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Plats och tid Kommunhuset Herrljunga, onsdag 2016-08-31, kl. 17.00  

Beslutande Hans Malmquist (M) ordförande 

Jarl Barkenfelt (S) 

Bengt-Olof Gunnarsson (C) 

Tomas Svennberg (S)  

Nils-Åke Johansson (SD) 

 

 

 

 

Övriga deltagare 
 

Rune Johansson (C) 

Elaine Larsson, t.f. bygg- och miljöchef 

Katarina Frändberg, arkitekt §§ 36-41 

Linn Marinder. Controller § 36 

Jan Jonsson, sekreterare 

Jonas Myrén, vice räddningschef 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Jarl Barkenfelt 

 
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Herrljunga, onsdagen den 31 augusti 2016, kl.19.00   

Underskrift Sekreterare  Paragrafer 36 - 47        
 Jan Jonsson  

Underskrift Ordförande   
 Hans Malmquist  

Underskrift Justerande     
 Jarl Barkenfelt    

 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

 

 

Organ Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum: 2016-08-31 

Datum för anslags uppsättning: 2016-09-01 Datum för anslags nedtagande 2016-09-23 

Förvaringsplats för  
protokollet: 

 

  

Protokoll 

 

 

Kommunhuset Herrljunga 

 

 

 

 

 

 
Underskrift Sekreterare 

  

                                             Jan Jonsson                                                                             
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BMN § 36 

 

Information 

1. Ekonomi månadsuppföljning (LM) 

2. Avtal IVPA (I Väntan På Ambulans)  (JM) 
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BMN § 37  BMN 006/16 

 

Remissvar - Översiktsplan 
 

Yttrande 
Nämnden och förvaltningen har tagit del av samrådshandlingen om 

Översiktsplan för Herrljunga kommun. Materialet är väl genomarbetat och 

grundat på saklighet. Nämnden och förvaltningen ser positivt på förslaget 

och bedömer att det kommer att vara ett användbart stöd i handläggningen i 

de ärenden som behandlas. 

 

Andra stycket under rubriken Landsbygd på s.20 säger ”För att 

landsbygdsutvecklingen ska vara ekonomiskt och miljömässigt hållbar krävs 

dock väl avvägda bedömningar avseende lokalisering av nya etableringar, 

såväl bostäder som mindre verksamheter”. Nämndens utgångspunkt har 

varit att vara positiva till att bevilja bygglov på den plats där den som ska 

bygga föreslår. 

 

Under rubriken Väg 183 på s.27 sägs det att ”Vägen är till stora delar av 

undermålig standard och i nuläget är den krokiga sträckningen med bl.a. två 

korsningar med järnvägen ett hinder för räddningstjänstens utryckningstider 

som innebär att två stationer måste finnas i kommunen. En utbyggnad enligt 

föreslagen sträckning skulle möjliggöra en sammanslagning av dessa”. 

Nämnden/förvaltningen vill framföra att det inte är säkert att en ny 

vägsträckning skulle innebära att de två brandstationerna kan slås samman. 

Nämnden föreslår att de två sista raderna i stycket ovan stryks och punkt sätt 

efter ”utryckningstider”. 

 

Punkt 7 på s. 32 säger att ”Bygg- och miljönämnden ska ge råd och 

information vid all byggnation, som rör kulturhistoriska miljöer och 

byggnader, även om åtgärden inte är bygglovspliktig, då de enskilda 

ägarnas intresse och engagemang spelar en avgörande roll då det gäller att 

bevara kulturhistoriks värdefulla miljö och byggnader”. Nämnden 

poängterar att det är svårt att genomföra i praktiken eftersom nämnden inte 

alltid får kännedom om sådana åtgärder.  

 

Under rubriken Vattenförsörjning på s.35 anges Molla som ett område som 

så småningom bör bli ett kommunalt verksamhetsområde för VA. Nämnden 

poängterar att även Sämsholm har ett stort behov av att i framtiden bli ett 

kommunalt verksamhetsområde för VA eftersom det är ett ganska hustätt 

omvandlingsområde från fritidshus till permanentboenden. 

 

forts 
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forts § 37 

 

På s.39 finns under rubriken VA-problem. På andra raden är kommunens 

Miljöenhet benämnd som Kommunens Miljökontor. Det bör korrigeras. 

 

Under samma rubrik benämns några sjöar som extra känsliga vattenmiljöer. 

Bygg- och miljöförvaltningen vill tillägga att en sträcka av Nossan, vid 

Hudene, har visat sig ha en stor artdiversitet jämfört med andra vattendrag i 

länet. Vid regelbundna undersökningar av bottenfaunan
1
 har man hittat 15 

olika arter som kan betecknas som ovanliga varav en art dessutom är 

rödlistad. Den rödlistade arten är dagsländan Rhithrogena germanica. Bygg- 

och miljöförvaltningen föreslår att Nossans känslighet, framför allt sträckan 

genom Hudene, lyfts fram i översiktsplanen. 

