällande 

handläggningen av bygglov efterlevs.  

 Tillse att det i beslut om bygglov redovisas hur avgiften har fastställts.   

 Tillse att samtliga beslut motiveras med hänvisning till lagrum och rättsregler i syfte att 

säkerställa rättssäkra bedömningar.  

 Tillse att nämnden beslutar om den uppföljning som nämnden erhåller, i syfte att följa 

verksamheten.  

 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till jävsnämnden:  

 Tillse att beslut om bygglov upprättas i enlighet med de krav som återfinns i plan- och 

bygglagen avseende obligatoriska moment.  

 Tillse att det i beslut om bygglov redovisas hur avgiften har fastställts.   
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Göteborg den 29 november 2021 

 

 

Johan Palmgren    Christoffer Henriksson  

Verksamhetsrevisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor

    

 

 
Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare  
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Bilaga 1: Revisionskriterier 
 

Kommunallag (2017:725) 

Styrelsens och nämndernas uppgifter 

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se 

till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Likaså skall 

nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredställande sätt.  

Likställighetsprincipen 

Kommunallagens 2 kap. 3 § reglerar den så kallade likställighetsprincipen, det vill säga att 

kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 

något annat. 

Plan- och bygglag (2010:900) 

Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (2010:900) i kraft. Bestämmelserna i 

plan- och bygglagen (PBL) syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja 

en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 

långsiktigt hållbar livsmiljö.  

I 9 kap. PBL regleras bestämmelser för hur kommunen ska hantera bygglov. Bygglov är ett 

skriftligt tillstånd som krävs för att få uppföra nya byggnader och anläggningar, göra 

tillbyggnader eller för att helt eller delvis ändra användningen av en byggnad. I lagstiftningen 

anges vad ansökan ska innehålla, förutsättningarna för bygglov samt regler för 

handläggningen.  

Ansökningar om bygglov ska enligt 9 kap. 20 § prövas av kommunens byggnadsnämnd i 

enlighet med lagbestämmelserna. En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig 

och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. 

9 kap. 30 § reglerar förutsättningar för bygglov. Här framgår bland annat att bygglov ska ges 

för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen, 

eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 

enligt vissa förutsättningar. Av 31 § framgår under vilka förutsättningar bygglov ska ges för en 

åtgärd utanför ett område med detaljplan.  

Enligt 9 kap. 27 § ska lov eller förhandsbesked avgöras inom tio veckor från den dag då 

ansökan kom in till nämnden eller den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden 

från sökanden på dennes initiativ. Om den tidsfrist som gäller för ärendet och den aktuella 

handläggningen har löpt ut ska byggnadsnämnden reducera avgiften med en femtedel per 

påbörjad vecka. Av 9 kap. 22 § framgår att om ansökan är ofullständig får nämnden föreligga 

sökanden att avhjälpa bristerna. 9 kap. 27 § anger att om nämnden inom tre veckor förelagt 

sökanden att avhjälpa en brist i ansökan räknas tidsfristen från den dag då bristen avhjälptes.  

Nämnden ska enligt 9 kap. 27 § skicka ett mottagningsbevis till sökanden när ansökan mot-

tagits med information om tidsfrister, att avgiften som nämnden får ta ut reduceras om 

tidsfristen för beslut överskrids samt möjligheter till överklagan. Skriftlig information ska lämnas 

till sökanden om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in 

till nämnden eller om tidsfristen skulle förlängas. Byggnadsnämnden får därefter förlänga 
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handläggningstiden en gång med högst tio veckor om det är nödvändigt på grund av 

handläggningen eller utredningen i ärendet. 

Enligt 9 kap. 41§ ska ett beslut om lov eller förhandsbesked, tillsammans med en uppgift om 

vad den som vill överklaga beslutet måste göra, delges sökanden och annan part samt dem 

som har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda. 

Av PBL 9 kap. 47 § framgår att byggnadsnämnden i sitt beslut om avgift ska redovisa hur 

avgiften har fastställts. 

Av PBL 12 kap. 7 § framgår byggnadsnämnden ska ha minst en person med arkitektutbildning 

till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda 

kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett 

tillfredsställande sätt. 

Förvaltningslag (2017:900) 

Handläggning 

I förvaltningslagen framgår krav på förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden. 

Bestämmelserna i 9–18 §§ reglerar allmänna krav på handläggning av ärenden. Av 9 § framgår 

att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 

rättssäkerheten eftersätts. Avvikande regler i annan lag, till exempel PBL, tar emellertid över 

förvaltningslagens bestämmelser.  

Motivering av beslut 

Av 32 § framgår Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt 

ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. En sådan 

motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka 

omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande.  

Ett grundläggande krav på motiveringen är att den ska innehålla de rättsregler som ligger till 

grund för beslutet (jfr JO-beslut 2003-11-26, dnr 2797-2002, jfr JO-protokoll 1999-04-22, dnr 

849-1999). 

Jäv 

Av 16–18 §§ framgår olika grunder för jäv och att den som är jävig inte får handlägga ärenden. 

Underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till  

Av 33 § framgår att en myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende ska så snart som möjligt 

underrätta den som är part om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart 

obehövligt. 

Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han eller hon underrättas om hur det 

går till. Myndigheten bestämmer hur underrättelsen ska ske. En underrättelse ska dock alltid 

vara skriftlig om en part begär det. 

Lag (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden 

Av 8 § framgår att Behörig myndighet ska sända ett mottagningsbevis till sökanden när en 

fullständig ansökan har kommit in. 

Mottagningsbeviset ska innehålla information om 

 1. tidsfrist som avses i 7 § och, i förekommande fall, följden av att ett beslut inte fattas inom 
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denna tidsfrist, och 

 2. möjligheterna till rättslig prövning av beslut. 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

Av reglementet framgår att samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 

plan- och byggväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt 

plan- och bygglagen (PBL). Den ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband med budget 

eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra. Nämnden ska verka för att 

fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Reglemente för jävsnämnden  

Av reglemente framgår att jävsnämnden svarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning 

i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden på grund av jäv inte kan fatta beslut.  
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Bilaga 2: Intervju- och dokumentförteckning 

Intervjuer 

 Intervju med förvaltningschef 

 Intervju med avdelningschef  

 Gruppintervju med bygglovshandläggare  

 Intervju med samhällsbyggnadsnämndens presidium  

 

Dokumentförteckning  

 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, 2019  

 Processbeskrivning avseende bygglov, odaterad  

 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, 2019 

 Delårsrapport april, 2021 

 Internkontrollplan, 2021 

 Kommunens nyckeltalssammanställning, 2020 

 

Stickprovsgranskning  

I stickprovet har följande ärenden kontrollerats:  

 SBFV-2021-16 

 SBFV-2021-03 

 SBFV-2020-232 

 SBFV-2020-219 

 SBFV-2020-214 

 SBFV-2020-213 

 SBFV-2020-207 

 SBFV-2020-206 

 SBFV-2020-195 

 SBFV-2020-162 

 

I stickprovet har följande kontrollmoment genomförts för samtliga ärenden: 

 Understiger handläggningstiden tio veckor från att tidsfristen börjat löpa?  

 Har bekräftelse på inkommen ansökan skickats?  

 Innehöll bekräftelsen den information som PBL anger?  

 Har kompletteringar efterfrågats inom tre veckor från inkommen ansökan? 

 Har mottagningsbevis för kompletta handlingar skickats?  

 Har skriftlig information skickats om tidsfristen börjat löpa vid annan tid än när ansökan 

inkom eller om tidsfristen förlängts?   

 Framgår beslutsgrunder (motivering av beslut och hänvisning till lagrum)?   
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 Framgår beslut om avgift eller hänvisning till bilaga med redovisning av avgift i beslutet?  

 Redovisas handläggningstiden som grund till beräkning av avgift?   

