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Information: 
• BMN= slutgiltigt beslut fattas i Bygg- och miljönämnden. 
• KS = slutgiltigt beslut fattas i Kommunstyrelsen.  
• KF = slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige.  
• Info = Information. 
• Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.  
• VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet. 

  
  



KL NR Besluts Ärende DNR Handlingar Föredragande/ 
-organ  bifogas Kommentar 

17.00 Sammanträdets öppnande  Ordförande 

Upprop Nämndsekreterare 

Val av justerare och tid för justering Ordförande 

17.05 

17.30 

17.40 

17.50 

18.00 

18.10 

1 

2

3

4 

5 

6 

INFO 

KS 

BMN 

BMN 

BMN 

FB 

Förvaltningen informerar  

Månadsuppföljning per 2020-07-31 

Delegationsordning för ärenden enligt lagen om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Grimmelycke 1:1 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Molla 1:2 

Yttrande över fullmäktigeberedningens förslag till 
ny politisk organisation med anledning av 
bildandet av samhällsbyggnadsförvaltning 

-- 

B 6/2020 

M 324/2020 

B 103/2020 

B 93/2020 

B 89/2020 

-- 

X 

X 

X 

X 

X 

Förvaltningschef 

Controller 

Miljöchef 

Bygglovshandläggare 

Bygglovshandläggare 

Ordförande 



NR Meddelandeförteckning DNR Handlingar 
bifogas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Begäran om utredningsuppdrag om utökad 
mellankommunal samverkan inom miljöbalken 
och livsmedelslagen 
Beslut KS § 95/2020-05-25 

Beslut från kommunstyrelsen om kvittning av 
prognostiserat underskottet mot 
tidigare års ackumulerade resultatöverskott 
Beslut KS § 93/2020-05-25 

Rambeslut för budget 2021-2023 
Beslut KF § 80/2020-06-16 

Ny adress sättning på fastighet Gatan 1:1 

Svar till räddningstjänsten i Herrljunga 
kommun angående avsiktsförklaring att få 
anslutas till Räddningstjänsten Storgöteborgs 
ledningscentral 

Fastighetsreglering – Molla G:a 2 

Fastighetsreglering – Ön 1:2 m.fl. 

Fastighetsreglering – Hudene 34:1, 35:1 och 
Trollabo 5:1 

Fastighetsreglering – Herrljunga 30:1 och 
Balder 1 

Fastighetsreglering – Ljung 1:6,1:7 och 1:160 

Fastighetsreglering – Horsby 3:7, 3:8 och 4:18 

Fastighetsreglering – Bråttensby 1:3, 1:8 och 
7:3 samt Bråttensbymaden 1:1 

Fastighetsreglering – Ollestad 5:16, 5:17 och 
5:21 

Fastighetsreglering – Jällby 1:9, 13:1, 11:1 och 
Sibbatorp 1:3 

Fastighetsreglering – Flaberg 1:2 samt Flaberg 
s:2 

Fastighetsreglering – Molla 1:12, 1:7 och 
Orrljunga 1:4 

M 200/2020 

B 6/2020 

B 5/2020 

B 108/2020 

B 42/2020 

B 1/2020 

B 1/2020 

B 1/2020 

B 1/2020 

B 1/2020 

B 1/2020 

B 1/2020 

B 1/2020 

B 1/2020 

B 1/2020 

B 1/2020 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



NR Delegeringsbeslut  DNR Handlingar 
bifogas 

1 

2 

3 

Miljöenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2020-05-20 – 2020-08-12 

Plan- och byggenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2020-05-20 – 2020-08-12 

Räddningstjänsten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2020-05-20 – 2020-08-12 

-- 

-- 

-- 

X 

X 

X 





BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Elaine Larsson 

Tjänsteskrivelse 
2020-07-22 

DNR M 324/2020 109    
Sid 1 av 1   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen  

Sammanfattning 
Regeringens beslutade den 1 juli 2020 om en tillfällig lag om en effektivare tillsyn för att 
minska spridningen av covid-19 på serveringsställen. Regeringen har även meddelat en 
förordning till lagen och Folkhälsomyndigheten har meddelat föreskrifter. Lagen reglerar 
serveringsställens ansvar att begränsa smittspridning bland besökare. Lagen och tillhörande 
förordning och föreskrifter upphör att gälla vid utgången av år 2020. 

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet har i och med 
lagen fått ett särskilt tillsynsuppdrag och befogenhet att besluta om förelägganden mot 
serveringsställen avseende till exempel ommöblering, begränsning i öppettider eller 
stängning. Kraven kan förenas med vite. Besluten gäller omedelbart, om inte annat anges i 
beslutet. Eftersom tillsynsuppdraget lagts på den kommunala nämnd som ansvarar för 
miljö- och hälsoskyddsområdet behöver kommunernas reglementen inte ändras. 

Delegationsordningen ger miljöchef och miljöinspektörer möjlighet att besluta i ärenden 
kopplade till den tillfälliga smittskyddslagen. Vitesbelopp i delegationsordningen har 
anpassats efter de belopp som anges i delegationsordningen för miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-07-22. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag är att nämnden antar delegationsordning för ärenden enligt lagen om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Elaine Larsson 
Miljöchef 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 

Ärende 3



Ärende 3



1 
 

Innehåll 
Innehåll ........................................................................................................................................................ 1 

Inledning ...................................................................................................................................................... 2 

Generell begränsning .................................................................................................................................. 2 

Anmälan av beslut ................................................................................................................................... 2 

Delegerade ärenden/ärendegrupper........................................................................................................... 2 

Beslut i brådskande ärenden ................................................................................................................... 2 

Beslut under handläggningen .................................................................................................................. 2 

Upplysningar och tillträde ....................................................................................................................... 3 

Förelägganden och förbud ...................................................................................................................... 4 

Genomförande/verkställighet av föreläggande eller förbud .................................................................. 5 

Överklaganden, rättidsprövning och rättelse av beslut .......................................................................... 5 

 

Ärende 3



2 
 

Inledning 
Med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725), KL, och med beaktande av de 
begränsningar som framgår av 6 kap. 38 § KL beslutar bygg- och miljönämnden att i nedan redovisade 
ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna delegater. 