 

Under stycket Vattenkvalitet på samma sida anges att Nossan har problem 

med höga kvicksilverhalter. Bygg- och miljöförvaltningen poängterar att det 

är ett rikstäckande problem som har svag anknytning till kommunernas 

utveckling och strategiska planering. 

Presidiets förslag till beslut 

Bygg- och miljönämndens svar överlämnas till kommunstyrelsen och 

planeringssekreteraren. 

 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT 

 

Enligt presidiets förslag till beslut. 

 

 

                                                -------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 VATTENRÅDET – Vänerns sydöstra tillflöden, rapport 25 (2013-01-22) 

Sammanställning och utvärdering av 25 års provtagning av bottenfauna 
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BMN § 38  BMN 007/16 

 

BESLUT OM DETALJPLAN - Östergården och Kartholmens 

industriområde 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-16 § 13 att uppmana bygg- och 

miljönämnden att upprätta ny detaljplan för Östergården och västra 

delarna av Kartholmens industriområde. 

 

Bygg- och Miljöförvaltningen har i ett förberedande arbete undersökt 

möjligheterna till att dels möjliggöra för tillbyggnad av Herrljunga Ciders 

industrilokaler och dels ge möjligheter att skapa en väl fungerande och säker 

trafiklösning kring Östergården och Kartholmens industriområde. I samråd 

med Plankommittén rekommenderas att skissförslag ”ALT2” bör utredas 

vidare i ett detaljplanarbete.  

 

Föreslagen markanvändning har stöd i översiktplanen, men medför 

miljöpåverkan genom föreslagen markanvändning vid Nossan, och kan vara 

av intresse för allmänheten. Planen ska därmed genomföras med utökat 

förfarande. Bygg- och miljönämnden kan besluta om antagande. 

Plankonsult kommer att anlitas för detaljplanearbetet. 

Presidiets förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden uppdrar åt bygg- och miljöförvaltningen att 

upprätta detaljplan för att dels möjliggöra för tillbyggnad av Herrljunga 

Ciders industri/kontorslokaler och dels skapa en väl fungerande trafiklösning 

kring bostäderna vid Östergården och Kartholmens industriområde.  

Planavtal ska upprättas med Herrljunga Cider AB så att kostnaderna för 

detaljplanearbetet fördelas mellan kommunen och företaget, därefter kan 

planarbetet påbörjas.  

 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT 

 

Enligt presidiets förslag till beslut. 
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BMN § 39  BMN 008/16 

 

BESLUT OM DETALJPLAN - Kvarteret Tallen 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-16 § 12 att uppmana bygg- och 

miljönämnden att upprätta ny detaljplan för kvarteret Tallen.  

Sammanfattning 

Från Herbo har inkommit en begäran om planändring för kvarteret Tallen 4. 

Kommunens planenhet rekommenderar att detaljplanen ändras för hela eller 

större delar av kvarteret Tallen i samband med planändringen. Syftet med 

planändringen är att göra det möjligt att bygga nya flerbostadshus och bygga 

på befintliga byggnader för att förtäta kvarteret som ligger centralt beläget 

nära järnvägsstationen.  Planen skall också medge lokaler för kontor och 

mindre verksamheter. 

   

Planändringen har stöd i översiktplanen och kommer att genomföras med 

standardutförande. Beslut om antagande kan fattas av Bygg- och 

miljönämnden. Plankostnaden tas ut i bygglovsskedet. 

Presidiets förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden uppdrar åt bygg- och miljöförvaltningen att 

planlägga kvarteret Tallen för bostäder, kontor och verksamheter. 

Plankostnaden tas ut i bygglovsskedet. 

 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT 

 

Enligt presidiets förslag till beslut. 
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BMN § 40  BMN 009/16 

 

BESLUT OM DETALJPLAN - Kvarteret Loke 1 och 2 och del av 

Herrljunga 6:3 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-16 (tillkommande ärende), att 

uppmana bygg- och miljönämnden att upprätta ny detaljplan för kvarteret 

Loke 1 och 2 och del av Herrljunga 6:3.  

Sammanfattning 

Från fastighetsägare Anders Lundell har inkommit en begäran om 

planändring för kvarteret Loke 1 och 2 i Herrljunga tätort. Syftet med 

planändringen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för kontor, 

konferens och industri på fastigheten. Man är också intresserad av att genom 

en planändring göra det möjligt att bebygga grannfastigheten Herrljunga 6:3 

med bostäder. Den fastigheten ägs idag av kommunen. 

 

Planändringen har stöd i översiktplanen och kan antas vara av begränsad 

betydelse. Däremot kan man anta att planändringen inte saknar 

allmänintresse i och med nybyggnationens strandnära läge. Planen bör därför 

genomföras med utökat förfarande. Bygg- och miljönämnden kan besluta om 

antagande.  