 Framgår det huruvida berörda sakägare har getts möjlighet till yttring? 

 Framgår det hur beslutet kan överklagas? 

 Har beslutet delgivits/skickats till berörda?  

 Har delgivningskvitton inkommit vid delgivning? 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-01-26 

 
Dnr: JN 2022-000003 

  

Handläggare: 
Jim Zätermyr 
 
 

Rivningslov för förråd, uthus och WC 

Förslag till beslut 
Jävsnämnden beviljar rivningslov för att riva en byggnad på fastigheten ÖDSBY 
3:62 med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
34 § Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel 
som inte: 
 
1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 

Sammanfattning 
Beskrivning av ärendet 
Byggnaden som omfattas av rivningslovet är en träbyggnad med en byggnadsarea 
på ca. 24 kvm. Sommarhalvåret används den dagligen då den förser en badplats 
söderut med toalett för allmänheten. Byggnaden är inte tillgänglighets anpassad så 
en tillgänglighets anpassad toalett i form av Bajamaja hyrs in varje sommar vilket 
innebär merkostnader. Byggnaden är i dåligt skick, att renovera byggnaden skulle 
heller inte vara ekonomiskt försvarbart. 

Förutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område, detaljplan: 14-FOS-1442 antagen 
1966-04-18. Enligt detaljplan finns det utpekat fornlämningar på fastigheten i form 
av gravhögar. Kring hela byggnaden på fastigheten är det utpekat prickad mark, 
som ej får bebyggas. 

Remisser/Yttranden 
Grannar har inte hörts då åtgärden bedöms följa detaljplanen.     
Ärendet har inte remitterats till remissinstanser.  
Bedömning 

Byggnaden omfattas inte av rivningsförbud i detaljplan. Byggnaden bedöms inte 
behövas bevaras på grund av kulturhistoriskt, miljömässiga eller sitt konstnärliga 
värde. Byggnadens tekniska brister är så omfattande att det inte finns skäl att 
hindra rivning av byggnaden. 

Beslutsunderlag  
Handlingar som ingår i beslutet Ankomstdatum 
Ansökan                                                               2022-01-03 
Situationsplan                                                       2022-01-03                                
Bilder                                                                   2022-01-03                                                            
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Avgift 
Avgiften för rivningslovet är 6111 kronor, enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, normalt en månad efter beslutet. 

Upplysningar 
Fornlämningar mestadels i form av gravhögar finns i området, nästan samtliga är 
mer eller mindre skadade. De erforderliga reservaten kring platserna har därför 
kunnat göras relativt små. Bebyggelse har ansetts kunna tillåtas mindre än 50m 
från dessa fornminnen enligt detaljplan. 
 
Kallelse kommer ske till tekniskt samråd.  
 
Rivningslovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft 
(enligt 9 kap. 43 § PBL). 
 

Besvärshänvisning: 
Hur man överklagar nämnds- eller delegationsbeslut enligt plan- och bygglagen.  
Vart överklagas beslutet? 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

När ska beslutet senast överklagas? 
Överklagandet ska ske skriftligen och ska ha kommit in till 
Samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dagen Du fick ta del av 
beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar 
Samhällsbyggnadsnämnden överklagandet och handlingarna i ärendet till 
Länsstyrelsen. 

Vart ska du skicka din överklagan? 
Munkedals kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
455 80 Munkedal 

Vad ska överklagandet innehålla?  
I skrivelsen ska Du ange: 

• Ditt namn, adress och telefonnummer 
 

• Vilket beslut du överklagar 
- ange beslutsdag 
- ärendenummer (Änr)  
- paragrafnummer (§)  
- vad beslutet gäller 
 

• Hur du begär att beslutet ska ändras och varför  
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Upplysning om verkställande av beslut  
PBL 9 kap 42a§ Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får 
verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om 
det inte har fått laga kraft.  

Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut får 
verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det.  
Lag (2018:674). 

   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Avgift 6111kr, kommunal investering i servicebyggnad. 

Folkhälsa 
En mer tillgänglig servicebyggnad möjliggörs. 
 

inga ytterligare konsekvenser 

Elisabeth Linderoth 
Samhällsbyggnadschef 

Beslutet expedieras till: 
 
Samhällsbyggnadschef för kännedom 
Avdelningschef för kännedom 
Slutarkiv 
planbygg@munkedal.se för vidare expediering 
Sökanden  

Kungörelse: 
Post- och inrikes tidningar 
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----------------------------------------
 MUNKEDALS KOMMUN
 Samhällsbyggnadsnämnden
 ANKOM 2022-01-03
 Ärendenr SBFV-2022-1 H1
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Handläggare: 
Per-Åke Willhed 
Bygglovshandläggare 

Tidsbegränsat bygglov för moduler, förskola 
 
 
Ärendenummer:  SBFV-2021-248 
Fastighet:  DINGLE 1:117 

 
Förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar att ge tidsbegränsat bygglov för moduler med stöd av 9 kap. 
33§, Plan- och bygglagen, PBL. 

För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 
30–32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden 
avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd 
i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran 
förlängas med högst fem år i taget. 

Jävsnämnden beslutar att beslutet får verkställas omgående med stöd av 9 kap. 
42a§. 

 Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor 
efter det att beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft. 

Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut får 
verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. 

Kontrollansvarig 
För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § 
PBL.  
Kontrollansvarig: 
Mattias Andersson, Höglundavägen 6, 45561 Dingle 
Certifieringsnummer: SC2210-12, Giltigt t.o.m: 2026-05-13, Behörighet: K 

 
Beskrivning av ärendet 
Förskolan i Dingles nuvarande lokaler skall renoveras och byggas till. Därför behövs 
en tillfällig lokal under renoveringen. Den tillfälliga lokalen skall placeras på fastighet 
Dingle 1:117, grusplan intill Centrumskolan under tiden 2022-02-01 till 2023-09-01. 
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Förutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplan 14-SVA-1047 antagen 1970-05-14. 

Bestämmelserna innebär bland annat att område är till för idrottsändamål. 

Yttranden 
Grannar har hörts. Följande grannar har hörts: Dingle 1:111, Dingle 1:115, Dingle 
1:116, Dingle 1:117, Dingle 1:121, Dingle 1:124, Dingle 1:127, Dingle 1:128, Dingle 
1:129, Dingle 1:130, Dingle 1:131, Dingle 1:132 och Dingle 8:1. 
 

Fastighetsägaren till Dingle 1:121 har erinran: Jag lämnar inte mittmedgivande 
gällande tidsbegränsat bygglov för moduler som det ser ut nu. Mina synpunkter är:  
- inga ingångar mot vår fastighet,  

- ingen störning av värmefläktar, lampor, pumpar, belysning mot vår fastighet. 

Är långtidssjukskriven och är i behov av återhämtning dagtid som nattetid. Därför är 
ytterligare ljud ej att önska för ett drägligt liv. 

Mitt förslag är, se bifogad handling. 

Handläggarens tolkning är att vända byggnaden så att innergård med ingångar vänd 
från fastighet Dingle 1:121 

Sökandes bemötande av erinran från fastighetsägare Dingle 1:121. 

Inga störningar av värmefläktar, lampor, pumpar kommer att förekomma enligt 
lagkrav. 

Vad gäller ljud, så kommer det att minska då Centrumskolans barn ej kommer att ha 
tillgång till området samt att området ej kan beträdas under kvällstid för 
allmänheten. Detta gör att det kommer bli en lugnare miljö under det tillfälliga 
bygglovet. 

Följande fastigheter har svarat utan erinran: Dingle 1:111, Dingle 1:115, Dingle 
1:117, Dingle 1:129, en av ägarna till Dingle 1:131 och Dingle 8:1. 

Övriga har inte svarat. 