Generell begränsning 
Delegeringen ger inte rätt att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt, med undantag för befogenheten att besluta i brådskande ärenden enligt 6 kap. 39 § KL. 

Anmälan av beslut 
Beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden ska anmälas vid nästkommande 
nämndsammanträde om inget annat framgår nedan (6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL). Beslut i brådskande 
ärenden som fattas med stöd av 6 kap. 39 § KL ska alltid anmälas vid nästa sammanträde med nämnden 
(6 kap. 40 § andra stycket KL).   

Delegerade ärenden/ ärendegrupper 
Där inget annat anges avser lagrumshänvisningar lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. Hänvisningar avser följande lagar:  kommunallagen (2017:725), KL, samt 
förvaltningslagen (2017:900), FL. 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

Beslut i brådskande ärenden 
1 Beslut i ärenden som är så 

brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvakta. 

6 kap. 39 § KL Ordföranden. 

Vid nämndens 
ordförandes frånvaro 
eller förfall; 
nämndens vice 
ordförande. 

 

Beslut under handläggningen 
2 Beslut att avskriva ett ärende 

från vidare handläggning, 
exempelvis obefogade 
klagomål. 

5 § FL Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

3 Beslut att avvisa en 
framställning som är så 
ofullständig eller oklar att den 
inte kan tas upp till prövning. 

 

20 § andra stycket FL Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

Ärende 3



3 
 

4 Beslut att begära att den som 
anlitar ombud ska medverka 
personligen vid handläggningen 
av ett ärende. 

14 § första stycket FL Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

5 Beslut att ett ombud eller 
biträde som är olämpligt för sitt 
uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet. 

14 § första stycket FL Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

6 Beslut att begära att ett ombud 
styrker sin behörighet genom en 
skriftlig eller muntlig fullmakt 
med det innehåll som framgår 
av 15 § första stycket FL.   

15 § första stycket FL Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

7 Beslut att förelägga part eller 
ombud att styrka ombudets 
behörighet genom en fullmakt 
med det innehåll som framgår 
av 15 § första stycket FL. 

15 § första stycket FL Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

8 Beslut att begära att en handling 
bekräftas av avsändaren. 

21 § FL Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

Upplysningar och tillträde 
9 Beslut om att av den som driver 

serveringsställe begära de 
upplysningar och handlingar 
som behövs för tillsynen 

5 § Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

10 Beslut om att begära tillträde till 
sådana lokaler, områden och 
entréer som avses i 3 § för att 
utöva tillsynen. 

5 § Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

11 Beslut om att hos 
Polismyndigheten begära sådan 
hjälp som behövs för 
genomförande av åtgärder enligt 
lagens 5 §. 

 

 

 

6 § Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

Ärende 3



4 
 

Förelägganden och förbud 
12 Beslut om föreläggande att vidta 

smittskyddsåtgärder enligt 
lagens 3 § och anslutande 
föreskrifter  för att förhindra 
spridning av det virus som 
orsakar covid-19. Sådant 
föreläggande får förenas med 
fast eller löpande vite om 
maximalt 50 000 skr. 

7 och 8 §§ Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

13 Beslut om föreläggande om 
stängning av serveringsställe för 
viss tidsperiod eller tills vidare. 
Sådant föreläggande får förenas 
med fast eller löpande vite om 
maximalt 50 000 skr.  

7 och 8 §§ Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

14 Beslut om föreläggande om 
stängning av viss del av 
serveringsställe för viss 
tidsperiod eller tills vidare. 
Sådant föreläggande får förenas 
med fast eller löpande vite om 
maximalt 50 000 skr. 

7 och 8 §§ Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

15 Beslut om föreläggande om 
stängning av hela eller del av 
serveringsställe under vissa tider 
på dygnet. Sådant föreläggande 
får förenas med fast eller 
löpande vite om maximalt 
50 000 skr. 

7 och 8 §§ Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

16 Beslut om förordnande att ett 
föreläggande ska börja gälla vid 
en annan tidpunkt än den som 
anges i 7 § tredje stycke. 

7 § tredje stycket Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

17 Återkallelse av ett föreläggande 
som meddelats med stöd av 
delegering. 

 

 

 

 Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

Ärende 3



5 
 

Genomförande/verkställighet av föreläggande eller förbud 
18 Beslut om att ansöka hos 

förvaltningsrätten om 
utdömande av vite. 

6 § lagen (1985:206) 
om viten 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

Överklaganden, rättidsprövning och rättelse av beslut 
19 Överklagande av beslut eller 

dom som innebär en ändring av 
delegatens beslut. 

 Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

20 Beslut om rättelse/ändring av 
beslut som delegaten fattat 
enligt de förutsättningar som 
anges i 36–39 §§ FL. 

36 – 39 §§ FL Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

21 Beslut att avvisa överklagande 
av beslut som för sent inkommet 
enligt vad som anges i 45 § 
första stycket andra meningen 
FL. 

45 § första stycket 
andra meningen FL 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 

 

Ärende 3



BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

Tjänsteskrivelse 
20xx-xx-xx 

DNR B 103/2020 FÖRH    
Sid 1 av 3   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Beviljande av ansökan om förhandsbesked 

Sammanfattning 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på ca 165m2 uppfört i två 
plan. Huset är tänkt att byggas i en traditionell form och kulör samt anknyta till 
omkringliggande bebyggelse. Miljöenheten har lämnat ett yttrande i ärendet, enligt 
yttrandet är det möjligt att lösa vatten- och avloppsförsörjningen på den aktuella platsen. 
Slutgiltigt ställningstagande till byggnadens placering och utformning ska ske i samråd med 
Plan- och byggenheten  

Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus kan ges, då de krav som ställs på 
lokalisering enligt 9 kap. 31 § samt delar av 2 och 8 kap. PBL uppfylls. 

