
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
Bygg- och miljönämnden 
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Instans: Bygg- och miljönämnden 

Tid: 2022-02-02, kl.17:00 

Plats: Sämsjön (B-salen), Kommunhuset 

Hans Malmquist Michelle Lunne 
Ordförande Sekreterare 

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista. 

Samtliga ärenden har beretts av bygg-och miljönämndens presidium. I samtliga ärenden 
föreslås bygg- och miljönämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut 
om inget annat framgår av presidieskrivelse. 

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   Nämndsamordnare 
   Val av justerare och tid för justering   Ordförande 

17.05 1 INFO Förvaltningen informerar  -- -- Samhällsbyggnadschef 

17.20 2 BMN Investeringsäskande 2023-2025  B 4/2022 X Controller   

17.30 3 BMN Driftäskande 2023 B 4/2022 X Controller 

17.35 4 BMN Personalsituationen på Annelunds 
brandstation 

B 17/2022 X Tf. Räddningschef 

17.45 5 BMN Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage 

B 191/2021 X Bygglovshandläggare  

17.55 6 BMN Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage 

B 195/2021 X Bygglovshandläggare  

18.05 7 BMN Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage 

B 174/2021 X Bygglovshandläggare  

18.10 8 BMN Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage 

B 170/2021 X Bygglovshandläggare 

       

       

       



NR Meddelandeförteckning DNR Handlingar 
bifogas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

FSG-protokoll 

KS § 187/2021-11-22 Internkontrollplan 2022 för 
Herrljunga kommun 

KS § 148/2021-11-23 budget och verksamhetsplan 
2022-2024 för Herrljunga kommun 

KS § 194/2021-11-22 Upprättande av ny detaljplan 
för bostäder vid Skolvägen del av Mörlanda 2:2 

KF § 151/2021-11-23 Taxa för offentlig kontroll 
och annan verksamhet inom 
livsmedelslagstiftningsområdet 

KF § 154/2021-11-23 policy för resande i tjänsten 

Fastighetsreglering: Upphävande av ledningsrätt 
för telestationer berörande Eriksberg 5:1 m.fl. 

KF § 173/2021-12-13 försening i politisk 
omorganisation 

Granskning av ansvarsutövande – Bygg-och 
miljönämnden  

Fastighetsreglering: Underrättelse Klövervägen i 
Ljunga AB 

-- 

B 13/2021 

B 9/2021 

B 189/2021 

M 490/2021 

B postlista 
6/2021 

B 6/2021 

B 98/2020 

B 13/2022 

B 6/2021 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

NR Delegeringsbeslut DNR Handlingar 
bifogas 

1 

2 

Miljöenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2021-11-18 – 2022-01-17 

Plan- och byggenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2021-11-17 – 2022-01-11 

-- 

-- 

X 

X 



SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN 
Jenny Andersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-01-07 

DNR B 4/2022 306    
Sid 1 av 2   

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 

Investeringsäskanden 2023-2025 

Sammanfattning 
Enligt tidplanen för budget och verksamhetsplan för åren 2023-2025 ska nämnder och 
styrelse besluta om investeringsäskanden 2025 och eventuella förändringar i beslutad 
investeringsbudget för perioden 2023-2024. 

Bygg och miljönämndens investeringsäskanden för budgetåret 2025 uppgår till 300 tkr. 
Förändringar i beslutad investeringsbudget för budgetåren 2023-2024 uppgår till 800 tkr år 
2023 samt 6 000 tkr år 2024.  

Kommunens totala investeringsäskanden kommer att sammanställas av 
ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i fortsatt budgetprocess. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-07 
Bilaga, Investeringsbehov 2023-2025 för Bygg och miljönämnden 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
1. Bygg och miljönämnden beslutar att godkänna investeringsäskandet och skickar denna
vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i
budgetberedningen.

Jenny Andersson 
Controller 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Ekonomiavdelningen 
Kommunfullmäktige 

Ärende 1



 

 
SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRVALTNINGEN 
Jenny Andersson 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-01-07 
DNR B 4/2022 306  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
Årets budgetprocess beskriver att nämnder ska ta beslut senast februari månad om vilka 
investeringar man önskar få budget för åren 2023-2025. Det avser nya investeringar 2025 
samt eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2023-2024. 
Förvaltningen har tagit fram förslag som redovisas som bilaga till denna tjänsteskrivelse. 
 
Investeringsäskandena kommer att sammanställas av ekonomiavdelningen och presenteras 
som underlag i den fortsatta budgetprocessen. 
 
Ekonomisk bedömning 
 
Äskanden inkl beslutad investeringsbudget 2023-2025 fördelas enligt tabell nedan 
 
  Investeringsutgift       

Benämning 2023 2024 2025 Drift start Driftkost 
/uppstart 

Driftkost 
/år 

Räddningstjänst             
Insatsledarbil 800     2023     
Släckbil   6 000   2026 100   
Räddningsmaterial 250 250 300 2025     
              
Summa 
investeringsbehov 1 050 6 250 300   100   

 
Förändringar från beslutad budget 
  Investeringsutgift   

Benämning 2023 2024 Driftkost 
/uppstart 

Räddningstjänst       
Insatsledarbil 800     
Släckbil   6 000 100 
        
Summa 
investeringsbehov 800 6 000 100 

 
 
Samverkan 
FSG 28 januari 

 
 

Ärende 1



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringsbehov 
Bygg och miljönämnden 

 
Underlag till budget och verksamhetsplan 2023-2025 

 
 

Ärende 1





Investeringsbeskrivning Bygg och miljönämnden  Skapad: 2021-11-18  
  Reviderad: 2021-11-18 

Investeringsbeskrivning 
Benämning Insatsledarbil 
Ansvarig nämnd Bygg och miljö 
Nämnd som utför  Bygg och miljö  

 
 
 
 

 

 

Beskrivning av investeringen 
Byte av insatsledarbil  
 
Ersätter insatsledarbil 7080 
Gamla 7080 ersätter Ford Ranger i Annelund 
 

Behov som initierar investeringen 
Bilen är 10 år och kan ersätta persontransportfordon i Annelund 
 

Driftskostnader på grund av investeringen  
 
Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader 
Löpande driftkostnader efter projektet är klart: 
Löpande driftskostnader som i dag  
 
Driftkostnader under genomförandefasen: 
Inom ram 
 
  

Investeringsutgift (tkr) 800 
Driftkostnad i projektet 0 
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart) 0 
Beräknas starta upp (utgift uppstår) 2023-01-01 
Beräknas tas i drift (aktiveras) 2023-10-01 

Ärende 1



Investeringsbeskrivning Bygg och miljönämnden  Skapad: 2021-11-18  
  Reviderad: 2021-11-18 

Investeringsbeskrivning 
Benämning Släckbil 
Ansvarig nämnd Bygg och miljö 
Nämnd som utför  Bygg och miljö 