Rektorer på Centrumskolan och förskolan samt arbetstagarrepresentanter har fått 
möjligheter till att ha synpunkter på ärendet. 

Rektorn på Centrumskolan har svarat utan erinran. 

Övriga har inte svarat.  

Bedömning 
Bedömningen är att den tillfälliga placeringen av byggnaden på grusplan intill 
Centrumskolan är lämplig med hänsyn till närheten av övrig skolverksamhet. 
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Omgivande fastigheter kommer att påverkas av den tänkta åtgärden under en 
begränsad tid, 1½ år. Den påverkan som kommer att ske bedöms vara av sådan art 
att den inte är till stort men för omgivningen. Detta då grusplanen där byggnaden 
placeras inte kommer att nyttjas till den grad som är i dag med ljud, ljus och 
aktivitet under stor del av dygnet. Bedömningen är att påverkan kommer att vara 
under en mindre del av dygnet. Ingångarnas placering bedöms vara den bästa 
placeringen med korta anslutning till parkeringsplats, gång /cykelbana och till 
Centrumskolan 

Det är ett väsentligt allmänt intresse av att få starta åtgärden omgående så att 
renovering av den ordinarie lokalen kan påbörjas. 

Beslutsunderlag  
Handlingar som ingår i beslutet Ankomstdatum 
Ansökan  2021-12-30 
Redovisning av parkeringsplatser, lekplatser  2022-01-07 
Fasad- och sektionsritningar  2021-01-05 
Planritning  2021-12-21 
Situationsplan  2022-01-05 
 
 
Avgift 
Avgiften för bygglovet är 15618 kronor, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat, normalt en månad efter beslutet. 

Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 
kap. 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

  
 
 
 

Henrik Gustafsson Elisabeth Linderoth  
Avdelningschef Plan, bygg och MEX Samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

 
 
Expediering: 
Beslutet delges: 
Samhälsbyggnadschef för kännedom 
Avdelningschef för kännedom 
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Slutarkiv 
planbygg@munkedal.se för vidare expediering 

Sökanden  
Kontrollansvarig  
Fastighetsägare 
Sakägare där beslutet gått dem emot 
 

Meddelande om beslutet med brev till: 
Grannar 

Kungörelse: 
Post- och inrikes tidningar 
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Besvärshänvisning: 
Hur man överklagar nämnds- eller delegationsbeslut enligt plan- och bygglagen.  
Vart överklagas beslutet? 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

När ska beslutet senast överklagas? 
Överklagandet ska ske skriftligen och ska ha kommit in till 
Samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dagen Du fick ta del av 
beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar 
Samhällsbyggnadsnämnden överklagandet och handlingarna i ärendet till 
Länsstyrelsen. 

Vart ska du skicka din överklagan? 
Munkedals kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
455 80 Munkedal 

Vad ska överklagandet innehålla?  
I skrivelsen ska Du ange: 

• Ditt namn, adress och telefonnummer 
 

• Vilket beslut du överklagar 
- ange beslutsdag 
- ärendenummer (Änr)  
- paragrafnummer (§)  
- vad beslutet gäller 
 

• Hur du begär att beslutet ska ändras och varför  

 

Upplysning om verkställande av beslut  
PBL 9 kap 42a§ Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas 
fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har 
fått laga kraft.  

Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut får 
verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det.  
Lag (2018:674). 
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Sid. 1 (8)

Information om ansökan, bygg-, mark och rivningslov

Vad händer med din ansökan?

1. Då du slutfört din ansökan via denna e-tjänst får du ett mottagningskvitto och en kopia på din ansökan om du valt det. 
2. Din ansökan registreras i vårt ärendesystem och ett mottagningsbevis skickas till dig med ditt ärendenummer och kontaktinformation till den handläggare
som kommer att ta hand om ditt ärende. 
3. Handläggaren kommer att kontakta dig om något saknas i din ansökan. 
4. Din ansökan granskas mot gällande lagstiftning och bestämmelser. 
5. Eventuella remisser skickas ut. 
6. I vissa fall kontaktas dina grannar för att de ska få lämna sina synpunkter. 
7. Beslut fattas när ärendet är färdigbehandlat och avgiften räknats ut. 
8. Ärendet expedieras och kungörs och beslutet skickas hem till dig. 
9. Bygglovet vinner normalt laga kraft fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar och det inte blivit överklagat. Kända sakägare har
tre veckor på sig att överklaga från att de fått kännedom om beslutet.

Vilka handlingar krävs?

Normalt behövs följande handlingar för hantering av din ansökan: 
- Ansökan om bygglov (denna e-tjänst) 
- Plan-, fasad- och sektionsritningar, minst i skala 1:100 
- Nybyggnadskarta, i lämplig skala. (krävs vid nybyggnation inom planlagt område och i vissa fall utanför planlagt område) 
- Situationsplan, i lämplig skala 
- Teknisk beskrivning 
- Foto på befintlig byggnad (om åtgärden avser ändring och- eller tillbyggnad av befintlig byggnad) 
- Förslag till kontrollplan (om det är en enklare åtgärd som inte kräver kontrollansvarig) 
- Anmälan kontrollansvarig 

Det är viktigt att ritningar utförs på ett fackmässigt sätt. Fackmannamässigt utförda ritningar innebär bland annat att de ska vara måttsatta, skalenliga, tydligt
ritade på helvitt papper(inte rutat eller mm-papper) och med god kontrast.

Grannars synpunkter I vissa fall får grannarna ge sina synpunkter på det som ska byggas, till exempel när ansökan avviker från gällande detaljplan. 
Byggenheten kontaktar då grannarna som får möjlighet att lämna sina synpunkter. Du får alltid möjlighet att ta del av och yttra dig över inkomna synpunkter
innan beslut fattas. Att grannarna godkänner en åtgärd räcker inte för att du ska få bygglov. Åtgärden måste också uppfylla kraven i plan- och bygglagen.

Startbesked

Innan du påbörjar några byggåtgärder måste du invänta startbesked. Om du påbörjar din byggnation utan att invänta bygglov och/eller startbesked kan en
sanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 9 kapitlet.

Jag har läst ovanstående information och vill gå vidare.
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Sid. 2 (8)

Fastighet

Fastighetsbeteckning

 
Adress

 

Postnummer

 
Ort

 

Sökande
Ansökan gäller

Privatperson Företag / Juridisk person

Förnamn

 
Efternamn

 

Personnummer

 

Företagsnamn

 
Organisationsnummer

 

Företagets referens (id eller namn)

 
Utdelningsadress

 

Postnr

 
Postort

 

Telefon (inkl. riktnummer)

 
E-post

 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag)

Förnamn

 
Efternamn

 

Telefon (inkl. riktnr)

 
E-post

 

Sökande är fastighetsägare

Är fakturaadress samma som ovan?

J a Nej

Faktureringsadress

 
Fakturareferens

 

Postnr

 
Postort

 

Finns medsökande?