Lokaliseringen uppfyller 2 kap 5 § PBLs krav om placering med hänsyn till människors 
hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande jordbruksverksamhet. Området har en lantlig 
karaktär  

Miljö- Byggnämnden bedömer att nytt enbostadshus kommer att ge begränsad 
omgivningspåverkan eftersom det placeras och utformas på ett traditionellt sätt. Kraven på 
att främja en ändamålsenlig struktur enligt 2 kap. 3 § punkt 1 samt hänsyn till stads- och 
landskapsbilden enligt 2 kap. 6 § är uppfyllda samt att det aktuella markområdets storlek 
och placering inte påtagligt motverkar ett rationellt jordbruk i ett större perspektiv. 

Beslutsunderlag Daterat 
Ansökan  2020-07-03 
Färgförslag 2020-07-03 
Husförslag 2020-07-03 
Planritning 2020-07-03 
Kartunderlag 2020-07-03 
Yttrande från Miljöenheten 2020-08-07 
Platsbesök  2020-08-10 
Tjänsteskrivelse i ärendet  2020-08-10 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
1. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grimmelycke

1:1 beviljas enligt 9 kap. 17 § PBL
2. Handläggningavgift tas ut med 3311 kronor, faktura skickas separat.

Ärende 4



 

 
BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse  

20xx-xx-xx 
DNR B 103/2020 FÖRH  

Sid 2 av 3 
 

Tobias Holmén 
Bygglovhandläggare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 

Ärende 4



 

 
BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse  

20xx-xx-xx 
DNR B 103/2020 FÖRH  

Sid 3 av 3 
 

Bakgrund 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på ca 165m2 uppfört i två 
plan. Huset är tänkt att byggas i en traditionell form och kulör samt anknyta till 
omkringliggande bebyggelse.  
 

 
Övriga upplysningar 
Den aktuella åtgärden kräver bygglov. Förhandsbeskedet gäller om bygglov ansöks inom 
två år från beslutsdatum, enligt 9 kap. 39 § PBL 
 
Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Ett 
skriftligt överklagande ska ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från den 
dag då sökande fick beslutet. Plan och byggenheten kan lämna mer information. 
 
Stenmurar omfattas av biotopskydd. Tillstånd kan krävas för ingrepp som påverkar murar. 
Vissa träd som ekar på fastigheten kan vara skyddsvärda, Länsstyrelsen kan lämna mer 
information om detta. 
 
 
Motivering av förslag till beslut 
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus kan ges, då de krav som ställs på 
lokalisering enligt 9 kap. 31 § samt delar av 2 och 8 kap. PBL uppfylls. 
 
Lokaliseringen uppfyller 2 kap 5 § PBLs krav om placering med hänsyn till människors 
hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande jordbruksverksamhet. Området har en lantlig 
karaktär  
 
Miljö- Byggnämnden bedömer att nytt enbostadshus kommer att ge begränsad 
omgivningspåverkan eftersom det placeras och utformas på ett traditionellt sätt. Kraven på 
att främja en ändamålsenlig struktur enligt 2 kap. 3 § punkt 1 samt hänsyn till stads- och 
landskapsbilden enligt 2 kap. 6 § är uppfyllda samt att det aktuella markområdets storlek 
och placering inte påtagligt motverkar ett rationellt jordbruk i ett större perspektiv. 
 
 
 

 

Ärende 4



  MILJÖENHETEN 
YTTRANDE  

  2020-08-05 
  DNR M 330/20 

B 103/20 
  SIDA 1 AV 1 

 

 
 
Besöksadress  Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 miljo@admin.herrljunga.se 
Torget 1 (Box 201) Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se 
 

Plan- och byggenheten 
Herrljunga kommun 

Box 201 
524 30 Herrljunga 

Remissvar 
 
Sammanfattning 
Plan- och byggenheten har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för bygglov. Ansökan 
avser ett bostadshus på en avstyckning av fastigheten Grimmelycke 1:1. Miljöenheten har 
tagit del av ansökan för att lämna ett yttrande. 
 
Yttrande 
Miljöenhetens bedömning är att vatten- och avloppsfrågan går att lösa. 
  
Information 
Området ingår inte det kommunala verksamhetsområdet för VA. Husen i närområdet har löst 
vattenfrågan genom borrade/grävda enskilda brunnar och avloppsfrågan genom enskilda 
avloppsanläggningar. Reningsnivån har motsvarat s.k. normal skyddsnivå. 
 
Det krävs tillstånd från miljöenheten för att inrätta en ny avloppsanläggning eller ett nytt 
reningssteg (t.ex. en infiltration). Tillståndet måste beviljas innan grävarbetet kan påbörjas. 

Beroende på placering av vattenbrunn, avloppsanläggning och intilliggande fastighets 
placering av detsamma kan möjlighet till anläggande av traditionella system som infiltration 
eller markbädd begränsas. Riktlinje för skyddsavstånd mellan avloppets utsläppspunkt och 
närmaste vattenbrunn är 50 meter vid god genomsläpplighet i marken. Miljöenheten råder att 
välja placering av vattenbrunn med omsorg. Skyddsavståndet mellan avloppet och en 
energibrunn är minst 30 meter. 
 
 
 
 
Birte Rancka 
Miljöinspektör 
birte.rancka@herrljunga.se 
070 309 33 92 

Ärende 4



Ärende 4



Ärende 4



  

 
BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse 

20xx-xx-xx  
DNR B 93/2020 FÖRH     

Sid 1 av 4    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Beviljande av ansökan om förhandsbesked  
 

 
Sammanfattning 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage, Bostadshuset 
kommer att bli ca 160m2 uppfört i två plan. Huset är tänkt att byggas i en traditionell form 
och kulör samt anknyta till omkringliggande bebyggelse. Miljöenheten har lämnat ett 
yttrande i ärendet, enligt yttrandet är det möjligt att lösa vatten- och avloppsförsörjningen 
på den aktuella platsen. Länsstyrelsen har lämnat ett yttrande i ärendet med synpunkter om 
att byggnation på tänkt plats är olämplig med hänvisning till KML 2 kap 2§ och KML 2 
kap 12§. (kulturmiljölagen) 
Slutgiltigt ställningstagande till byggnadens placering och utformning ska ske i samråd med 
Plan- och byggenheten  
 
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus kan ges, då de krav som ställs på 
lokalisering enligt 9 kap. 31 § samt delar av 2 och 8 kap. PBL uppfylls. 
 