 
 
 
 

 

 

Beskrivning av investeringen 
Släckbil  
Tiden från beställning till drifttagande är lång, dels beroende på leveranstid men också för 
utbildningsbehov innan bilen kan tas i drift 
 
 
Ersätter investeringen annan befintlig? 
Ja 7010 
 

Behov som initierar investeringen 
17 år gammal bil  
 

Driftskostnader på grund av investeringen  
 
Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader 
Löpande driftkostnader efter projektet är klart: 
Normal drift 
 
Driftkostnader under genomförandefasen: 
Inom ram  
 
  

Investeringsutgift (tkr) 6000 
Driftkostnad i projektet 0 
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart) 0 
Beräknas starta upp (utgift uppstår) 2024-01-01 
Beräknas tas i drift (aktiveras) 2026-01-01 

Ärende 1



Investeringsbeskrivning Bygg och miljönämnden Skapad: 2021-11-18 
Reviderad: 2021-11-18 

Investeringsbeskrivning 
Benämning Räddningsmaterial 
Ansvarig nämnd Bygg och miljö 
Nämnd som utför Bygg och miljö 

Beskrivning av investeringen 
Diverse räddningsmaterial Ex luftflaskor andningsmasker och radioutrustning. 

Behov som initierar investeringen 
Slitage  

Driftskostnader på grund av investeringen 

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader 
Löpande driftkostnader efter projektet är klart: 
Normal drift 

Driftkostnader under genomförandefasen: 
Normal drift 

Investeringsutgift (tkr) 300 
Driftkostnad i projektet 0 
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart) 0 
Beräknas starta upp (utgift uppstår) 2025-01-01 
Beräknas tas i drift (aktiveras) 2025-10-01 

Ärende 1



  

 
SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN 
Jenny Andersson 

 
Tjänsteskrivelse 

2022-01-10 
DNR B 4/2022 306     

Sid 1 av 2    
 

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 
  

 
Driftäskande 2023-2025 
 
Sammanfattning 
Enligt tidplanen för budget och verksamhetsplan för åren 2023-2025 ska nämnder och 
styrelse besluta om driftsäskanden 2023-2025. 
 
Kommunens totala driftsäskanden för 2023-2025 kommer att sammanställas av 
ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i fortsatt budgetprocess.  
 
Bygg och miljönämndens driftsäskanden för budgetåret 2023 uppgår till 750 tkr.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-10 
Bilaga Driftäskanden BoM 2023-2025 
 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
1. Bygg och miljönämnden beslutar att godkänna driftsäskandet och skickar denna vidare 
till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen.  
 
 
Jenny Andersson 
Controller 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Ekonomiavdelningen 
Kommunfullmäktige 

Ärende 2





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftäskanden  
Bygg och miljönämnden 

 

Underlag till budget och verksamhetsplan 2023-2025 

 

 

Ärende 2











  

 
FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Tjänsteskrivelse 

2022-01-25  
DNR B 17/2022     

Sid 1 av 2    
 

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 

  

 
Personalsituationen på Annelunds brandstation 
 
Sammanfattning 
På grund av personalbrist på Annalunds brandstation så behöver det göras avsteg ifrån 
handlingsprogrammet. Avsteget består av en minskning av antal personer i beredskap ifrån 
tre till två. 
Personalsituationen Annelund: Beredskap och larm vid station 7200 Annelund   

Från och med fredag 14/1–2022 kommer personalberedskapen förändras på grund av den 
ansträngda personalsituationen. Förändringen innebär att två personer har beredskap varje 
vecka 1+1 eller 0+2. Förändringen sker först och främst fram till 1/4–2022 sedan ska den 
utvärderas. Om personalsituationen förändras tidigare kan även förändring ske tidigare. 

Vid samtliga LSO larm kommer fri inryckning tillämpas vid station 7200 samt tvåstations- 
och insatsledarlarm. De gällande rutiner som finns vid fri inryckning tillämpas vid samtliga 
händelser.  

Om ingen extra personal kommer in på fri inryckning får aktuella arbetsuppgifter 
prioriteras tills förstärkning anländer. De standardrutiner som finns för 1+2 kommer inte 
kunna följas fullt ut. 

Kommer det 2–3 personer på larmen är det enbart ett fordon som åker på händelsen. Fri 
inryckning tillämpas även vid andra händelser som sjukvårdsuppdrag och IVPA. 2–3 
personer åker på larmet. Man kan enbart åka in på fri inryckning om man befinner sig så att 
anspänningstiden på 5 minuter kan efterlevas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2022-01-25 
Riskanalys 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bygg-och miljönämnden godkänner avsteg från nuvarande handlingsplan 
• Beredskap på varje lag minskas ifrån tre till två personer vid brandstationen i Annelund 

 
Johan Fors 
Tf Räddningschef 
Herrljunga Kommun 
 

 

Ärende 3



 

 
FÖRVALTNING 
Namn namn 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-01-25 
DNR B 17/2022  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
Annelunds brandstation har ett antal långtidssjukskrivna och är underbemannad på grund 
av att det är svår rekryterat i Annelundsområdet. 
 
Ekonomisk bedömning 
Idag så ersätts varje vakans med en extra ersättning och en nerdragning innebär att det utgår 
en beredskap ersättning mindre.  

 
Samverkan 
Avstämning med Vision13/1 och Brf 17/1 är gjord  
 
Motivering av förslag till beslut 
Fortsätter vi att försöka att hålla beredskap på tre så är det en ökad risk för att det blir stora 
arbetsmiljökonsekvenser. Idag finns det åtta personer som kan hålla sin beredskap och för 
att hålla full beredskap så behöver dessa personer täcka upp ytterligare 168 timmar /vecka 
utöver sin ordinarie beredskap 168 timmar/månad. 

 
 

Ärende 3









     4 av 5 

 

Ärende 3





  

 
SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse 

2022-01-18 
DNR B 191/2021 LOV     

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 
  

 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 
Ingarp 1:2 i Herrljunga kommun. Huset är tänkt att bli ca 160 m2 och uppförs i ett plan. 
Garaget är tänkt att bli ca 70 m2. Huset kommer att få en traditionell utformning med röd 
träpanel och sadeltak med svarta betongpannor och solceller.  
Den tänkta avstyckningen är ca 12ha, som tomten är ritad kommer den att bli ca 2 500 m2. 
Framfartsvägen kommer att placeras sydväst om befintlig ladugård och anslutas till 
befintlig väg. Miljöenheten lämnade ett yttrande 2022-01-18 där de menar att vatten- och 
avloppsförsörjningen går att lösa på fastigheten, men att placering av vattenbrunn och 
avlopp måste justeras 
 
Fastigheten ägs i dag av tre personer och två av fastighetsägarna har motsatt sig 
förhandsbeskedet med anledning att ägarförhållandena inte är klara ännu.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-18 
Kartunderlag daterad 2021-11-29 
Placering av byggnader daterad 2021-11-29 
Remissvar miljöenheten daterad 2022-01-18 
Yttrande 1 daterad 2022-01-09 
Yttrande 2 daterad 2022-01-10  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
• Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Ingarp 1:2 beviljas enligt 9 kap. 17 § PBL. 
• Handläggningsavgift tas ut med 3 311 kronor, faktura skickas separat. 