J a Nej

Medsökande

Förnamn

 
Efternamn

 

Personnummer

 
Utdelningsadress

 

Postnr

 
Postort

 

Telefon (inkl. riktnr)

 
E-post

 

Medsökande är fastighetsägare
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Kontrollansvarig

Förnamn

 
Efternamn

 

Personnummer

 
Utdelningsadress

 

Postnr

 
Postort

 

Telefon (inkl. riktnr)

 
E-post

 

Behörighetsnivå

 
Certifieringsorgan

 

Kontrollansvarigs certifieringsnummer

 
Certifieringens utgångsdatum

 

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Förnamn eller företagsnamn

 
Efternamn

 

Personnummer-/organisationsnummer

 
Utdelningsadress

 

Postnr

 
Postort

 

Telefonnr (inkl. riktnr)

 
E-post

 

Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag)

Företagets projektnr

 

Förnamn

 
Efternamn

 

Telefonnr (inkl. riktnr)

 
E-post

 

Övriga fastighetsägare

Övriga fastighetsägare (mottagare av inskickade handlingar)

För- och efternamn

 
Telefon

 

E-post

 

För- och efternamn

 
Telefon

 

E-post

 

För- och efternamn

 
Telefon

 

E-post

 

För- och efternamn

 
Telefon

 

E-post
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Byggherre (om annan än sökanden)

Förnamn eller företagsnamn

 
Efternamn

 

Personnummer-/organisationsnummer

 
Utdelningsadress

 

Postnr

 
Postort

 

Telefon (inkl. riktnr)

 
E-post

 

Företagets projektnr

 

Kontaktperson (om byggherren är ett företag)

Förnamn

 
Efternamn

 

Telefon (inkl. riktnr)

 
E-post

 

Ansökan avser

Bygglov

Marklov

Rivningslov

Bygglov där positivt förhandsbesked lämnats

Diarienummer

 
Datum

 

Tidsbegränsat bygglov

Diarienummer

 
Datum fr.o.m.

 
Datum t.o.m.

 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Diarienummer

 
Datum fr.o.m.

 
Datum t.o.m.

 

Periodiskt tidsbegränsat bygglov

Datum fr.o.m.

 
Datum t.o.m.

 

Åtgärd-/er

Nybyggnad

Tillbyggnad

Ombyggnad

Rivning

Fasadändring

Ändring av marknivån

Inredande av ytterliggare bostad/lokal

Ändrad användning

Ändrad från

 
Ändrad till
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Sid. 5 (8)

Annat, se anvisningar (förtydligas under "Beskrivning av projektet")

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till lämnade uppgifter

 

Byggnad/anläggning

En- och tvåbostadshus

Flerbostadshus

Antal lägenheter

 

Fritidshus

Förråd, uthus

Garage, carport

Gruppbyggda små-/radhus

Hotell, restaurang, affär

Industri- och lagerbyggnad

Mur, plank

Skylt/ljusanordning

Transformatorstation

Annat

Ange typ

 

Tidplan

Datum för planerad byggstart

 
Planerad byggtid, månader
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Sid. 6 (8)

Areauppgifter m.m.
Befintlig byggnadsarea

Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragande byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark. (Carport ingår i
byggnadsarean.)

Befintlig byggnadsarea m²

 
Tillkommande byggnadsarea m²

 

Bruttoarea

Area av mätvärdadelar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdet angivenbegränsning. (Det är summan av
bruttoarean i byggnadens våningsplan som skal anges.)

Bruttoarea m²

 

Tillkommande bruttoara

Vid tillbyggnad (och även vid påbyggnad och inredning av vind) räknas bara tillkommande area

Tillkommande bruttoarea m²
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Utvändiga material och färger (vid ny-/tillbyggnad, ombyggnad samt ändring)

Befintlig fasadbeklädnad

Tegel Betong Plåt

Trä Puts Glas

Annat

 
Kulör (ange färg, NSC-kod el.dyl.)

 

Blivande fasadbeklädnad

Tegel Betong Plåt

Trä Puts Glas

Annat

 
Kulör (ange färg, NSC-kod el.dyl.)

 

Befintlig takbeläggning

Lertegel Betong Plåt

Papp Skiffer Koppar

Annat

 
Kulör (ange färg, NSC-kod el.dyl.)

 

Blivande takbeläggning

Lertegel Betong Plåt

Papp Skiffer Koppar

Annat

 
Kulör (ange färg, NSC-kod el.dyl.)

 

Befintliga fönster (typ av glas)

Isolerglas Treglas En-tvåglas

Blivande fönster

Isolerglas Treglas En-tvåglas

Befintliga fönsterbågar

Trä Lättmetall  

Annat

 
Kulör (ange färg, NSC-kod el.dyl.)

 

Blivande fönsterbågar

Trä Lättmetall  

Annat

 
Kulör (ange färg, NSC-kod el.dyl.)

 

Vatten och avlopp
Vatten

Kommunalt Gemensamhetsanläggning Enskild anläggning

Avlopp

Kommunalt Gemensamhetsanläggning Enskild anläggning

Dagvatten

Kommunalt Gemensamhetsanläggning Enskild anläggning
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Bilagor (Kryssa i de handlingar som bifogas ansökan)

Situationsplan Planritning

Kontrollplan Sektionsritning

Fasadritning Konstruktionsritningar

Markplaneringsritning Energiberäkning

Teknisk beskrivning Avfallsplan

Brandskyddsbeskrivning Prestandadeklaration kamin/skorsten

Marksektionsritning Nybyggnadskarta

Annat Om annat, var god ange

 

Kommunikation
Godkänner du/ni kommunikation via e-post?

J a Nej

Underskrifter

Datum och sökandens underskrift

 
Datum och medsökandens underskrift

 

Namnförtydligande

 
Namnförtydligande
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Principsektion

Fasad nordöst

Fasad nordväst

Fasad sydväst

Fasad syd öst

5 m 10 m0 m

SKALA 1:100

Revideringen avserRev Datum Sign

Datum Modulserie Antal Projekt nr

Ritning nr RevSkala
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Fastighetsbeteckning

Typ

Bygglovshandling

Dingle 8:1
Centrumskolan Dingle
Tillfällig moduluppställning

Fasad, principsektion

Kubik fsk 24 67809LA220103

1:100 (A1) A35-01Andreas Wendt 070-323 83 10
andreas.wendt@adapteo.com
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Revideringen avserRev Datum Sign

Datum Modulserie Antal Projekt nr

Ritning nr RevSkala
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Fastighetsbeteckning

Typ

Anbudshandling

Förskola Dingle
Tillfällig moduluppställning

Plan

Kubik fsk 24 67809LA211124
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Kartan upprättad

Fastighet Adress
Järnvägsgatan 8, Centrumskolan

Skala
1:400

Koordinatsystem i plan
SWEREF 99 12 00

Höjdsystem
RH 2000
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Dingle 1:117 

Info gällande tillfällig modulförskola under renoveringen av Dingle förskola 

Antal barn 90st 

NR Beskrivning 

1 Parkering för personalen till Dingle förskola vid Dingle sporthall 

2 Lekplats för Dingle förskola, 600kva 

3 Parkering för av-pålämning till förskolan 

4 Område för moduler och inhägnat område, lekyta på ca 4400kva 

5 Tillgänglig lekyta, 1600kva 

6 Ej med på bild, det är grusplanen på tyft som Centrumskolan har tillgång till för aktivitet 

 

Kontaktlista 

Namn Ansvar Mail Telefon 

Mia Elofsson Avdelningschef förskola Mia.elofsson@munkedal.se 0524-18030 

Gabriella Stenman Rektor förskolan gabriella.stenman@munkedal.se 0524-18034 

Henrik Williamsson Rektor Centrumskolan henrik.williamsson@munkedal.se 0524-18276 

Ulrika Johansson Fastighetschef Ulrika.johansson@munkedal.se 0524-18212 

Mattias Andersson Projektledare Mattias.andersson@munkedal.se 0524-799527 

 

 

 

----------------------------------------
 MUNKEDALS KOMMUN
 Samhällsbyggnadsnämnden
 ANKOM 2022-01-07
 Ärendenr SBFV-2021-248 H23
----------------------------------------

62



----------------------------------------
 MUNKEDALS KOMMUN
 Samhällsbyggnadsnämnden
 ANKOM 2022-01-07
 Ärendenr SBFV-2021-248 H23
----------------------------------------

63



----------------------------------------
 MUNKEDALS KOMMUN
 Samhällsbyggnadsnämnden
 ANKOM 2022-01-10
 Ärendenr SBFV-2021-248 H27
----------------------------------------