Lokaliseringen uppfyller 2 kap 5 § PBLs krav om placering med hänsyn till människors 
hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande jordbruksverksamhet. Området har en lantlig 
karaktär. 
 
Miljö- Byggnämnden bedömer att nytt enbostadshus kommer att ge begränsad 
omgivningspåverkan eftersom det placeras och utformas på ett traditionellt sätt. Kraven på 
att främja en ändamålsenlig struktur enligt 2 kap. 3 § punkt 1 samt hänsyn till stads- och 
landskapsbilden enligt 2 kap. 6 § är uppfyllda samt att det aktuella markområdets storlek 
och placering inte påtagligt motverkar ett rationellt jordbruk i ett större perspektiv. 
 
Beslutsunderlag   Daterat 
Ansökan     2020-06-05 
Färgförslag    2020-06-05 
Kartunderlag    2020-06-05 
Kartunderlag    2020-06-15     
Yttrande från Miljöenheten   2020-06-17 
Platsbesök     2020-08-10 
Yttrande från Länsstyrelsen  2020-08-12 
Tjänsteskrivelse i ärendet   2020-08-11 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
1. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 

Molla 1:2 beviljas enligt 9 kap. 17 § PBL 

Ärende 5



 

 
BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse  

20xx-xx-xx 
DNR B 93/2020 FÖRH  

Sid 2 av 4 
 

2. Handläggningsavgift tas ut med 3311 kronor. Faktura skickas separat. 
 
Tobias Holmén 
Bygglovhandläggare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse  

20xx-xx-xx 
DNR B 93/2020 FÖRH  

Sid 3 av 4 
 

Bakgrund 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten Molla 
1:2 som ska styckas av. Bostadshuset är tänkt att uppföras i två plan och ska byggas i en 
traditionell form och kulör samt anknyta till omkringliggande bebyggelse. Tilltänkt 
avstyckning på ca 2000m2 och byggnadsyta på 160 m2 och en bruttoarea på ca 250 m2  
En tidigare ansökan om förhandsbesked har tidigare lämnats in (dat. 200129) då var den 
tilltänkta lokaliseringen placerad i fornlämningsområde och skickades därför tillbaka till 
sökande med motivering att finna en annan lokalisering.  
 
Sökande har i samråd med länsstyrelsen tagit fram en ny lokalisering. Länsstyrelsen har i 
samråd med sökande pekat ut en plats som är lämplig att bygga på (daterat. 200601), där 
Länsstyrelsen säger att lokaliseringen ser mycket bättre ut och att med den platsen kommer 
de sannolikt godkänna byggnation. Denna lokalisering ligger något väster om tidigare tänkt 
plats.  
Länsstyrelsen har i ett senare skede ändrat uppfattning och har i ett yttrande (daterat 
20200819) skrivit att platsen är olämplig att bygga på med tanke på närheten till 
fornlämningsområden samt fornlämningar. Enligt KML 2 kap 12§ krävs tillstånd av 
länsstyrelsen för alla sorters markingrepp inom fornlämningsområde, enligt karta ska 
lokaliseringen ligga utanför fornlämningsområde. Vidare finns kravet att man alltid ska 
kontakta länsstyrelsen om man stöter på en fornlämning under markarbeten.  
 
Miljöenheten har lämnat ett yttrande och skriver att vatten- och avloppsförsörjning är 
möjlig på platsen.  
 

 
Övriga upplysningar 
Den aktuella åtgärden kräver bygglov. Förhandsbeskedet gäller om bygglov ansöks inom 
två år från beslutsdatum, enligt 9 kap. 39 § PBL 
 
Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Ett 
skriftligt överklagande ska ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från den 
dag då sökande fick beslutet. Plan och byggenheten kan lämna mer information. 
 
Stenmurar omfattas av biotopskydd. Tillstånd kan krävas för ingrepp som påverkar murar. 
Vissa träd som ekar på fastigheten kan vara skyddsvärda, Länsstyrelsen kan lämna mer 
information om detta. 
 
 
Motivering av förslag till beslut 
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus kan ges, då de krav som ställs på 
lokalisering enligt 9 kap. 31 § samt delar av 2 och 8 kap. PBL uppfylls. 
 
Lokaliseringen uppfyller 2 kap 5 § PBLs krav om placering med hänsyn till människors 
hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande jordbruksverksamhet. Området har en lantlig 
karaktär  
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BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse  

20xx-xx-xx 
DNR B 93/2020 FÖRH  

Sid 4 av 4 
 

Miljö- Byggnämnden bedömer att nytt enbostadshus kommer att ge begränsad 
omgivningspåverkan eftersom det placeras och utformas på ett traditionellt sätt. Kraven på 
att främja en ändamålsenlig struktur enligt 2 kap. 3 § punkt 1 samt hänsyn till stads- och 
landskapsbilden enligt 2 kap. 6 § är uppfyllda samt att det aktuella markområdets storlek 
och placering inte påtagligt motverkar ett rationellt jordbruk i ett större perspektiv.  
 
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att område för fornlämningar och dess 
fornlämningsområden har ett tillräckligt utrymme enligt KML 2 kap 2§. Vägen avgränsar 
området från den tilltänkta placeringen, det finns inga kända fornfynd från när vägen 
byggdes 
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Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län <vastragotaland@lansstyrelsen.se> 

Skickat: den 19 augusti 2020 08:32 

Till: Tobias Holmén 

Ämne: Yttrande om ansökan om förhandsbesked i Herrljunga - ert dnr B-2090-93, 

vårt dnr 431-37015-2020 

 

Yttrande om ansökan om förhandsbesked inom Molla 1:2 i Herrljunga kommun - B-2090-93 
 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet bedömer att såväl föreslagen nybyggnation som avstyckning är 

olämplig ur ett fornlämningsperspektiv. Hela den nya fastigheten berörs av lagskyddat 

fornlämningsområde och det finns risk för att påträffa okända fornlämningar inom fastigheten. Nytt 

läge på längre avstånd från fornlämningarna bör sökas.  