 
Villkor 
1.  Miljöenhetens yttrande ska följas. 
 
Tobias Holmén 
Bygglovhandläggare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

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

 
 
 

Ärende 4



 

 
SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-01-18 
DNR B 191/2021 LOV  

Sid 2 av 4 
 

 
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. 
 
Ett positivt förhandsbesked är inte en garanti för att en åtgärd kan genomföras. Det kan 
bland annat finnas civilrättsliga hinder mot att genomföra åtgärden. 
 
Stenmurar omfattas av biotopskydd och får inte röras utan tillstånd från Länsstyrelsen

Ärende 4



 

 
SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-01-18 
DNR B 191/2021 LOV  

Sid 3 av 4 
 

Bakgrund 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 
Ingarp 1:2 i Herrljunga kommun. Huset är tänkt att bli ca 160 m2 och uppförs i ett plan. 
Garaget är tänkt att bli ca 70 m2. Huset kommer att få en traditionell utformning med röd 
träpanel och sadeltak med svarta betongpannor och solceller.  
Den tänkta avstyckningen är ca 12ha, som tomten är ritad kommer den att bli ca 2 500 m2. 
Framfartsvägen kommer att placeras sydväst om befintlig ladugård och anslutas till 
befintlig väg. Miljöenheten lämnade ett yttrande 2022-01-1 där de menar att vatten- och 
avloppsförsörjningen går att lösa på fastigheten, men att placering av vattenbrunn och 
avlopp måste justeras 
Fastigheten ägs i dag av tre personer och två av fastighetsägarna har motsatt sig 
förhandsbeskedet med anledning att ägarförhållandena inte är klara ännu.  
 
Yttrande 
Delägare 1 lämnade följande yttrande. 
Fastigheten ägs idag gemensamt av mig till 50% och till 50% av dödsboet efter min syster. 
Delägare i dödsboet är mina två syskonbarn Johan Einarsson och Frida Ljung. Vi har 
nyligen startat diskussioner om kommande ägarförändringar för fastigheten och det råder 
för närvarande inte samsyn om hur vi ser på ägarförhållandena i framtiden. En möjlig 
framtida lösning är att fastigheten klyvs, (eventuellt genom påtvingad klyvning) om 
Lantmäteriet anser att gården är lämplig för detta. Jag befarar att Lantmäteriets bedömning 
av om en klyvning är lämplig och hur en sådan i så fall skall göras, kan påverkas av om det 
finns ett förhandsbesked på byggnation. Mitt antagande gör jag efter att läst på Boverkets 
hemsida om förhandsbesked ”Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet kan det 
också vara lättare om du har ett positivt förhandsbesked.” Jag anser att en klyvning av 
fastigheten om möjligt bör undvikas. 
Det vore önskvärt att kommande ändringar i ägarförhållandena genomförs innan 
förhandsbesked ges.   
 
Delägare 2 lämnade följande yttrande. 
Fastigheten ägs i dagsläget av 3 personer, med andelsfördelning 50%, 25% och 25% varav 
de två sistnämnda äger via dödsbo. 
Det råder en samstämmighet bland delägarna att samägandet av fastigheten inte bör 
fortsätta i nuvarande form och på ett eller annat sätt bör brytas upp. Delägarna har precis 
startat processen om hur framtidens ägande av fastigheten ska se ut. Diskussionerna är ännu 
i ett tidigt skede och inga beslut har tagits rörande om eller hur fastigheten eventuellt ska 
delas.  
Av denna anledning kan jag för min del inte göra några direkta uttalanden om det förslag 
som nu ligger i ansökan om förhandsbesked. Beroende på utfallet av den process som nu 
har startats kan fler alternativ komma att utvecklas. 
Oavsett hur ett eventuellt framtida bygge kan komma att se ut anser jag att vägdragningen 
ska hållas separat med egen anslutning till huvudvägen. Den väg som i ansökan benämns 
"Alternativ väg" och som löper rakt över gårdsplanen på befintlig bebyggelse motsätter jag 
mig därför. Hänsyn behöver också tas till framkomlighet för det skogsbruk som bedrivs på 
fastigheten idag. 

 

Ärende 4



 

 
SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-01-18 
DNR B 191/2021 LOV  

Sid 4 av 4 
 

Juridisk bedömning 
Bygg- och miljönämnden bedömer att byggnaderna inte kommer att få någon betydande 
inverkan på omgivningen. Den sökta åtgärden bedöms därför, med hänsyn till bebyggelsens 
karaktär och omfattning inte vara sådan att marken behöver prövas med detaljplan enligt 4 
kap. 2 § PBL. 
 
Utifrån yttrande som inkommit bedömer bygg- och miljönämnden att vatten och avlopp går 
att lösa samt att byggnadens utformning fastställs i ett bygglov. Övriga synpunkter är inget 
som faller under prövningen enligt plan- och bygglagen. 
 
Nämnden bedömer att marken som tas i anspråk för bebyggelse inte är brukningsvärd 
jordbruksmark eller skogsmark som har betydelse för skogsnäringen enligt 3 kap. 4 § 
miljöbalken (1998:808) genom 2 kap 2 § PBL. 
 
Genom att följa den sökta åtgärdens utformning gällande byggnadens höjd och 
byggnadsarea så bedömer bygg- och miljönämnden att byggnaderna knyter an till 
omgivande bebyggelse och på så sätt bidrar till en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden bedömer att byggnaderna inte kommer att få någon betydande 
inverkan på omgivningen. Den sökta åtgärden bedöms därför, med hänsyn till bebyggelsens 
karaktär och omfattning inte vara sådan att marken behöver prövas med detaljplan enligt 4 
kap. 2 § PBL. 
 
Utifrån yttrande som inkommit bedömer bygg- och miljönämnden att vatten och avlopp går 
att lösa samt att byggnadens utformning fastställs i ett bygglov. Övriga synpunkter är inget 
som faller under prövningen enligt plan- och bygglagen. 
 
Nämnden bedömer att marken som tas i anspråk för bebyggelse inte är brukningsvärd 
jordbruksmark eller skogsmark som har betydelse för skogsnäringen enligt 3 kap. 4 § 
miljöbalken (1998:808) genom 2 kap 2 § PBL. 
 
Genom att följa den sökta åtgärdens utformning gällande byggnadens höjd och 
byggnadsarea så bedömer bygg- och miljönämnden att byggnaderna knyter an till 
omgivande bebyggelse och på så sätt bidrar till en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL. 
 