----------------------------------------
 MUNKEDALS KOMMUN
 Samhällsbyggnadsnämnden
 ANKOM 2022-01-10
 Ärendenr SBFV-2021-248 H27
----------------------------------------


	Svar till kommunrevisionen- Åtgärder för att säkraBygglovsprocessen.
	Rivningslov för förråd, uthus och WC Ödsby 3:62
	Tidsbegränsat bygglov för moduler, förskola Dingle 1:117


{"documentKey":"ZFQW6-3EHYE-E2TFI-6BUIL-DP3AF-6B07G","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2021-12-02T18:09:05Z","subtype":null,"ip":"90.230.101.60","signatureLines":[{"role":"Undertecknare","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe88de95c762f66.xml","validations":[],"signerSerial":"194511044838","type":"bankid_se","signerName":"Claes Ingvar Hedlund"}]}


 ========================= ====================== ================= =========================================================================================== 
  Time                      Name                   IP                Activity                                                                                   
 ========================= ====================== ================= =========================================================================================== 
  2021-12-02 14:04:29 UTC   Johan Palmgren         188.148.179.152   The document was created                                                                   
  2021-12-02 14:04:29 UTC   Johan Palmgren         188.148.179.152   A signing link was activated for "Claes Ingvar Hedlund"                                    
  2021-12-02 14:04:31 UTC   Johan Palmgren                           A signing request email was sent to "Claes Ingvar Hedlund" at "claes.skulestad@gmail.com"  
  2021-12-02 18:06:11 UTC   Claes Ingvar Hedlund   66.102.9.51       The signing request email was opened by the signer                                         
  2021-12-02 18:06:14 UTC   Claes Ingvar Hedlund   66.102.9.60       The signing request email was opened by the signer                                         
  2021-12-02 18:06:31 UTC   Claes Ingvar Hedlund   90.230.101.60     The document was viewed by the signer                                                      
  2021-12-02 18:06:33 UTC   Penneo system          90.230.101.60     The document was viewed                                                                    
  2021-12-02 18:09:05 UTC   Penneo system          90.230.101.60     The document signing process was completed                                                 
  2021-12-02 18:09:05 UTC   Claes Ingvar Hedlund   90.230.101.60     The signer signed the document as Undertecknare                                            
 ========================= ====================== ================= =========================================================================================== 