 

Aktuellt förhandsbesked avser nybyggnad av enbostadshus med garage på avstyckad tomt inom 

jordbruksfastigheten Molla 1:2. Föreslagen ny fastighet angränsar till ett område med ett flertal 

gravfält och andra förhistoriska gravar. Gravfälten och gravarna utgör tillsammans en sammanhållen 

och relativt oexploaterad kulturmiljö med höga kulturhistoriska värden. Området ingår även i en 

utpekad kommunal kulturmiljö (nr 8. Järnåldersmiljö i Molla, Flaberg och Hägdene, Molla socken). 

Närmaste fornlämningar består av två gravfält (L1965:3673 och L1965:3065) vilka är belägna endast 

ca 10 meter från föreslagen ny fastighetsgräns och ett tjugotal meter från förslagen plats för 

bostadshus och garage.  

 

Till en fornlämning hör ett så stort område på marken som behövs för att bevara fornlämningen och 

ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse (KML 2 kap 2§). Detta område 

benämns fornlämningsområde och har samma lagskydd som själva 

fornlämningen.  Fornlämningsområdet är bland annat till för att bevara fornlämningen i en så 

ursprunglig miljö som möjligt, och skydda den från alltför närgången exploatering. Dess storlek 

avgörs av Länsstyrelsen från fall till fall och varierar beroende på typ av fornlämning och på hur 

landskapet runt omkring fornlämningen ser ut. Gravfält har generellt sett ganska stora 

fornlämningsområden, inte sällan omkring 100 meter. Alla markingrepp inom fornlämning eller 

fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen (KML 2 kap 12§). I det här fallet är vår 

bedömning att byggnationen enligt förslaget skulle påverka miljön negativt dels invid de närmast 

belägna fornlämningarna och dels omkring kulturmiljön i sin helhet. Dessutom finns risk för att det 

finns okända dolda fornlämningar i närheten av de redan kända. Vid en tillståndsprövning enligt 

aktuellt förslag skulle Länsstyrelsen sannolikt avslå ansökan med hänvisning till de berörda 

gravfältens fornlämningsområde. 

 

 

Övrig information 

Bygglovssökande har tidigare samrått med Länsstyrelsen om aktuell byggnation. På grund av tekniska 

skäl lämnades en positiv bedömning om det senaste förslaget, som dock var baserad på ett felaktigt 

kartunderlag. Detta är anledningen till att vårt yttrande i aktuellt ärende skiljer sig från vårt tidigare 

svar till sökande. 

 

 

 

__________________________ 
Vänliga hälsningar 
  

Pernilla Morner 
Antikvarie 
Samhällsavdelningen 
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Kulturmiljöenheten 
Länsstyrelsen Västra Götaland 

  

010-224 4697 

 

pernilla.morner@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
 

För en effektiv digital hantering av ditt ärende: 

Använd e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Ange det specifika ärendets diarienummer i kommunikationen med oss.   

Om diarienummer saknas, skriv vad ärendet gäller i ämnesraden. 

För att kunna skicka stora handlingar, över 15 Mb, till Länsstyrelsen behöver du få en inbjudan till en tjänst som heter Filskick.  

Denna inbjudan får du enkelt genom att skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se med begäran om detta. 

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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  BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

Yttrande  
  2020-08-17 
  Dnr B 98/2020 801 
  Sida 1 av 3 

 

 
 
Besöksadress  Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 info@admin.herrljunga.se 
Torget 1 (Box 201) Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se 
 

FULLMÄKTIGEBEREDNINGEN 
Herrljunga kommun  

KS 94/2020 101 

 

Bygg- och miljönämndens yttrande över fullmäktigeberedningens förslag 
till ny politisk organisation med anledning av bildandet av 
samhällsbyggnadsförvaltning 
 
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden ser ett antal fördelar med en ny politisk organisation och bildandet 
av samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden ser även några olika risker, bland annat risk för 
jäv inom tjänstemannaorganisationen och föreslår att fördela budget för de 
myndighetsutövande tjänstepersonerna eller enhetscheferna under myndighetsnämnden.  
 
Nämndens förslag till politisk organisation är att budget för all myndighetsutövning (miljö, 
bygg och räddning) samlas på den nyinrättade myndighetsnämnden (inklusive budget för 
löner). En chef över myndighetsutövning bör utses och vara anställd av myndighetsnämnd 
med exempelvis kommundirektör eller ordförande i myndighetsnämnd som lönesättande chef. 

 
Beslutsunderlag 
Remiss i ärendet från fullmäktigeberedningen daterad 2020-07-02. 
 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden ställer sig bakom yttrandet och skickar det till 
fullmäktigeberedningen. 
 
Yttrande 
Bygg- och miljönämnden ser ett antal fördelar med en ny politisk organisation och bildandet 
av samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden tror att den nya förvaltningen kommer att ha 
lättare att driva samhällsutvecklingen när hela ansvaret ligger på en och samma förvaltning. 
Hela processen från planläggning, markexploatering, tomtförsäljning, bygglovshantering och 
gatuunderhåll hamnar nu på samma förvaltning, vilket sannolikt kommer att underlätta. 
 
Det finns några nackdelar med förslaget som bygg- och miljönämnden ändå vill lyfta fram: 

- Ökad risk för jäv 
- Svårigheter i samband med prioritering av myndighetsutövande arbetsuppgifter 
- Osäkerhet i myndighetsnämndens budget 
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  FÖRVALTNING 

Yttrande  
  2020-07-23 
  Dnr B 98/2020 801 
  Sida 2 av 3 

 
 

 
 
Besöksadress  Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 info@admin.herrljunga.se 
Torget 1 (Box 201) Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se 

 
 
 

 
Ökad risk för jäv 
I fullmäktigeberedningens förslag så ligger budget för all personal under 
samhällsbyggnadsförvaltningen, medan myndighetsnämnden enbart har budget för sina 
ledamöter. 
 
SKR skriver att det finns risk för oegentligt förfarande i fall där förvaltningen kombinerar 
ansvar för utförande/drift och myndighetsutövning/tillsyn, särskilt om chef för 
myndighetsutövning ska bedriva tillsyn mot lönesättande chef*. 
 