Plankostnadsavtal kommer att tecknas med fastighetsägaren. 

Presidiets förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden uppdrar åt bygg- och miljöförvaltningen att 

planlägga kvarteret Loke 1 och 2 och del av Herrljunga 6:3 för kontor, 

konferens, icke störande industri och bostäder. Planarbetet kan påbörjas efter 

att plankostnadsavtal har tecknats med fastighetsägaren. 

 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT 

 

Enligt presidiets förslag till beslut. 
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BMN § 41  BMN 010/16 

 

BESLUT OM DETALJPLAN - Kvarteren Aspen 8 och 9 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-16 att uppmana bygg- och 

miljönämnden att upprätta ny detaljplan för kvarteret Aspen 8 och 9 i 

Herrljunga tätort.  

Sammanfattning 

Från fastighetsägare Jonas Ohldin har inkommit en begäran om planändring 

för kvarteret Aspen 8 och 9 i Herrljunga tätort. Syftet med planändringen är 

att göra det möjligt att bygga ett nytt flerbostadshus i 2 eller 3 plan med 12 

lägenheter på fastigheterna samtidigt som det befintliga bostadshuset är tänkt 

att vara kvar i sin nuvarande form. Genom fastighetsreglering överförs del av 

Aspen 8 till Aspen 9 i samband med planens genomförande. 

 

Sökanden har tidigare fått planbesked från bygg- och miljönämnden för 

ändring av detaljplan. De skisser som beslutet byggde på då var mindre 

omfattande avseende antal lägenheter och byggnadsvolym. Detaljplanarbetet 

kommer att behandla lämpligheten i den större byggnadsvolymen som nu 

skisserats från sökandes sida. 

  

Planändringen har stöd i översiktplanen och kommer att genomföras med 

standardutförande. Beslut om antagande kan fattas av Bygg- och 

miljönämnden. Plankostnadsavtal kommer att tecknas med fastighetsägaren. 

Presidiets förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden uppdrar åt bygg- och miljöförvaltningen att 

planlägga kvarteret Aspen 8 och 9 för 9-13 st bostadslägenheter istället för 

som idag 2 st bostäder. Planarbetet kan påbörjas efter att plankostnadsavtal 

har tecknats med fastighetsägaren. 

 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT 

 

Enligt presidiets förslag till beslut. 
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BMN § 42 

 

DELEGATIONSBESLUT BYGGENHETEN 

 

BMN § 037 B 059/16 

Mörlanda 2:13 – Nybyggnad uterum (JJ) 

 

BMN § 038 B 064/16 

Gråsparven 1 – Nybyggnad uterum (JJ) 

 

BMN § 039 B 036/16 

Haragården 1:2 – Nybyggnad enbostadshus och garage (JJ) 

 

BMN § 040 B 066/16 

Edsmären 5:1 – Reservkraftaggregat (JJ) 

 

BMN § 041 B 034/16 

Od 2:21 – Tillbyggnad enbostadshus (JJ) 

 

BMN § 042 B 065/16 

Od 2:13 – Nybyggnad garage (JJ) 

 

BMN § 043 B 067/16 

Ängen 8 – Nybyggnad uterum (JJ) 

 

BMN § 044 B 069/16 

Eggvena 3:6 – Tillbyggnad enbostadshus (JJ) 

 

BMN § 045 B 073/16 

Ljung 1:50 – Tidsbegränsat bygglov, kontorsmodul (JJ) 

 

BMN § 046 B 066/16 

Skavetomten 2:5 – Nybyggnad enbostadshus (JJ) 

 

BMN § 047 B 074/16 

Eket 1:21 – Tillbyggnad enbostadshus (JJ) 

 

BMN § 048 B 075/16 

Morkullan 2 – Installation av braskamin (JJ) 

 

BMN § 049 B 071/16 

Sträte 10:5 – Tillbyggnad enbostadshus (JJ) 
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BMN § 43 

 

MEDDELANDEN BYGGENHETEN 

 

2016-04-21 – Lantmäteriet - Fastighetsreglering berörande Hede 1:5 och 

Smedstorp 1:1 

 

2016-04-26 – Lantmäteriet - Fastighetsreglering berörande Kläckene 1:2 

 

2016-05-02 – Lantmäteriet - Fastighetsreglering berörande Haragården 

1:1 

 

2016-05-31 – Lantmäteriet - Fastighetsreglering berörande Baggetomten 

1:2, Fårekulla 5:1 och Fölene 7:4 

 

2016-06-13 – Lantmäteriet - Fastighetsreglering berörande Kläckene 1:2 

 

2016-06-22 – Kommunfullmäktige - Svar om begäran att få använda 

överskott från 2015 

 

2016-04-23 – Länsstyrelsen – Beslut att inte pröva kommunalt beslut om 

strandskyddsdispens för Od 2:13 

 