Mot bakgrund av ovanstående bedömer nämnden att lokalisering av byggnaderna är 
förenliga med Herrljunga kommuns översiktsplan och 2 kap och 9 kap 31 § PBL och ett 
positivt förhandsbesked kan därför beviljas. 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN  Torget 1 0513-170 00 bygg@herrljunga.se 
Box 201   Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA  0513-171 33 www.herrljunga.se 
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Ansökan för byggärenden 
Förhandsbesked, lov och anmälningspliktig åtgärd 
 
* = obligatorisk uppgift i ansökan                                                                                                                  Anvisningar finns på sista sidan 

Fastighetsbeteckning* Fastighetsadress* 

Byggnadsekretess enligt                             kap.                            § offentlighets- och sekretesslag (OSL). 

  Ansökan gäller* 

 

     Bygglov                                    Förhandsbesked                                    Tidsbegränsat bygglov t.o.m:_______________________ 

     Rivningslov                               Anmälningspliktig åtgärd                        Säsongslov för perioden ___________________________ 

     Marklov                                    Attefallsåtgärd (vid ansökan om attefallsåtgärd intygas att åtgärden utförs på en-/tvåbostadhus) 

  Byggnadstyp* 

  

     En/tvåbostadshus                      Komplementbyggnad                             Flerbostadshus 

     Kontor                                      Restaurang                                           Industribyggnad 

     Fritidshus                                  Parkeringsplats                                     Annat:________________________________________ 

  Åtgärd* 

 

  Lov för 

       Nybyggnad                               Inredning av ytterligare bostad               Ändring från________________till__________________ 

     Tillbyggnad                               Skylt                                                   

     Fasadändring                                                                                       Annat:_________________________________________  

 

Anmälningspliktig åtgärd för 

     Bärande konstruktion                 Ventilation                                            Eldstad/rökkanal 

     Hiss                                         Vatten, avlopp                                       Annat:________________________________________ 

 

Attefallsåtgärd för 

       Komplementbyggnad 30 m2        Tillbyggnad 15 m2                                  Takkupa 

       Inreda ytterligare bostad            Komplementbostadshus 30 m2 

  Tillkommande/ändrad yta (BTA+OPA): 
  Tillkommande lägenheter: 

  Planerad byggstart:* 
  Tidigare ärenden: 

  Fasadmaterial: 
  Fasadfärg NCS-kulör: 

  Takmaterial:  
  Takfärg NCS-kulör: 

  Vatten- och avlopp 
      Kommunalt VA                              Eget VA                      Annat:________________________________               Ingen anslutning 

  Beskriv vad du ska göra:* 
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 Besöksadress Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN  Torget 1 0513-170 00 bygg@herrljunga.se 
Box 201   Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA  0513-171 33 www.herrljunga.se 
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Sökande och betalningsansvarig om inget annat anges. 
Företag Person-/organisationsnummer* 

Namn*     Sökande har skyddad identitet  

Adress* Postnummer* Postort* 

E-post Telefon 

  Namnteckning* Namnförtydligande* 

 
 

Kontaktperson/företagsombud som får all kommunikation i ärendet.  
Namn Person-/organisationsnummer 

Adress Postnummer Postort 

E-post Telefon 

 

Byggherre om det är någon annan än sökande. Personnummer måste anges för att nå våra e-tjänster. 

Namn/Företag Person-/organisationsnummer 

Adress Postnummer  Postort 

E-post Telefon 

 
Fastighetsägare om det är någon annan eller fler utöver sökande. 

Namn/Företag Person-/organisationsnummer 

Adress Postnummer Postort 

  E-post   Telefon 

Namnteckning Namnförtydligande 

 
Förslag till kontrollansvarig *om kontrollansvarig krävs. 

Namn* Person-/organisationsnummer 

  Adress* Postnummer* Postort* 

E-post Telefon* 

Certifieringsnivå* Certifieringsnummer* Certifiering giltig till* 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN  Torget 1 0513-170 00 bygg@herrljunga.se 
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Fakturauppgifter *obligatoriska uppgifter för företag. 

Namn/Företag* Person-/organisationsnummer* 

Adress* Postnummer* Postort* 

E-post Telefon 

Fakturamärkning* Beställarreferens* 

Information: Om fakturan ställs till annan än sökande krävs fullmakt. 

 

 

Anvisningar till blanketten 
 
Ansökan 
Kryssa i din ansökan med hjälp av kryssrutorna. Saknas alternativ skriver du istället vad ansökan gäller under rutorna 
annat, såsom…Fält markerade med * är obligatoriska uppgifter och ska alltid fyllas i. Ange fastighetsbeteckningen och 

adress. Är du osäker på din fastighetsbeteckning kan du kontakta oss. Omfattas byggnaden av sekretess ska lagrum 
anges. Du kan ansöka för fler åtgärder samtidigt, undantaget förhandsbesked och Attefallsåtgärder. Ett förhandsbesked 
söker du när du vill pröva placering av en byggnad innan du söker bygglov där detaljplanen är otydlig eller där 
detaljplan saknas. Under tillkommande/ändrad yta anger du bruttoarean plus öppenarean som förkortas BTA+OPA. 
Förenklat kan BTA beskrivas som den sammanlagda ytan av alla våningsplan. Öppenarea, OPA, kan förenklat 
beskrivas som en helt eller delvis öppen yta för vistelse eller förvaring ligger i anslutning till en byggnad t.ex carport, 
balkong, altan, yta under skärmtak m.m. 
 
Sökande/kontaktperson/byggherre 
Det är du som sökande som ansöker om lov, förhandsbesked eller anmälningsplikt. Fakturan ställs till den som står som 
sökande, om inga uppgifter angivits under faktureringsuppgifter. Har du skyddad identitet (enligt beslut från 
Skatteverket) sätter du kryss i rutan skyddad identitet. All kommunikation i ärendet kommer skickas till dig som är 
sökande om inte en kontaktperson finns angiven, i så fall skickas all kommunikation till kontaktpersonen. För att kunna 
använda våra e-tjänster behöver du ange ditt personnummer som både sökande, kontaktperson/företagsombud och 
byggherre. Vanligtvis är det du som är den som har det yttersta ansvaret och ska se till att arbetena utförs enligt de 
beslut och föreskrifter som har meddelats. 
 
Fastighetsägare 
Finns det flera fastighetsägare på en fastighet eller om någon annan än du som sökande som äger fastigheten ska 
samtliga fastighetsägares uppgifter fyllas i på ansökan. Genom att ange fastighetsägarens e-postadress kan vi snabbare 
informera fastighetsägaren om din ansökan. 
 