         D55fVdkcLZgLCi9X/I5W0H3gjmPrSQnG3DQEUlDIIMY=     N+VoUJ8zeecC2oCawyhDxpo4eg7SsJmyIaFq4iVccWo= TnOPbiCksSBQV+nCEICk4Lf44qlj81oPu0Td+r+pqMYtOPNQpVPrkUwLsWhG1B4rkQ1r9Izb17CHiqtdPWQpx+3VypVuKlakGQdpN8/kakbR+GFKfIINPta9DwoBDyUZFVsL1vC8MI8ZaIl9FXtP6pKdJZ3y7DoafEVn7mljd/CPEDSMFRGzd4XXhiDLKdyf9BS9k3+LeJ8xfNnU8tduusdOEHrhgQnmJKWGPu5QgSQ6+yYlfbbdvGxizex8zL14zTtrlaIsF+LRQtep1APUZ8w77jdyar6AHNzvrNWifIOqCD4qz9QgWfZq9QjLoKabBC98giQXY0qMW/hLIG0tmw==   MIIFnjCCA4agAwIBAgIIE0myLTd2nngwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZUxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxPDA6BgNVBAMMM0zDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMTAzMjUyMzAwMDBaFw0yNDAzMjUyMjU5NTlaMIHfMQswCQYDVQQGEwJTRTEzMDEGA1UECgwqTMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRAwDgYDVQQEDAdIZWRsdW5kMRUwEwYDVQQqDAxDbGFlcyBJbmd2YXIxFTATBgNVBAUTDDE5NDUxMTA0NDgzODE8MDoGA1UEKQwzKDIxMDMyNiAyMy4yOCkgQ2xhZXMgSW5ndmFyIEhlZGx1bmQgLSBNb2JpbHQgQmFua0lEMR0wGwYDVQQDDBRDbGFlcyBJbmd2YXIgSGVkbHVuZDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKI8t3ujiV2M3Pp45n+7A8WK/gR5hQES9qjMsQDgWEckx+bRF1IMLHlvbEVfm5Gn4ks8YNIzJTj+3hnpl1wvmrIsyV6WVoU4YhAfJFUdMANdreub17ew4umO0l/GplBDh1N21gYNLeONhh3CvLfKNM6Ds04lXd+fNScHkQgSTFtWL6MGvuxsjKTO1kGzJCMHj3qbAl/YALt5rCJG8YYcerJpOK33400rcwN5asse5qvbz4/e1xYSc+SNYUGf3M96gaHdupGa0UkIypcVUC2fsz694QDRm0DGBAMkKA+jqnAqoA0rYFmX/kZ/7rl00cexhPsJKnUcS1aTWOCLcAhi4Y8CAwEAAaOBpTCBojA7BggrBgEFBQcBAQQvMC0wKwYIKwYBBQUHMAGGH2h0dHA6Ly9vY3NwLnJldm9jYXRpb25zdGF0dXMuc2UwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQUwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMB8GA1UdIwQYMBaAFDOsRqU5djuwrt9y3qPiVg90rVUoMB0GA1UdDgQWBBRJmR4xnNCfY0GTe2r5/HQyo0Ez3zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAMhkMvn85J1ltFOVbH/h8L2e6GD92NXrE21sjTyAWoYJmrXpztxkgMFLKo7LGbHbJSKvdVCzEXxl8tytf6NSUF6T3NL9YOpPG1lmI3ioCIfNJ/7Q5f+vv3BJZyTwRYjmFq4uqNo2JF/MUM3cSwhiRkJAnY95Jl15n8nTrCaulwmsoI+KA04ya0+YUDqafClhcCH3abOFtc8VOZvR3FDBR0W4vc1V8WYt/jMu3WCYFig3ddCFW//5LaYg+y7ehT/bvZl6JUWf+eoWZ+s3EPN6QhFg1cbgtNb4PUs9mENNoLE1DtKzqTnOE7baspAYaIxgF/N7S87DXDILeKKSUgVWYlSz2H0zQwz2Mw6wraaLFmBsM1cLmi5c1GSvopA9qC2pSB9/AbqucuwHmNnIfLiiJHwk75F3XSMYcOx4Gw1hBia4OM21T7P4652jkdfkFGEsByiaJF07UmGGBtGanZOh7F3R3/xeK9Ck8vXlqdwocRSKHt59aKMzn0X+xgalJu7P57Q16fazhXIC5/i0puhlr2fg7P1EU2jPxH5rcBV2pM/G23WVo6c73J9SpzEwFPwSOc8SS9awFEkP1YMWkWy+gvsiNznfKZxHbaItPbsHjfe4ejYJ1vRmUwoaP3sKAufPTWWhN6EIb1yqDu81O+4hpe4v6OCDb542dTi9qTno2iNw= MIIGHDCCBASgAwIBAgIIJ8Xg9PzzFZowDQYJKoZIhvcNAQENBQAwgYsxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxMjAwBgNVBAMMKUzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDQSB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTEyMDEwMzA5MDQwN1oXDTM0MTIwMTA5MDQwN1owgZUxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxPDA6BgNVBAMMM0zDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAOl18mVjNQ1USNMNS55OJHfB//dGrp12Y/5qxH3ALuGfLIhB/DGGHEUT90BGrD06QLzKYnxJ5qYNNR8Tp/xX4zb+8Eu0AWugDuhzo6h1JaH7HVbWEGRA7ImbSI43I4B5XoI40d/TD3HSmLknAOPY+skwkQbl0MBp0DIB7mesGOUv3PwguLff336/k81eMFlFBWWVDu4QXAL0mEXgxZlwJyqbX2OxsDoApelFzQo6Q0DB7p6wJvhd8tl9nkcvfkVHsq9+umFRBFaMQ7eWho/NMdpr5ei3gvdj77bNRrqd0uaDW96zzMmxIyybEoHoWffqms1b9LV4ovlkZAxxAvnKjm15nR05bQCEg1FwuMhV/yQjJp8YALfaaxThmv4JwzcSILLblx1YqwFulRdozaGlyGmgXdGWl9r/4qbNczSLJpnTvJnNRt7qHbaXLDsFcNegozxry+JGM7pIQ9cE4zqiQHBibmqJvI03X+2Y2vz1cNXDljtwpu9nOxS10ucjAQV6ySh+T7emRAdkNdl56CeDc6dZCIxJHf8Rc0ri2u3bMltwGtLzF8KMSd7GVH1jKva0hhQik+WBYmrvKmQhPIxktE6U1HDgD5NJzA+hMltUb0xg+ULaXFGdrKpCbfH0TXqWoRJJy/p+Da6SLvfs+cqwfWiA7P9jGq9Cc+75xWvENaI7AgMBAAGjeDB2MB0GA1UdDgQWBBQzrEalOXY7sK7fct6j4lYPdK1VKDAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MB8GA1UdIwQYMBaAFEhgPBUd+cOmy54Z89iRpHPcv4NRMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEFMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEAbeDwk8c3FIoKqE/jDXBmVTMDinpNpFIRl2ox+pwroP87NTQiQL2sP+ey6noFH3RfaMlg1SWF4Yi1zpVLSOjXplyRUGGzZ8CRsESnorNeLWcmKPkiY+PeFQqiC0JEAezrlWGwiOr85xAL8j8sRWByvvXwmzB410WqI/TsufA9qzU7RhlWX8Grh6nQzbxDlYq/kWpWslxzdhIVrDJ5moLR8mTXiq+/fPwn7/W3OjrBrJw+YQb+VX0KGK+1YsFJTpumG7ZFjHlcl5HytPm79hhRqY/pPitE0hi+L73l5RzdzGS9QfXxxLa6oQeQHCFxfoANVVu9ZWF+YRray7dgbfhf14P2nhPRQ1YR2r2k0RHK4MoezxwixpSyHp32xnG//zr0uSo+Ppz6aRxxI6TsdCfuMFp6p8f5Qq/Yx7soa+N3v+DQ2C+5McRiMlSIkKZOQMWhNASmygLWzQ/F4AJWClB5BXZ/uSJ4rj8vHPxCIJRldGXtmJxKvMGJfhB+GhV9xq3UwaGp5gdQvAPWSAAR/TeB9FsXqKqqIo+1ykMn0888R+Xysh7zZGIAAF5FFs6SFgndcaug0alXzYbrA4NdgE6QLso93h+eHea4KMqDVEhyipl1gs+GmniEeC8iZmsA/jonDrc+xNB0KxoekRWUtR/j/xq47wRnctL1COorUXxVdEU= MIIF6TCCA9GgAwIBAgIIfwLVETPfYVQwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMjAxMDMwODIyMDRaFw0zNDEyMzEwODIyMDRaMIGLMQswCQYDVQQGEwJTRTEzMDEGA1UECgwqTMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5ODc4MTIwMAYDVQQDDClMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQ0EgdjEgZm9yIEJhbmtJRDCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBALfPvkXYNltTyTyvOvokGXxEdSsnq/CbQsF3GF6dmYVoE+VUHLc2CfLysJdtRj91EbzsHhhaKleEiWHcs288jAF9wb+jdSnco71BCT8WVGw8RWaGtNYqmKH6FfSrO3bgqp5BmWd5j77hpS5OKNkGN2ezb977CukMlp689WWa+W9UONrDJJ8V9jJfMJso7lpLFccLL/U7kwVXrl4KP2dkXcoYQ8VBY/A97EwT+MIixm6Ui9S8MRoOFebmFs+sd9Hb/bT1q2Tj/lgpDHopfNceo6PAUTz6U+nlJw9B/Ntyvz8BCH/t9zb0bjBrBLWw6m/+g4okT+IalOJDTCnebpNqb2hJawydVQpaf3JIkDd9mQplZHCnvkSfBK8i0M06mTpx8+Tt8NijsrfK129XOybh2hVLgqu0b3XxTn0PkSF8Kdwksdkj+9UdFNoZnUzVjY03e1fwLzedKCa01rm+g5qxF00UkltEt1TBF6bTuRBsCUhFADDgOFwc/YJsrE6QcBoqiAob/UxpOy44s4QlfWqZRl0tzcL7tPHQeVXB56qzt4fTFonojyQOgpIydeEElqVn3LJ+HSyDsIZMa+MPz/LSqErBWJ5DrG3VHlr/OIz5K5G5EfFYjNtCcbzO8Afh5LN9VOVTFdXI8GcfGlqH3VoOVjP3OiUcrL1ST/ZM5oK4yzvpAgMBAAGjeDB2MB0GA1UdDgQWBBRIYDwVHfnDpsueGfPYkaRz3L+DUTAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MB8GA1UdIwQYMBaAFGeKurLqSBx69TtoNydyBuuRY8tTMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEAuJ4fFwjgDbsO0S0lNuNl6Qqbidw68bjHxFq8ispURgLZH9uV5e8SnERztuCORIWL1yPevwlrYee24j7lbUp2v6UfgrYc/cJsiMNrhfdZddB0YcLtej7HaGxcei2jfEnHMNpxVGKRe7vgMULau1/6jud+IER9KTr5740S1RZ32E/2EmV69Ady1KvMsmlDFFgwFMiAdRyhEzWi8jmTj3fq+7wPYE/9t5Ev21spK33PeSzGGwKzyLkpDltBZMRRUM/kQ0w9UpxPM0JtoznWq0eNjhTMEk14BaeAe0pIT4Znw2kyIrECXKiaOSZOehdo3feUKrPdDHl24XHoMeXjCAtx+DLWvhdaigwEQzwcahYwRGk1bPpo1C0XI8sT0RqshMyKvOF86UZt7nRjm/JP0nztvNM/4wc2WxNYLeHiEchKfiZuAfnhCmLbSy7K4ZT488FQ1me8ioa1DymqehkplR32Q9frRYJJ96inPS5INOSySEPXmoKYrqK77Q9pUKoyKHNBhN2FIzFIzQeOrBrLIlQDBb9P3HJa+7a1kKuEvhYF+SCT6y15VyLdJzhe5dDQIfrdnhVnfvl6NqaoF5NTTZci7zuIhBfK5B4YVIv4EeeiaNH/HhekTQRsqWMaN2yAA+u6kmMpj+WWpSIec+XJcBDpWNlasDfV/WHsTV92I/4VTYY=   