2016-06-30 – Lantmäteriet - Fastighetsreglering berörande Od 6:3 

 

2016-07-20 – Lantmäteriet – Ledningsrätt för radiomast, site Brobacken 
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BMN § 44                       M 213/16    

   

xxx - BESLUT OM FÖRELÄGGANDE FÖRENAT MED 

LÖPANDE VITE – vid spridning av gödsel vid vattentäckt 

   

Verksamhetsutövare:  xxx  

Fastighet:  xxx 

 

Redogörelse 

2014-09-26 kontaktades miljöenheten av fastighetsägaren som provtagit 

vattnet i sin vattenbrunn och upptäckt mikrobiologisk avvikelse och otjänligt 

vatten på fastigheten xxx.  

 

2014-10-07 gjordes ett besök på fastigheten xxx. Närvarande vid besöket var 

fastighetsägarens far xxx och miljöinspektörerna Elaine Larsson och Elin 

Persson. Brunnen är stensatt och avstånd till åkerkanterna ligger 17 

respektive 22 meter från åkermark där spridning av stallgödsel skett. Inga 

sättningar av dricksvattenbrunnen syntes. 

 

2014-10-13 kontaktas xxx och besök vid vattenbrunnen bokas in.  

 

2014-10-20 besöktes fastigheten. Närvarande var xxx och fastighetsägare 

xxx och xxx samt miljöinspektörer Emelie Wallenås och Elin Persson. 

Analysrapporten uppvisar att halten koliforma bakterier ligger på 520/100ml 

vilket gör vattnet otjänligt enligt livsmedelsverkets råd om enskild 

dricksvattenförsörjning. Analysen visar även att vattnet är tjänligt med 

anmärkning avseende Escherichia coli som ligger på 1/100 ml. Enligt 

analysföretaget Eurofins är halterna av koliforma bakterier så pass höga att 

den säkraste källan till föroreningen är gödsel. xxx informeras om hans 

ansvar att aldrig sprida gödsel så det kan bli en olägenhet för människors 

hälsa och miljön.  

 

2014-11-12 kommunicerades ett förslag till beslut. Det var ett föreläggande 

om förbud att sprida stallgödsel närmare än 50 meter från vattenbrunnen 

förenat med ett löpande vite på 5000 kr. 

 

2014-11-26 Förslag till beslut (M 527/14) lades fram för nämnden och det 

beslutades att ärendet skulle utgå.  

 

forts 
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forts § 44 

 

2014-12-22 kommunicerades till xxx och fastighetsägaren att  

beslut om förbud att sprida stallgödsel förenat med vite utgår. Xxx fick även 

information om att ett nytt beslut förenat med ett löpande vite kan tas om 

miljöenheten får in information om att spridning av stallgödsel sker närmare 

än 50 meter från dricksvattenbrunn. 

 

2016-04-27 xxx besökte miljöenheten och informerade att gödsel spridits 

närmare än 50 meter från deras dricksvattenbrunn. 

 

2016-04-29 Miljöinspektör Elaine Larsson besökte fastigheten xxx. Det 

syntes tydligt vart flytgödsel hade spridits och vid två punkter hade gödsel 

spridits för nära vattenbrunnen.   

  

2016-05-24 xxx mottog kommunicering av uppgifter i beslut M 213/16. 

 

2016-05-30 Yttrande inkom från xxx. 

 

2016-05-31 Telefonsamtal med xxx för att delge de synpunkter som 

inkommit i yttrandet från xxx. 

 

2016-08-31 Lämnas ärendet till bygg- och miljönämnden för nytt beslut om 

förläggande eventuellt kombinerat med vite. 

Presidiets förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden förbjuder lantbruket på fastigheten xxx, xxx 

(xxx) att sprida stallgödsel närmare än 50 meter från 

dricksvattenbrunnen på fastigheten xxx. Beslutet börjar gälla 

omedelbart. 

 

Beslutet förenas med ett löpande vite om 5 000 kronor som döms ut 

varje gång spridning av stallgödsel sker närmare än 50 meter från 

dricksvattenbrunn. 

 

Beslutet sker med stöd av 26 kapitlet 9§ miljöbalken med hänvisning 

till 2 kapitlet 3§ miljöbalken. Beslutet grundas även på 1 kap. 1 §, 2 

kap. 1, 2, 6 och 7 §§ samt 26 kap. 14 §§ miljöbalken. 

 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT 

 

Enligt presidiets förslag till beslut. 

forts 
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forts § 44 

 

Motivering 

RISK FÖR OLÄGENHET FÖR HÄLSA 

Enligt miljöbalkens 2 kapitel 3 § ska verksamhetsutövare vidta 

försiktighetsmått så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan 

medföra olägenhet för människors hälsa. 