Förslag till kontrollansvarig 
När kontrollansvarig krävs ska du anlita en kontrollansvarig med rätt behörighet. Som sökande är du ansvarig för att 
den kontrollansvarige du föreslår är kontaktad och har ådragit sig uppdraget. Kontrollansvarig ska ha en oberoende 
ställning till den som utför arbetet och vara certifierad. Fyll i alla uppgifter om din kontrollansvarige. Du kan också 
anmäla en kontrollansvarig senare med blanketten Anmälan kontrollansvarig. 

 

Faktureringsuppgifter 
Ange kompletta faktureringsuppgifter, om det ska vara annan än den som du angivit under sökande. Det är du som 
sökande som är betalningsansvarig. Ska fakturering ställas till någon annan ska fullmakt lämnas med ansökan. Är det ett 
företag som söker ska fakturamärkning alltid fyllas i. 
 
Beslutet kommer att faktureras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
Personuppgiftshantering 
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registreringen görs för att vi på ett säkert sätt 
ska kunna hantera din ansökan. Vi kommer hantera dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vissa uppgifter kan 
även komma att hämtas ur fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig, få uppgifter 
raderade samt att få en rättelse om något är felaktigt. 
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Från:  Karlsson Ingemar <Ingemar.Karlsson@volvo.com>

Skickat:  2022-01-10 07:16

Till:  'bygg@herrljunga.se' <bygg@herrljunga.se>

Ämne:  Erinran mot förhandsbesked för nybyggnad Diarienummer B-2021-191

Erinran gällande förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus och garage på fastigheten Ingarp 1:2.
 
Diarienummer B-2021-191
 
Jag framför min erinran mot ett positivt förhandsbesked med följande motivering:
 
Fastigheten ägs idag gemensamt av mig till 50% och till 50% av dödsboet efter min syster. Delägare i
dödsboet är mina två syskonbarn Johan Einarsson och Frida Ljung.Vi har nyligen startat diskussioner om
kommande ägarförändringar för fastigheten och det råder för närvarande inte samsyn om hur vi ser på
ägarförhållandena i framtiden. En möjlig framtida lösning är att fastigheten klyvs, (eventuellt genom
påtvingad klyvning) om Lantmäteriet anser att gården är lämplig för detta. Jag befarar att Lantmäteriets
bedömning av om en klyvning är lämplig och hur en sådan i så fall skall göras, kan påverkas av om det finns
ett förhandsbesked på byggnation. Mitt antagande gör jag efter att läst på Boverkets hemsida om
förhandsbesked  ”Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet kan det också vara lättare om du har
ett positivt förhandsbesked.” Jag anser att en klyvning av fastigheten om möjligt bör undvikas.
Det vore önskvärt att kommande ändringar i ägarförhållandena  genomförs innan förhandsbesked ges.
 
 
Med vänlig hälsning

Ingemar Karlsson
Lena Prästgården 2
44192 Alingsås
 
Tel. 0739023137

This email message (including its attachments) is confidential and may contain privileged information and is intended solely for the use of
the individual and/or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient of this e-mail you may not disseminate, distribute
or copy this e-mail (including its attachments), or any part thereof. If this e-mail is received in error, please notify the sender immediately
by return e-mail and make sure that this e-mail (including its attachments), and all copies thereof, are immediately deleted from your
system. Please further note that when you communicate with us via email or visit our website we process your personal data. See our
privacy policy for more information about how we process it: https://www.volvogroup.com/en-en/privacy.html
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Från:  Frida Ljung <frida@ljung.info>

Skickat:  2022-01-09 22:04

Till:  bygg@herrljunga.se

Ämne:  Erinran Ingarp 1:2 (Diarienummer : B-2021-191)

Erinran gällande Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus och garage
Fastighet: Ingarp 1:2
Diarienummer : B-2021-191

Fastigheten ägs i dagsläget av 3 personer, med andelsfördelning 50%, 25% och 25% varav de två
sistnämnda äger via dödsbo.

Det råder en samstämmighet bland delägarna att samägandet av fastigheten inte bör fortsätta i
nuvarande form och på ett eller annat sätt bör brytas upp. Delägarna har precis startat processen om
hur framtidens ägande av fastigheten ska se ut. Diskussionerna är ännu i ett tidigt skede och inga
beslut har tagits rörande om eller hur fastigheten eventuellt ska delas. 

Av denna anledning kan jag för min del inte göra några direkta uttalanden om det förslag som nu
ligger i ansökan om förhandsbesked. Beroende på utfallet av den process som nu har startats kan fler
alternativ komma att utvecklas.

Oavsett hur ett eventuellt framtida bygge kan komma att se ut anser jag att vägdragningen ska hållas
separat med egen anslutning till huvudvägen. Den väg som i ansökan benämns "Alternativ väg" och
som löper rakt över gårdsplanen på befintlig bebyggelse motsätter jag mig därför. Hänsyn behöver
också tas till framkomlighet för det skogsbruk som bedrivs på fastigheten idag.

Frida Ljung
Lerum 2022-01-09
070-601 11 51
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  MILJÖENHETEN 

YTTRANDE  

  2022-01-17 

  DNR  M-2022-31 

B-2021-191 

  SIDA 1 AV 1 
 

 
 

Besöksadress  Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 miljo@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 23 Herrljunga 

Remissvar 
 

Sammanfattning 
Plan- och byggenheten har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för bygglov. Ansökan 

avser bostadshus på fastigheten INGARP 1:2. Miljöenheten har tagit del av ansökan för att 

lämna ett yttrande. 
 

Yttrande 
Miljöenhetens bedömning är att vatten- och avloppsfrågan går att lösa men placering av 

vattenbrunn och avlopp måste justeras. Placeringen av vattenbrunnen enligt inkommande 

handlingar ligger nära jordbruksmark (mindre än 5 m där avståndet är som kortast). Det finns 

då risk för att både gödselspridning och spridning av bekämpningsmedel påverkar 

vattenkvalitén negativt. Förslagna placering av vattenbrunnen påverkar möjligheten att 

bedriva lantbruk på de registrerade jordbruksblock som ligger intill fastigheten. Det är inte 

lagstiftat vilket avstånd som ska hållas till dricksvattenbrunnar vid spridning av gödsel men 

det kan vara lämpligt att använda samma skyddsavstånd till åkermark som det avstånd som 

används för att placera avloppsanläggningen.  

 

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. 

 

 

 

Carola Adolfsson 

Miljöinspektör 

0513-171 20 

carola.adolfsson@herrljunga.se 
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SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse 

2022-01-17 
DNR B 195/2021 LOV     

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 
  

 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 
Vreta 3:5 och Vreta 6:5 i Herrljunga kommun. Delar av två fastigheter är tänkt att bli en 
fastighet på ca 10 000 m2. Infartsväg är tänkt från Vedumsvägen, placerad så att det är god 
sikt åt båda håll. 
Huset är tänkt att bli ca 93 m2 i byggnadsyta och uppförs i två plan. Garaget är tänkt att bli 
ca 66 m2. Utformning är tänkt traditionellt ”svenskt” och man har det klassiskt svenska 
soldattorpet som förlaga. Det kommer att vara förhöjt väggliv där det kommer att liggande 
panel på den nedre delen och stående panel på den förhöjda delen samt gavelspetsar. Det 
kommer att bli en punchveranda med småspröjsade fönster. Taket kommer att utformas 
som sadeltak och kommer att bli tegelrött med enkupiga pannor.  
Miljöenheten lämnade ett yttrande 2022-01-14 där de menar att vatten- och    
avloppsförsörjningen går att lösa på fastigheten.  
 