Bygg- och miljönämnden ser en risk att beslut om krav som innebär stora kostnader inte lyfts 
till myndighetsnämnden, medvetet eller omedvetet, om de myndighetsutövande enheterna har 
för stor empati till samhällsbyggnadsförvaltningen. I praktiken kan det handla om en 
byggenhetschef som måste villkora om fördyrande åtgärder i samband med ett bygglov, en 
miljöenhetschef som måste begära kostsamma undersökningar och saneringar av förorenade 
områden på kommunal mark eller en räddningschef som måste begära stora åtgärder efter en 
brandskyddstillsyn vid ett äldreboende. 
 
Nämndens bedömning är att den faktiska risken för jäv i den organisation som föreslås, är 
knuten till vilka personer som är anställda och vilka personer som har politiska uppdrag. 
Nämnden skulle föredra en organisation som kan fungera över tid, oavsett vilka politiker och 
tjänstepersoner på alla nivåer som finns i organisationen. 
 
Svårigheter i samband med prioritering av myndighetsutövande arbetsuppgifter 
Bygg- och miljönämnden har inom nämndens ramar haft möjlighet att fördela budgeten 
mellan de olika enheterna. Att tillföra medel för att fullfölja våra myndighetsrelaterade 
åtaganden har alltid varit högt prioriterad. I samband med verksamhetsplaneringen har 
nämnden även beslutat om vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras under de kommande åren. 
I en samhällsbyggnadsnämnd är bygg- och miljönämndens farhåga att myndighetsuppgifter 
kan komma att nedprioriteras till förmån för andra områden. Nämnden ser också att en 
samhällsbyggnadsnämnd får en jävsproblematik när samhällsbyggnadsnämnden ska vara med 
och prioritera bland de myndighetsutövande arbetsuppgifterna. Några områden (t.ex. tillsyn 
av ventilation i skolor och tillsyn av förorenade områden) kan ha direkt påverkan på 
samhällsbyggnadsnämndens egen verksamhet. 
 
Osäkerhet i myndighetsnämndens budget 
Bygg- och miljönämnden har sett att kostnaderna för arvoden och ersättningar till politiker 
kan vara svårt att budgetera för, eftersom det till stor del hänger på hur aktiva politikerna är. 
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  FÖRVALTNING 

Yttrande  
  2020-07-23 
  Dnr B 98/2020 801 
  Sida 2 av 3 

 
 

 
 
Besöksadress  Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 info@admin.herrljunga.se 
Torget 1 (Box 201) Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se 

Det kan leda till att myndighetsnämndens budget dras med procentuellt stora underskott om 
en eller flera politiker är mer aktiva än man räknat med vid budget. 
 
 
Förslag 
Ett sätt att minska på de nämnda riskerna är att fördela budget för de myndighetsutövande 
tjänstepersonerna under myndighetsnämnden och låta myndighetsnämnden besluta om 
verksamhetsplan för de myndighetsutövande enheterna. Ett annat sätt är att fördela budget för 
enbart de myndighetsutövande enhetscheferna under myndighetsnämnden och att 
kommundirektören blir lönesättande för dem.  
 
Med dessa risker i åtanke är bygg- och miljönämndens förhoppning att 
fullmäktigeberedningen tar nämndens förslag på alternativ budgetfördelning i beaktande. 
 
*https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxamiljo/taframdintaxa/statistikochtaxor/organisation.3
1207.html 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STORGÖTEBORG

[G A KOMMUNHE:
Kommunstyrelsen

1(1)

2ö2a -07- 3 o

Förbundsledning
Lars Klevensparr, 031-3352701
Datum : 2020-07-28

Diarienr: 0331/20
Ert datum: 2020-06-30

Er beteckning: KF 9 65/2020-05-11

Beteckning

6af

Svar till räddningstjänsten i Herrljunga kommun angående
avsiktsförklaring att få anslutas till Räddningstjänsten
Storgöteborgs ledningscentral.

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) tillmötesgår förfrågan och emotser ett gemensamt
utvecklingsarbete som ytterst såväl förbättrar och ökar förmågan till den som är
skaded ra b bad.

I en omvärld där människor är allt mer rörliga i såväl yrkesliv som fritid samt en generell
ökad riskbild är det till allas fördel med en fördjupad operativ samverkan mellan
räddningstjänsto rganisationer.

RSG kommer,under augusti månad att utse en huvudprojektledare för det gemensamma

Ambitionen är att arbetet kan påbörjas i början på september månad.rIAtet

sÖa

Förbundsdirektö

Räddningstjänstförbundet
Storgöte borg

Telefon, växel :
031-335 26 00
Telefax:
031-335 27 71

E-post :
raddningstja n sten @ rsgbg.se
Hemsida:

www.rsgbg.se

Postadress:

Box 5204
402 24 GÖTEBORG

Besöksadress:

Åvägen 2

Org. nr
222000-0752

Bankgiro:
5853-4009
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Delegationsbeslut - Byggenheten 

BE § 56 2020-05-19 
Nybyggnad uthus, Vetet 2 (JJ) 

B 76/20 

BE § 57 2020-05-19 
Nybyggnad uterum, Horsby 6:19 (JJ) 

B 75/20 

BE § 58 2020-05-19 
Nybyggnad enbostadshus, Ollestad 5:5 (JJ) 

B 73/20 

BE § 59 2020-05-22 
Startbesked, Kamomillen 4 (JJ) 

B 160/19 

BE § 60 2020-05-25 
Tillbyggnad fritidshus, Skoghem 1:2 (JJ) 

B 115/19 

BE § 61 2020-06-01 B 81/20 
Tillbyggnad enbostadshus, Eket 1:6 (TOHO) 

BE § 62 2020-06-01 B 71/20 
Nybyggnad garage, Grästorp 1:2 (JJ) 
 
BE § 63 2020-06-02 B 88/20 
Rivningslov/rivningsanmälan, Vreta 6:12 (TOHO) 

BE § 64 2020-06-04 B 86/20 
Om- och nybyggnad av fritidshus, Sämsholm 2:1 (JJ) 