 

Nämnden beslutar att förena föreläggandet om förbud att sprida 

stallgödsel närmare än 50 meter från vattenbrunnen med ett vite.  

 

Detta på grund av att det innebär en stor risk för människors hälsa om 

brunnen blir kontaminerad. Eftersom detta har upprepats trots 

information och beslut om att hålla skyddsavstånd på minst 50 meter 

så finns det en risk att det kan ske igen.  

 

För att hinna få en tillräckligt bra avdödning av bakterier innan det når 

vattenbrunnen behövs ett horisontellt skyddsavstånd. Med horisontellt 

skyddsavstånd menas avståndet mellan spridningspunkten och 

vattentäkten. Skyddsavståndets uppgift är att förhindra att mikrobiella 

föroreningar sprids till vattentäkter. Ett horisontellt skyddsavstånd ska 

motsvara grundvattnets transportsträcka genom marken under minst 

två till tre månader. 50 meter anses vara ett tillräckligt avstånd 

 

Bevisbördan 

1§ i miljöbalkens andra kapitel anger att vid tillsyn enligt miljöbalken 

är det verksamhetsutövaren, som ska visa att förpliktelserna enligt 

miljöbalken följs. Nämndens bedömning är att verksamhetsutövaren 

inte håller det skyddsavstånd som är lämpligt eftersom en 

mikrobiologisk påverkan finns på dricksvattnet i form av höga halter 

koliforma bakterier som uppmättes vid en analytisk vattenprovtagning. 

 

Vite 

Enligt miljöbalkens 26 kapitel 9§ och 14§ får en tillsynsmyndighet 

meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för 

att balken ska följas. Sådana beslut får dock inte vara mer ingripande 

än vad som behövs i det enskilda fallet. 14§ i samma kapitel anger att 

beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. 

 

Enligt 3§ i Lag (1985:206) om vite ska beloppet fastställas till vad som 

kan antas förmå verksamhetsutövaren att följa föreläggandet.  

 

forts 
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Området där gödsel inte får spridas uppskattas till omkring 2 300 m2 

(Se bilaga 1). Vid ändring i spridning av stallgödsel till spridning av 

konstgödsel uppskattas priset med stöd från Rådgivarna i Västra 

Götaland till ca 1 000 kr. Spridning av konstgödsel är inte begränsad så 

inga orimliga ekonomiska konsekvenser anses uppkomma i 

produktionen av vall. Vitesbeloppet baseras på att ersätta stallgödsel 

med konstgödsel. 

 

Rimlighetsavvägning 

Enligt miljöbalkens 2 kapitel 7§ gäller kraven i 3§ i samma kapitel i 

den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid  

denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skydds-

åtgärderna jämfört med kostnaden. 

 

Nämnden bedömer att kostnaden för de åtgärder som krävs inte 

överstiger nyttan med att skydda vattenbrunnen. 

 

Tidsfristen 

Eftersom en kontaminering av en grundvattentäckt på grund av 

spridning av stallgödsel anses som en olägenhet eftersom vattnet 

otjänligt enligt livsmedelsverkets råd om enskild 

dricksvattenförsörjning beslutar nämnden att föreläggandet om förbud 

gäller omedelbart. 

 

Kommunicering 

2016-05-24 mottog xxx de uppgifter som låg till grund för beslutet. Svar på 

yttrande inkom 2016-05-30. Hans synpunkt var att det är märkligt att 

fastighetsägaren tillåtit spridning 30 meter från brunnen och samtidigt 

anmält honom när han haft 12 meter längre skyddsavstånd än så.  

 

xxx uppgav att de inte lämnat tillstånd till någon lantbrukare att sprida 

närmare än 50 meter från brunnen. Vad han vet om, har det inte skett 

spridning så nära.  

 

Avgift 

En avgift om tas ut för handläggningen av detta ärende enligt 

kommunens taxa. Faktura skickas separat. 

  

Miljöenheten upplyser även om följande: 

 Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 

forts 
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 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter 

förfallodagen även om beslutet har överklagats. 

 Denna avgift får enligt 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen om 

avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt 

utsökningsbalken. 

 

UPPLYSNINGAR 

Beslutet träder ikraft direkt efter att ni har mottagit det. Beslutet kan 

överklagas till länsstyrelsen. Se bilaga hur man överklagar 

 

Kopia till: 

Akten 

Fastighetsägaren, xxx 

 

Bilaga: 

Hur man överklagar 
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BMN § 45  BMN 470/16 

 

UPPFÖLJNING AV MILJÖ- OCH LIVSMEDELSTILLSYNEN – per 1 

augusti 2016 

 

Miljöenheten ligger i fas med tillsynsplanen. När 67 % av året har passerat 

så har 68 % av tillsynen utförts. De områden som ligger efter något är U-

anläggningarna (bl.a. verkstäder och åkerier), lantbruk och skolor. Inom 

området Renhållning har det varit fler ärenden än beräknat, vilket beror på 

renhållningsenhetens införande av matavfallssortering. 