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 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 människans 
hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande jordbruksverksamhet, området har en lantlig 
karaktär och utgör idag skogsmark. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att ett nytt enbostadshus kommer att ge begränsad 
omgivningspåverkan eftersom det placeringen är på ett sådan plats och utformas på ett 
sådant sätt att det smälter in i miljön. 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. 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-17 
Ansökan och beskrivning daterad 2021-12-13 
Kartunderlag daterad 2021-12-13 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
• Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Vreta 3:5 och Vreta 6:5 beviljas enligt 9 kap. 17 § PBL. 
• Handläggningsavgift tas ut med 3 311 kronor, faktura skickas separat. 
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SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-01-17 
DNR B 195/2021 LOV  

Sid 2 av 3 
 

Tobias Holmén 
Bygglovhandläggare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Fastighetsägare och sökande 
Grannar som blev hörda 

 
 
 

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 och får inte röras utan tillstånd från Länsstyrelsen.  
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SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-01-17 
DNR B 195/2021 LOV  

Sid 3 av 3 
 

Bakgrund 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 
Vreta 3:5 och Vreta 6:5 i Herrljunga kommun. Delar av två fastigheter är tänkt att bli en 
fastighet på ca 10 000 m2. Infartsväg är tänkt från Vedumsvägen, placerad så att det är god 
sikt åt båda håll. 
Huset är tänkt att bli ca 93 m2 i byggnadsyta och uppförs i två plan. Garaget är tänkt att bli 
ca 66 m2. Utformning är tänkt traditionellt ”svenskt” och man har det klassiskt svenska 
soldattorpet som förlaga. Det kommer att vara förhöjt väggliv där det kommer att liggande 
panel på den nedre delen och stående panel på den förhöjda delen samt gavelspetsar. Det 
kommer att bli en punchveranda med småspröjsade fönster. Taket kommer att utformas 
som sadeltak och kommer att bli tegelrött med enkupiga pannor.  
Miljöenheten lämnade ett yttrande 2022-01-14 där de menar att vatten- och    
avloppsförsörjningen går att lösa på fastigheten.  
Inga negativa synpunkter från grannfastigheter eller fastighetsägare har inkommit. 

 
Juridisk bedömning 
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 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 människans 
hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande jordbruksverksamhet, området har en lantlig 
karaktär och utgör idag skogsmark. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att ett nytt enbostadshus kommer att ge begränsad 
omgivningspåverkan eftersom det placeringen är på ett sådan plats och utformas på ett 
sådant sätt att det smälter in i miljön. 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. 
 
 
Motivering av förslag till beslut 
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 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 människans 
hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande jordbruksverksamhet, området har en lantlig 
karaktär och utgör idag skogsmark. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att ett nytt enbostadshus kommer att ge begränsad 
omgivningspåverkan eftersom det placeringen är på ett sådan plats och utformas på ett 
sådant sätt att det smälter in i miljön. 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. 
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BLANKETT    Uppdaterad 2021-02-15  
  

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

  
Sida 1 av 5  

  

   
  
Ansökan för byggärenden  
Förhandsbesked, lov och anmälningspliktig åtgärd  
  
* = ob gator sk uppg ft  ansökan                                                                                                                  Anv sn ngar f nns på s sta s dan  
Fastighetsbeteckning*  
Fastigheter som berörs innan avstyckning: 
Herrljunga Vreta 3:5 
Herrljunga Vreta 6:5 

Fastighetsadress*  
Idag ligger fastigheten närmast: 
Vedumsvägen 19B 
524 33 Herrljunga 

Byggnadsekretess enligt                             kap.                            § offentlighets- och sekretesslag (OSL).  

  Ansökan gäller*  
 

 ☐ Bygglov                                X Förhandsbesked                                ☐ Tidsbegränsat bygglov t.o.m:___________________ 

 ☐ Rivningslov                           ☐ Anmälningspliktig åtgärd                    ☐ Säsongslov för perioden _______________________ 

 ☐ Marklov                                ☐ Attefallsåtgärd (vid ansökan om attefallsåtgärd intygas att åtgärden utförs på en-/tvåbostadhus)  
  Byggnadstyp*  

   

  X En/tvåbostadshus                  X Komplementbyggnad                         ☐ Flerbostadshus  

 ☐ Kontor                                 ☐ Restaurang                                       ☐ Industribyggnad  

 ☐ Fritidshus                             ☐ Parkeringsplats                                 ☐ Annat:_______________________________________  
  Åtgärd*  
  
  Lov för  

    X Nybyggnad                           ☐ Inredning av ytterligare bostad           ☐ Ändring från_______________till_________________  

 ☐ Tillbyggnad                           ☐ Skylt                                               ☐ Fasadändring                                                                

  ☐ Annat:_________________________________________   

  
Anmälningspliktig åtgärd för  

 ☐ Bärande konstruktion             ☐ Ventilation                                        ☐ Eldstad/rökkanal  

 ☐ Hiss                                      X Vatten, avlopp                                   ☐ Annat:_____________________________________ 

  
Attefallsåtgärd för  

   ☐ Komplementbyggnad 30 m2    ☐  Tillbyggnad 15 m2                             ☐  Takkupa  

   ☐ Inreda ytterligare bostad        ☐ Komplementbostadshus 30 m2  
  Tillkommande/ändrad yta (BTA+OPA):  
  Hus: cirka 135+0 m2     Garage: cirka 66+0 m2     
  
  Tillkommande byggnadsarea (BYA) 
  Hus: cirka 93 m2            Garage: cirka 66 m2 

   
  Tillkommande lägenheter: - 

  Planerad byggstart:*  
  2024  
   
   
  Tidigare ärenden: - 
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  Fasadmaterial: Trä 
  Fasadfärg NCS-kulör: Dalaröd, S 5038-Y83R 

  Takmaterial: Enkupigt betongtegel 
  Takfärg NCS-kulör: Tegelröd, S 4040-Y60R 

  Vatten- och avlopp  
  ☐ Kommunalt VA                      X Eget VA                  ☐ Annat:________________________________      ☐ Ingen anslutning  
  Beskriv vad du ska göra:*  
  
Tomt 
Delar av de två fastigheterna Herrljunga Vreta 3:5 och Herrljunga Vreta 6:5 kommer avstyckas och sammanläggas till en 
tomt efter beslut om förhandsbesked. Den nybildade fastigheten kommer få en areal av ca 10 000 m2 (se bilaga 1 och 2 
för översikt i skala 1:5000 respektive 1:1000, tomt markerat i rött). 
 