BE § 65 2020-06-05 B 84/20 
Rivnings- och bygglov, Tormenstorp 1:5 (TOHO) 

BE § 66 2020-06-08 B 90/20 
Tillbyggnad skola, Mörlanda 2:25 (TOHO) 

BE § 67 2020-06-08 B 73/20 
Startbesked, Ollestad 5:5 (TOHO) 

BE § 68 2020-06-09 B 83/20 
Nybyggnad garage, Herrljunga 5:22 (TOHO) 



BE § 69 2020-06-12 
Nybyggnad altan, Annelund 14:1 (TOHO) 

B 72/20 

BE § 70 2020-06-12 
Slutbesked, Ljung 18:1 (TOHO) 

B 19/20 

BE § 71 2020-06-12 
Startbesked, Tormenstorp 1:5 (TOHO) 

B 84/20 

BE § 72 2020-06-12 
Avsluta ärende, Buskskvättan 1 (TOHO) 

B 92/20 

BE § 74 2020-06-23 
Flytt av torp, Ljung 3:21 (TOHO) 

B 40/20 

BE § 73 2020-06-22 B 89/20 
Tillbyggnad enbostadshus, Kulelida 2:3 (TOHO) 

BE § 75 2020-06-24 B 91/20 
Nybyggnad av parkeringsplatser, Ljung 3:14 (TOHO) 

BE § 76 2020-06-24 B 95/20 
Tillbyggnad enbostadshus, Ljung  1:207 (TOHO) 

 
BE § 77 2020-06-29 
Startbesked, Käringtanden 7 (TOHO) 

B 62/20 

BE § 78 2020-06-29 
Startbesked, Käringtanden 6 (TOHO) 

B 61/20 

BE § 79 2020-06-29 
Startbesked, Brogården 1:1 (TOHO) 

B 97/20 

BE § 80 2020-06-30 
Slutbesked, Brogården 1:1 (TOHO) 

B 97/20 

BE § 81 2020-06-30 
Nybyggnad garage, Skölvene 1:3 (TOHO) 

B 96/20 

BE § 82 2020-07-01 
Slutbesked, Ugglan 6 (TOHO) 

B 156/19 

 



BE § 83 2020-07-02 B 94/20 
Rivning bef garage samt nybyggnad garage, Rödstjärten 6 (TOHO) 

BE § 84 2020-07-03 
Startbesked, Aspen 9 (TOHO) 

B 132/18 

BE § 85 2020-08-03 
Slutbesked, Hult 1:11 (TOHO) 

B 36/19 

BE § 86 2020-08-04 B 99/20 
Nybyggnad transformatorstation, Stenunga 3:6 (TOHO) 

BE § 87 2020-08-04 B 100/20 
Nybyggnad transformatorstation, Torpåkra 2:5 (TOHO) 

BE § 88 2020-08-04 B 101/20 
Nybyggnad transformatorstation, Ljung 1:13 (TOHO) 

BE § 89 2020-08-05 B 102/20 
Marklov, Ljung 1:13 (TOHO) 



Delegationsbeslut - Miljöenheten 

ME § 74 2020-05-19 M 156/20 
Tillstånd - enskilt avlopp, Arnåsatomt 1:1 (NG) 

ME § 75 2020-05-22 M 144/20 
föreläggande om försiktighetsmått för bdt avlopp, Björnarp 5:7 (NG) 

ME § 76 2020-05-25 M 158/20 
Föreläggande försiktighetsmått, Ljung 1:37 (CE) 

ME § 77 2020-05-25 M 134/20 
Tillstånd - enskilt avlopp, Björnarp 2:6 (NG) 

ME § 78 2020-05-26 M 678/15 
Omprövning - enskilt avlopp, Stålarp 1:1 (ELL) 

ME § 79 2020-05-29 M 59/20 
Föreläggande om komplettering, Murum 1:3 (CE) 

ME § 80 2020-06-01 M 128/20 
Tillstånd - enskilt avlopp, Grude 17:3 (NG) 

ME § 81 2020-06-02 M 202/19 
 tillstånd- wc-avlopp, Svalered 3:1 (NG) 

ME § 82 2020-06-04 M 179/20 
Miljöskydd: anmälan om värmepump, Almedal 1:3 (NG) 

ME § 83 2020-06-08 M 166/19 
Omprövningsbeslut - enskilt avlopp, Broddarp 1:7 (BIRAN) 

ME § 84 2020-06-11 M 174/20 
Jordvärme- tillstånd, Eggvena 5:2 (NG) 
 
ME § 85 2020-06-11 M 167/20 
Tillstån- enskilt avlopp, Bro 1:2 (NG) 

ME § 86 2020-06-15 M 164/20 
Tillstånd- avlopp, Grude  8:3 (NG) 



ME § 87                 2020-06-16          M 236/20 

Remissvar angående bygglov Björken 8 (CA) 

ME § 88 2020-06-17 M 99/20 
Försiktighetsmått vid utsläpp av oljehaltigt vatten (bdt), Broddarps-Attorp 
4:1 (CA) 

 
ME § 89 2020-06-18 
Tillstånd - enskilt avlopp, Eriksberg 5:2 (BIR) 
 
ME § 90 2020-06-23 
Tillstånd- avlopp, Bro 2:1 (NG) 

M 110/19 
 
 
 
 
M 168/20 

ME § 91 2020-06-24 
Tillstånd - enskilt avlopp, Öra 5:1 (ELL) 

M 237/20 

ME § 92 2020-06-24 
Tillstånd-avlopp, Moddarp 1:2 (NG) 

M 166/20 

ME § 93 2020-06-25 
Tillstånd- avlopp, Sträte 8:21 (NG) 

M 154/20 

ME § 94 2020-06-26 
Tillstånd- avlopp, Rissgärde 1:2 (NG) 

M 232/20 

ME § 95 2020-08-03 
Tillstånd- avlopp, Eriksberg  5:5 (NG) 

M 225/20 

ME § 96 2020-07-01 M 284/20 
Försiktighetsmått vid inrättande av bergvärme, Bosgården 1:11 (NG) 

ME § 97 2020-07-01 M 203/19 
Tillstånd-avlopp, Mossholmen 1:3 (NG) 