 

ENSKILDA AVLOPP Mål Hittills % Handläggare 

Tillsyn 189 188 99,5 SL, MH 
Tillstånd 160 77 48,1 EL, MH, SL 
  

   
  

LIVSMEDEL         

Årlig kontroll 84 39 46,4 EL 

    
  

MILJÖSKYDD         

C-anläggningar 26 18 69,2 CE 

U årlig avgift 9 3 33,3 CA 
U-anläggningar 
(timavgift) 

27 7 25,9 
CA 

Värmepumpar 40 19 47,5 SL 
Köldmedier 32 32 100 SL 
  

   
  

LANTBRUK         

C-gårdar 18 7 38,9 CA 
U-gårdar (årl.) 13 2 15,4 CA 
10-30DE 11 1 9,1 CA 
  

   
  

HÄLSOSKYDD         

Skolor 9 0 0 MH 
Solarier 4 4 100 MH 
Asylboenden 3 3 100 MH 
RENHÅLLNING         

Renhållningsdispenser 57 63 110,5 SL 

    
  

Totalsumma 682 463 67,9   

forts 
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Presidiets förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden har tagit del av uppföljningen. 

 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT 

 

Enligt presidiets förslag till beslut. 
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BMN § 46  

 

DELEGATIONSBESLUT MILJÖENHETEN 

 

§ 106 M 242/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Trollabo 5:3 (SELUN) 

 

§ 107 M 226/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Mollaryd 2:22 (ELL) 

 

§ 108 M 239/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Högadammen 1:1 

(SELUN) 

 

§ 109 M 245/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Svalan 4 (SELUN) 

 

§ 110 M 221/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla 1:11 (MCH) 

 

§ 111 M 249/16 

Anmälan om kompostering, Grimmelycke 1:1 (SELUN) 

 

§ 112 M 250/16 

Anmälan om kompostering, Annelund 7:15 (SELUN) 

 

§ 113 M 251/16 

Anmälan om kompostering, Vesene-Gudmundstorp 3:4 (SELUN) 

 

§ 114 M 252/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Amundehult 1:3 

(SELUN) 

 

§ 115 M 253/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Röcklösa 1:3 

(SELUN) 

 

§ 116 M 256/16 

Anmälan värmepump, Österod 4:2 (CA) 

 

§ 117 M 266/16 

Ansökan om uppehåll i slamtömning, Ebbared 1:4 (SELUN) 
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§ 118 M 267/16 

Ansökan om uppehåll i sophämtning, Od 2:5 (SELUN) 

 

§ 119 M 270/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Hudene-Fägred 1:11 

(SELUN) 

 

§ 120 M 272/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Od 2:8 (SELUN) 

§ 121 M 273/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Sjölund 2:3 (SELUN) 

 

§ 122 M 39/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Ubby 2:3 (ELL) 

 

§ 123 M 274/16 

Ansökan om utglesad slamtömning, Sämsholm 2:1 (SELUN) 

 

§ 124 M 271/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Mollaryd 2:14 

(SELUN) 

 

§ 125 M 276/16 

Ansökan om uppehåll i sophämtning, Mjäldrunga-Lindåsen 2:2 (SELUN) 

 

§ 126 M 277/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Hudene-Björsbo 1:15 

(SELUN) 

 

§ 127 M 278/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Amundehult 1:20 

(SELUN) 

 

§ 128 M 279/16 

Anmälan om kompostering, Mollaryd 6:3 (SELUN) 

 

§ 129 M 280/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Horsby 1:43 (SELUN) 
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§ 130 M 281/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Eggvena 22:2 

(SELUN) 

 

§ 131 M 282/16 

Anmälan om kompostering, Mollaryd 4:14 (SELUN) 

 

§ 132 M 21/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Kärtared 1:17 (MCH) 

 

§ 133 M 283/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Annelund 10:5 

(SELUN) 

 

§ 134 M 284/16 

Ansökan om uppehåll i sophämtning, Mimer 10: (SELUN) 

 

§ 135 M 285/16 

Anmälan om kompostering, Grästorp 1:2 (SELUN) 

§ 136 M 286/16 

Anmälan om kompostering, Venavalla 1:4 (SELUN) 

 

§ 137 M 268/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Luttorp 1:6 (MCH) 

 

§ 138 M 289/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Venavalla 2:2 

(SELUN) 

 

§ 139 M 678/15 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Stålarp 1:1 (ELL) 

 

§ 140 M 168/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Ubby 1:5 (ELL) 

 

§ 141 M 295/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Fjälla 1:5 (SELUN) 

 

§ 142 M 296/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Hagen 14 (SELUN) 
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§ 143 M 288/16 

Anmälan värmepump, Kyrke 1:2 (SELUN) 

 