SW50eWdhbmRlIG9jaCBzYW10eWNrZQoKTWVkIG1pbiBzaWduYXR1ciBnb2Rrw6RubmVyIGphZyBpbm5laMOlbGxldCBvY2ggYWxsYSBkYXR1bSBpIGbDtmxqYW5kZSBkb2t1bWVudCwgc29tIGlkZW50aWZpZXJhcyBhdiBlbiBkb2t1bWVudG55Y2tlbCBvY2ggc2l0dCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlLgoKSmFnIGdvZGvDpG5uZXIgYXR0IG1pdHQgZnVsbHN0w6RuZGlnYSBuYW1uLCBtaW4gSVAtYWRyZXNzIG9jaCBtaXR0IG9mZmVudGxpZ2EgY2VydGlmaWthdCBzcGFyYXMgb2NoIGxhZ3JhcyBkaWdpdGFsdCBpIHN5ZnRlIGF0dCBiZXZpc2Egc2lnbmF0dXJlbnMgZ2lsdGlnaGV0LgpJbmZvcm1hdGlvbmVuIGluYsOkZGRhcyBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBhdHQgZmlubmFzIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciDDpXRrb21zdCB0aWxsIGRldCBzaWduZXJhZGUgbWF0ZXJpYWxldC4KCk1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgZ29ka8Okbm5lciBqYWcgZGV0IHNsdXRhbnbDpG5kYXJhdnRhbCAoRVVMQSkgc29tIGfDpGxsZXIgdmlkIHRpZGVuIGbDtnIgYW52w6RuZG5pbmdlbiBhdiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBzaWduZXJpbmdzcGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCBzaWduZXJhcwoKCk1pc3NpdmJyZXYgLSBHcmFuc2tuaW5nIGF2IGJ5Z2dsb3ZzcHJvY2Vzc2VuIHNsdXR2ZXJzaW9uIAoKSmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIk1pc3NpdmJyZXYgLSBHcmFuc2tuaW5nIGF2IGJ5Z2dsb3ZzcHJvY2Vzc2VuIHNsdXR2ZXJzaW9uICIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC0gIHNvbSB1bmRlcnRlY2tuYXJlCiAgICAKRG9rdW1lbnRueWNrZWw6IFpGUVc2LTNFSFlFLUUyVEZJLTZCVUlMLURQM0FGLTZCMDdHCgpEb2t1bWVudGV0cyBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlIFNIQS0yNTY6IGVkZjVlYmU0NTVlNGVmMTUwNjZmMGNjMDUyMmQ4NDdjZmExZmQ1ZjI3YzQ0OTljY2UyYjAyNDIyNzFhNDE4NjQK eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiMTExMDYzNjQiLCJkb2N1bWVudF9kaWdlc3RzIjoiW3tcImtleVwiOlwiWkZRVzYtM0VIWUUtRTJURkktNkJVSUwtRFAzQUYtNkIwN0dcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiZWRmNWViZTQ1NWU0ZWYxNTA2NmYwY2MwNTIyZDg0N2NmYTFmZDVmMjdjNDQ5OWNjZTJiMDI0MjI3MWE0MTg2NFwiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9XSJ9  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF 6uRh9QNkIs36s9XlminyLosN0c0= UGVubmVv  Signing Ny4yNS4w   SU9T MTQuOC4x k/9sxgljNhC3vttjE55OzkjeHCc= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw token-not-used       MIIH3AoBAKCCB9UwggfRBgkrBgEFBQcwAQEEggfCMIIHvjCCAU2hgaUwgaIxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxSTBHBgNVBAMMQEzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjExMjAyMTgwOTA0WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBShCe2TeJhFnFU8Wp45Ntc896JzbAQUM6xGpTl2O7Cu33Leo+JWD3StVSgCCBNJsi03dp54gAAYDzIwMjExMjAyMTgwOTA0WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgxUGZCEJlUjfjcMDc2LHCMrbvdHE6MlVfQNuYpTApsxYwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBABzLdkTNH+hIY0tPwunR+2w+qhO4+PH8X8MWTaGOO95ZQ1vSWGq+parZT1KVJtzf8Pr0NCdZVmh7r/eIhRNPrTwb+VQItPuRyV91DxnRmGcUgfKdNbhx2UzNrdI6hs8UdyecUM4Jvf74zvCgGq+s1mmjtcaTnznhwrG15Ibt7PkRk+oz6Wf0KK2nPtoXHwvDYH+IsJD399aLHZ82iiCzukbAma3nSW+kBBYXFzR1UV0UTcEGZXvqRcWq3Wr0GGWoOkLMflnRlp0u+sKbdfV7zXC15YNXF7yVN8PF15/T6tG91eSV6EhvHB3botNkjcaLXmw8J/zBrlbcjHZjc1O9a6OgggVVMIIFUTCCBU0wggM1oAMCAQICCG+75iotHAb/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGVMQswCQYDVQQGEwJTRTEzMDEGA1UECgwqTMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5ODc4MTwwOgYDVQQDDDNMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjExMDE3MjIwMDAwWhcNMjIwNTE4MjE1OTU5WjCBojELMAkGA1UEBhMCU0UxMzAxBgNVBAoMKkzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBBa3RpZWJvbGFnIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTE2NDAxOTg3ODFJMEcGA1UEAwxATMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMKfcNY9WXb1gQyvLGk9+F78qY5WsushvNtnuAvGJ+tCxAJ+TYv5ppnQZ7jJ7hXDNu11NbHJ3L+N+WgtSmZj1lo6zZhHhUMovG80qpwcPh3+k0n6jDdEAfAKfn32OIHR7Zqt1HhsKtSdy+GarB533Ll0Uf7DVmCxbr5ODQd1oUPzOuIj3V0cuwz/dReNYNemWCeXqxxjDKKgse8zAarGfF48T/6hlF1xOcFpDYGqJH30bIo4q329WaAUp6PfxRUSpDV/WO24wiks5TEFApI9SYuuC5xEC7/d3qKvEFx/C8PF+JC6UsCJSKF5i/wNCwaR61SltofJp+SbBhCn4buKGT0CAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQzrEalOXY7sK7fct6j4lYPdK1VKDAdBgNVHQ4EFgQUFoNVM72k823QyvkHcMPpGMqF1dUwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAABvp0KkKzob95maSNMbXZ/Pyd/8+ptX3P5EQDI+TrAs9DdG3QhCroiWpsi3Tyhy62K9PP5jaXfK4QNPwoPddpCoFO5GSIbKzY5+KFRrbYitJgmoAjp8AeLgUmSLm4CG4pkJudCmrVEpZePWen69v2ijD6jG07Ws66XMFHtC/24KftTFpU0DJKQv1ZpP9sQJS7zaVjxGKcLr3NMCSyA6NcYgqMcSbeexm3Q8obUH8tKjyOLAQip9QS3ZVmz5eDAF+EbQqIvb998Y3manVdjoS6OpZX81dIjk+BRUle/p5pyO8+cYbLcjNSoj9xqexOkNRoLvM+4LnS4feIHyGm+wZM3wgsNfT1CPSBr/ixVt6JvVZCyFt6P1TsoQOBLG79vuIbsd63K4kQrTl9Tcto7l1VfUUH7uodQVSSo+bg2QQ1zP26Ag5iDmLBe9QpLnxBfjmVEsXd4yvaAADDAwy6BAnkPH1WWvWK5UvnL2my7zVA/urq81j4VNI8SfJGmbD3MIqZ8e14z0YhZ7JSxBVWfuXLCj/HRrAGI3pqmvovsLHqAGfgO/VzDaMWovPBj4MW4dCo8KPRZR4mxDpcePkcb5uaXUDoeIPQSPQN396+QGBwVW2kwwz8u63RV+C7/pmHUMUKC1mzMyNaKZvryijjVl4WEZNoc/UeA5HGSms/dagI6E    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCCA1n2Q7+A0+owIY/CGZXZAbVerYn5pWVHJljwdzGV2PAIIMMD57UotcdoYDzIwMjExMjAyMTgwOTA1WjADAgEBAgYBfXxV7AOhGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAggttwn57kR3hTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIxMTEyMDEwMjg0MVoXDTMzMDIyMDEwMjg0MVowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMS00MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALQ+7EN/516YzuzEf3swclGjTlSndjSEl9r/fB2wF7MQJjeBZVNVm6FZBkVKmKlRxn14L6okvYvMF5LwoZHnc2rwKWcaxfIWpkxEQpI3KI+9hsq4uv1g+oven9J78ba5LU6b7tmqFUeIqkhOZnTNnjSSTT7A5cMzrhejf4Mp9zFOkSpmP8H/26WfmWdtX2fXdMa8AO8yRukzyPTHZJjv+s9WiCbNunDyv5ja1DhdsLivOASLleWfxYvpDftMkqVaf9giw3AL7yYQKAGuyNfmYuzHgah9zMvAgjFFuur8rDW78TcQXNN5jkSryVmlcRlmLGXp/WL+zvZhBnHkCYFRDCMCAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBR2uh6n1ctjZf7qAKWVhjJksXsS2DAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBfA3VPwHlD/aZcHNdiHMee1jY9eJyUWvWcS0P0vkcixoaj9vdgFAgAdqFByHfUripAKcpGBlSouBzMcvHOOTB+5hmaVxp9CVMZPpveAdgiCf/0JCKb18fOk7IMBOsZ0ATdPOs3hi0O/JyUMg1E3nf6v0F1eieG5soV86ypGsR27mKwCUEI6reZFnZn7Jx82FGeAKCDPazZoeyFxdJMdl/IUMMrpaWI6Js5zAVy1IZKmuw0v29gaK2Lo2sSuVMPye+zEhdcLxXAdp9Tb0t4vg9g7mPcENNVQU1v6fLMZv7ERwKFjqcfOiiT94JOKcGF6kxI7q2sioN1QH4rmWDItGoQRc8hc/b9Vk5bviXUfqdPRXIiFlJuR8SzuE2LqgsHk64A/31CFTkh6dRmFFIBPDN2XJMk9Er2/8qbhIXPtatUoAfb7T+yBAklEfXL3Ipx9riCt+w6HwogXQY/3iy9vsh2rOcBR18Tyxw+vKdyxApbAPD+TO7JoHAaBCrQX/3oK0jxbu7rgb2ZWl1c2L6QPuEdpvfRzUFL43o6NHrrPnrl8FTfbmViHIa3gvMQCGBatzNq8zN9N3Un1DltK0of7JmIg57h/U8Yv9PJ3yIj53X54JRsXXwi6lwYCD2BPJSZdRDdB9CYwtTLtsEZ/Q2OlAJbqB3MCsdu94UnAHNCH+EMgjCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAggttwn57kR3hTANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTEyMDIxODA5MDVaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIGnq9kQApKXip6W2AMGPvIFd5XUYwG3a7dFmO5d1GUTzMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgj/b97MM/FZ9scWb3ErFg2PqQ8TILpn0fg1FubqqOgTkwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIILbcJ+e5Ed4UwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAcOtEH2Di3kaXdbTqAcj+6q8BicReZYb9ZNhDhEFk4+4WV+7tdWEcq9BYeTBZsPrGj7/iMcwT6A7mX4jTx4bv5xi3q80De+0Ec41OItfw2MJG8/8PjM38jDXoEIC0sDfiStT5hN6SIYr0y7xn8n+1mmyMpxOec1faRgzcbginK3XBE29OgxBxqdsCTcYfYiSps8ZpUwY0+DJR2yNvrA2DDC2HA4rkhOS7gxJkRTiMXrKp+dkSwbrtTcZaxDAqD66qT5LuWVNVLr9XgLMZnyQ9dON5+PLLzfKlVeI0wyp4PX6k67l5AK0FhxAO54u7vBdQf2tB5HbIMJvXZASGgrZufw==