ME § 98 2020-07-01 M 285/20 
Beslut om uppehåll i slamtömning och avfallshämtning, Eriksberg 5:1 (NG)  
 
 
 
 
 



ME § 99 2020-07-02 M 110/20 
---   makulerad   --- förbud och försiktighetsmått vid gödselspridning i 
ölanda vso, Brogården 1:1 (CA) 

ME § 100 2020-07-06 
Miniservice, Annelund 5:7 (NG) 

M 296/20 

ME § 101 2020-07-06 M 297/20 
Uppehåll i avfallshämtning, Vesene 3:3 (NG) 

ME § 102 2020-07-07 
Tillstånd-avlopp, Håkentorp  3:3 (NG) 

M 277/20 

ME § 103 2020-07-07 
Tillstånd-avlopp, Plogskog 1:3 (NG) 

M 291/20 

ME § 104 2020-07-06  
Beslut om förbud och försiktighetsmått vid 
gödselspridning , Brogården 1:1 (ELL) 
 
ME § 105 2020-07-08 M 235/20 
Tillstånd - enskilt avlopp, Götestorp 2:1 (BIRAN) 

ME § 106 2020-07-08 M 173/20 
Tillstånd- avlopp, Eriksbergs-Håkentorp 2:5 (NG) 

ME § 107 2020-07-09 
Tillstånd-avlopp, Öra 3:11 (NG) 

M 244/20 

ME § 108 2020-07-09 
Tillstånd-avlopp, Öra-Tokarp 2:1 (NG) 

M 243/20 

ME § 109 2020-07-13 M 165/20 
tillstånd- avloppsanläggning, Björnarp 5:9 (NG) 

ME § 110 2020-07-14 
Beslut, Bodagärde 1:2 (NG) 

M 282/20 

ME § 111 2020-07-14 
Beslut, Skavetomten 1:4 (NG) 

M 306/20 

 
ME § 112 2020-07-14 
Tillstånd-avlopp, Sträte 9:11 (NG) 

M 292/20 

ME § 113 2020-07-14 M 241/20 
Tillstånd - enskilt avlopp, Fagred 1:8 (BIRAN) 



ME § 114 2020-07-15 
Tillstånd- avlopp, Mjäldrunga 9:4 (NG) 

M 252/20 

ME § 115 2020-07-16 
Beslut- miniservice, Ljung 8:33 (NG) 

M 318/20 

ME § 116 2020-07-16 M 317/20 
Beslut- uppehåll i avfallshämtning, Horsby 2:31 (NG) 

ME § 117 2020-07-16 
Beslut, Fåglavik 3:4 (NG) 

M 316/20 

ME § 118 2020-07-16 
Beslut-värmepump, Eggvena 7:2 (NG) 

M 319/20 

ME § 119 2020-07-17 
Tillstånd-avlopp, Örum 1:11 (NG) Under arb 

M 175/20 

ME § 120 2020-07-20 
Tillstånd-avlopp, Sträte 8:17 (NG) 

M 287/20 

ME § 121 2020-07-20 M 308/20 
Registrering - livsmedelsverksamhet, Haragården 1:2 (ELL) 

ME § 122 2020-07-20 M 308/20 
Årlig kontrollavgift för livsmedel, Haragården 1:2 (ELL) 

ME § 123 2020-07-21 
Tillstånd-avlopp, Herrljunga 5:22 (NG) 

M 321/20 

ME § 124 2020-07-23 
tillstånd-avlopp, Sannum 2:13 (NG) 

M 76/20 

ME § 125 2020-07-23 
Beslut, Annelund 4:1 (NG) 

M 322/20 

 
ME § 126 2020-07-23 
Beslut, Högadammen 1:1 (NG) MAKULERA 

M 323/20 

ME § 127 2020-07-23 M 226/20 
Tillstånd- avlopp, Mjäldrunga-Tokarp 3:3 (NG) 

ME § 128 2020-07-24 M 222/20 
Tillstånd-avlopp- sterom, Stora björstorp  1:3 (NG) 



ME § 129 2020-07-24 
Tillstånd- avlopp, Stora björstorp 1:1 (NG) 

M 221/20 

ME § 130 2020-07-24 
Beslut, Älvastorp 2:7 (BIRAN) 

M 375/17 

ME § 131 2020-07-29 
Försiktighetsmått, Plommonträdet  5 (NG) 

M 293/20 

ME § 132 2020-07-30 
Tillstånd-avlopp, Ljung 1:8 (NG) 

M 253/20 

ME § 133 2020-07-30 
Tillstånd- avlopp, Björnarp 1:2 (NG) 

M 275/20 

ME § 134 2020-07-31 tillstånd-avlopp, 
Tunarp 1:13 (NG) 

M 271/20 

ME § 135 2020-07-31 
Tillstånd-avlopp, Björnarp 1:4 (NG) 

M 289/20 

ME § 136 2020-07-31 M 278/20 
Tillstånd-avlopp, Eriksbergs-Håkentorp  3:6 (NG) 

ME § 137 2020-07-31 M 294/20 
Tillstånd - enskilt avlopp, Melltorp 1:3 (BIRAN) 

ME § 138 2020-08-07 
Avslutning beslut, Gate 2:1 (NG) 

M 326/20 

ME § 139 2020-08-10 
Tillstånd-avlopp, Glömme 1:6 (NG) 

M 261/20 

 
ME § 140 2020-08-10 
Tillstånd- avlopp, Björnarp 1:5 (NG) 

M 233/20 

ME § 141 2020-08-11 
Tillstånd-avlopp, Björnarp 5:5 (NG) 

M 270/20 

ME § 142 2020-08-11 
Beslut om reovisning av faroanalys,  (CE) 

M 332/20 

 
 M 333/20 



ME § 143 2020-08-11 

Beslut om redovisning av faroanalys, Eggvena 4:7 (CE) 



Till nämnd 2020 

 

Delegationsbeslut – Räddningstjänsten 

 
R § 2020–000106 
Eldningsförbud      MG 

 
R § 2020–000111 
Upphävande av eldningsförbud   TS 
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