§ 144 M 292/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Ollestad 5:11 (ELL) 

 

§ 145 M 299/16 

Anmälan om kompostering, Vreta 9:1 (SELUN) 

 

§ 146 M 300/16 

Anmälan om kompostering, Lystorp 3:10 (SELUN) 

 

§ 147 M 301/16 

Anmälan om kompostering, Lindekroken 1:12 (SELUN) 

 

§ 148 M 291/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Lövsjö 1:1 (SELUN) 

 

§ 149 M 302/16 

Anmälan om kompostering, Vreta 9:3 (SELUN) 

 

§ 150 M 303/16 

Ansökan om uppehåll i slamtömning, Eket 1:2 (SELUN) 

§ 151 M 304/16 

Anmälan om kompostering, Fagred 1:7 (SELUN) 

 

§ 152 M 305/16 

Anmälan om kompostering, Lunda 3:6 (SELUN) 

 

§ 153 M 306/16 

Anmälan om kompostering, Ljung 1:7 (SELUN) 

 

§ 154 M 307/16 

Anmälan om kompostering, Muskås 1:2 (SELUN) 

 

§ 155 M 308/16 

Anmälan om kompostering, Ljung 1:35 (SELUN) 

 

§ 156 M 309/16 

Anmälan om kompostering, Grästorp 1:5 (SELUN) 
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§ 157 M 310/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Skottstorp 4:5 

(SELUN) 

 

§ 158 M 631/15 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Lövsjö 1:3 (ELL) 

 

§ 159 M 311/16 

Anmälan om kompostering, Trollabo 1:21 (SELUN) 

 

§ 160 M 233/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Örekulla 1:4 (SELUN) 

 

§ 161 M 314/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Tormenstorp 1:5 (MCH) 

 

§ 162 M 244/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hägdene 1:14 (ELL) 

 

§ 163 M 663/15 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hov 7:18 (ELL) 

 

§ 164 M 315/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Sötestorp 2:14 

(SELUN) 

 

§ 165 M 312/16 

Klagomål gödselhantering, Liden 1:4 (CA) 

 

§ 166 M 317/16 

Ansökan om gemensam avfallsbehållare, 29 § renhållningsföreskrifter, 

Ljung 1:79 (SELUN) 

 

§ 167 M 318/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Ljung 3:12 (SELUN) 

 

§ 168 M 320/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Hov 4:2 (SELUN) 

 

§ 169 M 319/16 

Anmälan om kompostering, Baggetomten 1:9 (SELUN) 
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§ 170 M 321/16 

Anmälan om kompostering, Mjäldrunga 5:12 (SELUN) 

 

§ 171 M 328/16 

Anmälan om kompostering, Blåklockan 5 (SELUN) 

 

§ 172 M 329/16 

Anmälan om kompostering, Blåklockan 1 (SELUN) 

 

§ 173 M 612/14 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Fölene 6:10 (MCH) 

 

§ 174 M 330/16 

Ansökan om utglesad slamtömning, Molla 2:9 (SELUN) 

 

§ 175 M 325/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Upptorp  2:8 (ELL) 

 

§ 176 M 330/16 

Ansökan om utglesad slamtömning, Molla 2:9 (SELUN) 

 

§ 177 M 230/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Horsby 1:27 (MCH) 

 

§ 178 M 324/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Stålarp 1:2 (ELL) 

 

§ 179 M 341/16 

Ansökan, Stomlanda 1:3 (SELUN) 

 

§ 180 M 232/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Ubby 1:6 (ELL) 

§ 181 M 174/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hov 4:2 (SELUN) 

 

§ 182 M 161/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Trädet 1:1 (SELUN) 

 

§ 183 M 160/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Trädet 1:4 (SELUN) 
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§ 184 M 345/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla-Attorp 1:25 (ELL) 

 

§ 185 M 234/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Lystorp 3:10 (SELUN) 

 

§ 186 M 346/16 

Ansökan, Sannum 2:11 (SELUN) 

 

§ 187 M 322/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Lystorp 1:17 (SELUN) 

 

§ 188 M 348/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla-Attorp 1:24 (ELL) 

 

§ 189 M 349/16 

Ansökan om uppehåll i sophämtning, Edsmären 2:7 (SELUN) 

 

§ 190 M 351/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Mandelriskan 5 

(SELUN) 

 

§ 191 M 358/16 

Ändring av livsmedelslokal, Duvered 1:2 (ELL) 

 

§ 192 M 363/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Haragården 1:2 (MCH) 

 

§ 193 M 352/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Törestorp 1:4 (SELUN) 

 

§ 194 M 367/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hermanstorp 3:5 (MCH) 

 

§ 195 M 366/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hermansdal 1:1 (MCH) 

§ 196 M 235/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Högevalla 1:1 (SELUN) 

 

§ 197 M 364/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hermanstorp 3:6 (MCH) 
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§ 198 M 369/16 