Byggnadernas planerade läge är högt och enkelt att höjdsättas med bra avvattning, se bilaga 3 för ungefärlig placering. 
 
Infart till fastigheten samt uppfart till huset är ungefärligt markerade (bilaga 3). Vägen upp till huset och garaget anläggs 
på en idag befintlig traktorväg som breddas något. Den följer därmed terrängen på ett naturligt sätt. Efter anläggning 
utgörs vägbeläggningen av grus. Utfart till Vedumsvägen är placerad så att det finns god sikt åt båda håll.  
 
Hus 
Byggyta 
Beräknad byggnadsarea för huset är cirka 93 m2. Bruttoarean är cirka 135 m2. 
 
Utformning 
Huset formges utifrån svensk tradition för att passa väl in i den aktuella miljön på landsbygden. De klassiskt svenska 
soldattorpen utgör förlaga och inspiration till huvuddelen av huset och innehåller vardagsrum samt kök. Vinkeln på 
baksidan innehåller toalett/badrum, tvättstuga/pannrum samt groventré. Dessa delar av huset byggs med förhöjt väggliv 
och därmed rymmer andra våning två sovrum och ett badrum. I anslutning till köket finns åt sydväst en matsal som har 
utformningen av en väl tilltagen punschveranda. Entrén mot sydost utgörs av en traditionell vinterbonad farstukvist. 
Dessa två delar av huset har en våning. 
 
Grundläggning, uppvärmning och ventilation 
Grundläggning består av platta på mark med ingjuten vattenburen golvvärme. Uppvärmning sker med 
frånluftsvärmepump och kamin. 
 
Fasad och tak 
Fasaden består av klassisk tvådelad träpanel: liggande panel på bottenplan och stående panel med smal lockläkt på det 
förhöjda vägglivet samt i gavelspetsarna. Fasaden stryks med dalaröd kulör S 5038-Y83R med ljusa knutar och foder.  
 
Taket har en vinkel på 45º och beläggs med enkupigt betongtegel i tegelröd färg S 4040-Y60R. Vattplåtar, ränndalar, 
hängrännor och stuprör är i zink. 
 
Fönster och dörrar 
Fönster på husdelen är klassiska flaggfönster i vit kulör. Punschverandan/matsalen och farstukvisten har småspröjsade 
fönster i vit kulör. Entrédörren är en vit pardörr med spröjsade fönster medan groventrén är en vit enkeldörr med spröjsat 
fönster. Plåtarbetet kring fönster och dörrar går i vitt. 
 
Garage 
Byggyta 
Beräknad byggnadsarea och bruttoarea för garaget är cirka 66 m2. 
 
Utformning 
Garaget byggs i en våning i samma stil, med samma färgsättning och samma teknik, som huset. Det rymmer en bil, 
nödvändig förvaring, verkstad samt toalett. Garagedörren är en slagdörr i vitt medan entrédörrarna är vita enkeldörrar 
med spröjsade fönster.  
 
VA 
Brunnen borras och förläggs enligt bilaga 3 (markerad med ”B” på ritningen) på tomtens högsta punkt.  
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Avloppet planeras bestå av trekammarbrunn och infiltration (markerade med ”A” respektive ”I” på bilaga 3). Det planeras 
att placeras på den nordöstra sidan av garaget som vetter från huset. På så sätt blir avståndet mellan uppställningsplats för 
slamsugningsfordon och trekammarbrunn cirka 15 meter. Eftersom tomten är väl tilltagen finns möjlighet till alternativ 
placering av avlopp beroende på jordmån och andra omständigheter. 
  

  
Sökande och betalningsansvarig om inget annat anges.  
Företag 
-  

Person-/organisationsnummer*  
760520-  

Namn*  
Mattias Hallgren 

☐ Sökande har skyddad identitet   

Adress* 
Vänga Rättaregården 2 

Postnummer*  
51392 

Postort*  
Fristad 

E-post  
gallimattiasmusik@gmail.com 

Telefon  
070-6330603 

  Namnteckning*  

   

Namnförtydligande*  
Mattias Hallgren 

   
Kontaktperson/företagsombud som får all kommunikation i ärendet.   
Namn  
 

Person-/organisationsnummer  
 

Adress  
 

Postnummer  
 

Postort  
 

E-post  
 

Telefon 
 

  
Byggherre om det är någon annan än sökande. Personnummer måste anges för att nå våra e-tjänster.  
Namn/Företag  Person-/organisationsnummer  

Adress  Postnummer   Postort  

E-post  Telefon  

  
Fastighetsägare om det är någon annan eller fler utöver sökande.  
Namn/Företag  Person-/organisationsnummer  

Adress  Postnummer  Postort  

  E-post    Telefon  

Namnteckning  Namnförtydligande  
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Förslag till kontrollansvarig *om kontrollansvarig krävs.  
Namn*   Person-/organisationsnummer  

  Adress*   Postnummer*  Postort*  

E-post   Telefon*  

Certifieringsnivå*  Certifieringsnummer*  Certifiering giltig till*  

  
Fakturauppgifter *obligatoriska uppgifter för företag.  
Namn/Företag*  Person-/organisationsnummer*  

Adress*  Postnummer*  Postort*  

E-post  Telefon  

Fakturamärkning*  Beställarreferens*  

Information: Om fakturan ställs till annan än sökande krävs fullmakt.  
  
Anvisningar till blanketten  
  
Ansökan  
Kryssa i din ansökan med hjälp av kryssrutorna. Saknas alternativ skriver du istället vad ansökan gäller under rutorna 
annat, såsom…Fält markerade med * är obligatoriska uppgifter och ska alltid fyllas i. Ange fastighetsbeteckningen och 
adress. Är du osäker på din fastighetsbeteckning kan du kontakta oss. Omfattas byggnaden av sekretess ska lagrum 
anges. Du kan ansöka för fler åtgärder samtidigt, undantaget förhandsbesked och Attefallsåtgärder. Ett förhandsbesked 
söker du när du vill pröva placering av en byggnad innan du söker bygglov där detaljplanen är otydlig eller där 
detaljplan saknas. Under tillkommande/ändrad yta anger du bruttoarean plus öppenarean som förkortas BTA+OPA. 
Förenklat kan BTA beskrivas som den sammanlagda ytan av alla våningsplan. Öppenarea, OPA, kan förenklat 
beskrivas som en helt eller delvis öppen yta för vistelse eller förvaring ligger i anslutning till en byggnad t.ex carport, 
balkong, altan, yta under skärmtak m m.  
  