		2021-12-02T18:09:21+0000
	Original document certified by Penneo


	field_1: Yes
	field_2: Dingle 1:117
	field_3: 
	field_4: 45561
	field_5: Dingle
	field_6: Off
	field_7: Yes
	field_8: 
	field_9: 
	field_10: 
	field_11: Munkedals Kommun
	field_12: 212000-1330
	field_13: 
	field_14: Centrumtorget 5
	field_15: 45580
	field_16: Munkedal
	field_17: 0721-42 93 09
	field_18: mattias.andersson@munkedal.se
	field_19: Mattias
	field_20: Andersson
	field_21: 0721-42 93 09
	field_22: mattias.andersson@munkedal.se
	field_23: Yes
	field_24: Yes
	field_25: Off
	field_26: 
	field_27: 
	field_28: 
	field_29: 
	field_30: Off
	field_31: Yes
	field_32: 
	field_33: 
	field_34: 
	field_35: 
	field_36: 
	field_37: 
	field_38: 
	field_39: 
	field_40: Off
	field_41: Mattias 
	field_42: Andersson
	field_43: 840224-4894
	field_44: 
	field_45: 
	field_46: 
	field_47: 
	field_48: mattias.andersson@munkedal.se
	field_49: K
	field_50: Rise
	field_51: SC2210-12
	field_52: 2026-05-13
	field_53: 
	field_54: 
	field_55: 
	field_56: 
	field_57: 
	field_58: 
	field_59: 
	field_60: 
	field_61: 
	field_62: 
	field_63: 
	field_64: 
	field_65: 
	field_66: Off
	field_67: 
	field_68: 
	field_69: 
	field_70: 
	field_71: 
	field_72: 
	field_73: 
	field_74: 
	field_75: 
	field_76: 
	field_77: 
	field_78: 
	field_79: 
	field_80: 
	field_81: 
	field_82: 
	field_83: 
	field_84: 
	field_85: 
	field_86: 
	field_87: 
	field_88: 
	field_89: 
	field_90: 
	field_91: 
	field_92: Off
	field_93: Off
	field_94: Off
	field_95: Off
	field_96: 
	field_97: 
	field_98: Yes
	field_99: 
	field_100: 2022-02-01
	field_101: 2023-09-01
	field_102: Off
	field_103: 
	field_104: 
	field_105: 
	field_106: Off
	field_107: 
	field_108: 
	field_109: Off
	field_110: Off
	field_111: Off
	field_112: Off
	field_113: Off
	field_114: Off
	field_115: Off
	field_116: Off
	field_117: 
	field_118: 
	field_119: Off
	field_120: Montering av tillfällig modulförskola 
	field_121: Off
	field_122: Off
	field_123: 
	field_124: Off
	field_125: Off
	field_126: Off
	field_127: Off
	field_128: Off
	field_129: Off
	field_130: Off
	field_131: Off
	field_132: Off
	field_133: Yes
	field_134: Modulförskola
	field_135: 2022-02-01
	field_136: 1
	field_137: 
	field_138: 679kva plus 2-3kva sluss mellan modulerna
	field_139: 
	field_140: 
	field_141: Off
	field_142: Off
	field_143: Off
	field_144: Yes
	field_145: Off
	field_146: Off
	field_147: 
	field_148: NCS 3030-Y30R sandfärgad
	field_149: Off
	field_150: Off
	field_151: Off
	field_152: Off
	field_153: Off
	field_154: Off
	field_155: 
	field_156: 
	field_157: Off
	field_158: Off
	field_159: Yes
	field_160: Off
	field_161: Off
	field_162: Off
	field_163: 
	field_164: Svart
	field_165: Off
	field_166: Off
	field_167: Off
	field_168: Off
	field_169: Off
	field_170: Off
	field_171: 
	field_172: 
	field_173: Off
	field_174: Yes
	field_175: Off
	field_176: Off
	field_177: Off
	field_178: Off
	field_179: Yes
	field_180: Off
	field_181: 
	field_182: vit
	field_183: Off
	field_184: Off
	field_185: 
	field_186: 
	field_187: Yes
	field_188: Off
	field_189: Off
	field_190: Yes
	field_191: Off
	field_192: Off
	field_193: Yes
	field_194: Off
	field_195: Off
	field_196: Yes
	field_197: Yes
	field_198: Off
	field_199: Yes
	field_200: Yes
	field_201: Off
	field_202: Off
	field_203: Yes
	field_204: Yes
	field_205: Off
	field_206: Off
	field_207: Off
	field_208: Off
	field_209: Yes
	field_210: Off
	field_211: 
	field_212: Yes
	field_213: Off
	field_214: 2021-12-21 
	field_215: 
	field_216: Mattias Andersson
	field_217: 