Ansökan om utglesad slamtömning, Mjäldrunga-lindåsen 2:2 (SELUN) 

 

§ 199 M 372/16 

Anmälan värmepump, Jällby 8:1 (SELUN) 

 

§ 200 M 365/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hermanstorp 3:8 (MCH) 

 

§ 201 M 375/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Fröstorp 2:7 (MCH) 

 

§ 202 M 221/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla 1:11 (MCH) 

 

§ 203 M 377/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla 1:4 (MCH) 

 

§ 204 M 378/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Kyrke 1:10 (MCH) 

 

§ 205 M 260/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Örekulla 1:13 (MCH) 

 

§ 206 M 384/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Melltorp 2:4 

(SELUN) 

 

§ 207 M 254/16 

Klagomål gödselhantering, Sibbarp 3:1 (CA) 

 

§ 208 M 381/16 

Ansökan om uppehåll i sophämtning, Molla 1:6 (SELUN) 

 

§ 209 M 360/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Mollaryd 8:2 (SELUN) 

 

§ 210 M 549/15 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Mollaryd 2:3 (MCH) 

 

§ 211 M 290/16 

Klagomål RT-flis, Molla 5:6 (CA) 
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§ 212 M 353/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Sjölund 4:4 (SELUN) 

 

§ 213 M 354/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Fröstorp 1:5 (SELUN) 

 

§ 214 M 389/16 

Anmälan värmepump, Picke 1:4 (SELUN) 

 

§ 215 M 392/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Örum 1:10 (MCH) 

 

§ 216 M 395/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Fröstorp 3:7 (MCH) 

 

§ 217 M 398/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Fröstorp 1:4 (MCH) 

 

§ 218 M 401/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla-Attorp 1:19 (MCH) 

 

§ 219 M 485/15 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Fårekulla 1:44 (MCH) 

 

§ 220 M 402/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Haga 1:4 (MCH) 

 

§ 221 M 404/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Jällby 7:2 (SELUN) 

 

§ 222 M 361/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla-Attorp 1:20 

(SELUN) 

 

§ 223 M 403/16 

Anmälan värmepump, Trollabo 5:17 (SELUN) 

 

§ 224 M 405/16 

Ansökan om utglesad slamtömning, Sämsholm 2:1 (SELUN) 

 

§ 225 M 326/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Svenstorp 2:1 (ELL) 
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§ 226 M 390/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hov 7:15 (ELL) 

 

§ 227 M 222/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Brantaråsen 1:9 (ELL) 

 

§ 228 M 397/16 

Anmälan värmepump, Vetet 2 (SELUN) 

 

§ 229 M 420/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla-attorp 1:8 (SELUN) 

 

§ 230 M 418/16 

Anmälan värmepump, Kringelbacken 1:1 (SELUN) 

 

§ 231 M 438/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla-Attorp 1:23 

(SELUN) 

 

§ 232 M 445/16 

Anmälan om kompostering, Rissgärde 2:5 (SELUN) 

 

§ 233 M 446/16 

Ansökan om uppehåll i sophämtning, Mollaryd 2:22 (SELUN) 

 

§ 234 M 440/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla-Attorp 1:5 

(SELUN) 

 

§ 235 M 423/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Lillebrobacke 2:2 

(SELUN) 

 

§ 236 M 439/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla 2:1 (SELUN) 

 

§ 237 M 442/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla-Attorp 1:22 

(SELUN) 

 

§ 238 M 444/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Flaberg 1:2 (SELUN) 

forts 
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forts § 46 

 

§ 239 M 435/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla 6:7 (SELUN) 

 

§ 240 M 313/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Lindspång 1:34 

(SELUN) 

 

§ 241 M 454/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Hermanstorp 3:3 

(SELUN) 

 

§ 242 M 460/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Od 1:6 (SELUN) 

 

§ 243 M 480/15 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Lindekroken 1:9 

(SELUN) 

 

§ 244 M 461/16 

Anmälan om kompostering, Od 2:18 (SELUN) 

 

§ 245 M 463/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Blåhaken 3 (SELUN) 

 

§ 246 M 464/16 

Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Herrljunga 2:146 

(SELUN) 

 

§ 247 M 465/16 

Anmälan värmepump, Lystorp 1:17 (SELUN) 

 

§ 248 M 222/16 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Brantaråsen 1:9 (ELL) 
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BMN § 47                     R 32/16 

 

DELEGATIONSBESLUT 

 

§ 6                                  R 135/16    

Eldningsförbud i kommunen från 2016-06-02 tills vidare (JM) 

 

§ 7                                  R 144/16    

Eldningsförbud upphävt i kommunen från 2016-06-27 tills vidare (TS) 

 

§ 8                                  R 156/16    

Eldningsförbud från 16/8 i fast förbränningsanordning Karlsro 1 Källeryd 

(TS) 

 

 