Sökande/kontaktperson/byggherre  
Det är du som sökande som ansöker om lov, förhandsbesked eller anmälningsplikt. Fakturan ställs till den som står som 
sökande, om inga uppgifter angivits under faktureringsuppgifter. Har du skyddad identitet (enligt beslut från 
Skatteverket) sätter du kryss i rutan skyddad identitet. All kommunikation i ärendet kommer skickas till dig som är 
sökande om inte en kontaktperson finns angiven, i så fall skickas all kommunikation till kontaktpersonen. För att kunna 
använda våra e-tjänster behöver du ange ditt personnummer som både sökande, kontaktperson/företagsombud och 
byggherre. Vanligtvis är det du som är den som har det yttersta ansvaret och ska se till att arbetena utförs enligt de 
beslut och föreskrifter som har meddelats.  
  
Fastighetsägare  
Finns det flera fastighetsägare på en fastighet eller om någon annan än du som sökande som äger fastigheten ska 
samtliga fastighetsägares uppgifter fyllas i på ansökan. Genom att ange fastighetsägarens e-postadress kan vi snabbare 
informera fastighetsägaren om din ansökan.  
  
Förslag till kontrollansvarig  
När kontrollansvarig krävs ska du anlita en kontrollansvarig med rätt behörighet. Som sökande är du ansvarig för att den 
kontrollansvarige du föreslår är kontaktad och har ådragit sig uppdraget. Kontrollansvarig ska ha en oberoende ställning 
till den som utför arbetet och vara certifierad. Fyll i alla uppgifter om din kontrollansvarige. Du kan också anmäla en 
kontrollansvarig senare med blanketten Anmälan kontrollansvarig.  
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Faktureringsuppgifter  
Ange kompletta faktureringsuppgifter, om det ska vara annan än den som du angivit under sökande. Det är du som 
sökande som är betalningsansvarig. Ska fakturering ställas till någon annan ska fullmakt lämnas med ansökan. Är det ett 
företag som söker ska fakturamärkning alltid fyllas i.  
  
Beslutet kommer att faktureras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  
  
Personuppgiftshantering  
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registreringen görs för att vi på ett säkert sätt 
ska kunna hantera din ansökan. Vi kommer hantera dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vissa uppgifter kan 
även komma att hämtas ur fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig, få uppgifter 
raderade samt att få en rättelse om något är felaktigt.  
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  MILJÖENHETEN 

YTTRANDE  

  2022-01-13 

  DNR  M-2022-26 

B-2021-195 

  SIDA 1 AV 1 
 

 
 

Besöksadress  Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 miljo@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 23 Herrljunga 

Remissvar 
 

Sammanfattning 
Plan- och byggenheten har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för bygglov. Ansökan 

avser enbostadshus och garage på en kommande avstyckning från fastigheterna VRETA 3:5 

och VRETA 6:5. 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. 

 

 

 

Birte Rancka 

Miljöinspektör 

0513-171 17 

birte.rancka@herrljunga.se 
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SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse 

2022-01-18 
DNR B 174/2021 LOV     

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 
  

 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 
Horsby 3:3 i Herrljunga kommun. Huset är tänkt att bli ca 170 m2 och uppförs i ett plan. 
Garaget är tänkt att bli ca 60 m2. Utformning är tänkt klassisk lantlig stil med stående 
träpanel med ljus kulör, vit eller grå. Taket kommer att utformas som sadeltak och kommer 
att bli tegelrött.  
Tänkt avstyckning från fastigheten är ca 4000 m2. Framfartsvägen kommer från befintlig 
väg.  
Den tänkta avstyckningen ligger ca 200 meter ifrån järnvägen. Miljöenheten lämnade ett 
yttrande 2021-11-23 där de menar att vatten- och avloppsförsörjningen går att lösa på 
fastigheten.  
Inga negativa synpunkter har inkommit från fastighetsägare eller grannfastighetsägare. 
 
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 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 människans 
hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande jordbruksverksamhet, området har en lantlig 
karaktär med åkermark och en skogsdunge i närheten. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att ett nytt enbostadshus kommer att ge begränsad 
omgivningspåverkan eftersom det placeringen är på ett sådan plats och utformas på ett 
sådant sätt att det smälter in i miljön. 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 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-18 
Kartunderlag avstyckning daterad 2021-11-22 
Kartunderlag placering daterad 2021-11-22 
Information färgsättning daterad 2021-11-22 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
• Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Horsby 3:3 beviljas enligt 9 kap. 17 § PBL. 
• Handläggningsavgift tas ut med 3 311 kronor, faktura skickas separat. 
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SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-01-18 
DNR B 174/2021 LOV  

Sid 2 av 3 
 

Tobias Holmén 
Bygglovhandläggare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Sökande och fastighetsägare 
Grannar som blev hörda 

 
 
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 och får inte röras utan tillstånd från Länsstyrelsen.  
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FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-01-18 
DNR B 174/2021 LOV  
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Bakgrund 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 
Horsby 3:3 i Herrljunga kommun. Huset är tänkt att bli ca 170 m2 och uppförs i ett plan. 
Garaget är tänkt att bli ca 60 m2. Utformning är tänkt klassisk lantlig stil med stående 
träpanel med ljus kulör, vit eller grå. Taket kommer att utformas som sadeltak och kommer 
att bli tegelrött.  
Tänkt avstyckning från fastigheten är ca 4000 m2. Framfartsvägen kommer från befintlig 
väg.  
Den tänkta avstyckningen ligger ca 200 meter ifrån järnvägen. Miljöenheten lämnade ett 
yttrande 2022-01-18 där de menar att vatten- och avloppsförsörjningen går att lösa på 
fastigheten.  
 
Juridisk bedömning 
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 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 människans 
hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande jordbruksverksamhet, området har en lantlig 
karaktär med åkermark och en skogsdunge i närheten. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att ett nytt enbostadshus kommer att ge begränsad 
omgivningspåverkan eftersom det placeringen är på ett sådan plats och utformas på ett 
sådant sätt att det smälter in i miljön. 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. 

 
Motivering av förslag till beslut 
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 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 människans 
hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande jordbruksverksamhet, området har en lantlig 
karaktär med åkermark och en skogsdunge i närheten. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att ett nytt enbostadshus kommer att ge begränsad 
omgivningspåverkan eftersom det placeringen är på ett sådan plats och utformas på ett 
sådant sätt att det smälter in i miljön. 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. 
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  MILJÖENHETEN 

YTTRANDE  

  2021-11-23 

  DNR  M-2021-586 

B-2021-174 

  SIDA 1 AV 1 
 

 
 

Besöksadress  Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 miljo@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 23 Herrljunga 

Remissvar 
 

Sammanfattning 
Plan- och byggenheten har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för bygglov. Ansökan 

avser enbostadshus med garage på fastigheten HORSBY 3:3. 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. 

 

Gällande skyddsavstånd för avloppsanläggningar är minst 30 meter till bergvärmebrunn och 

beroende på val av anläggning 30 eller 50 meter till dricksvattenbrunn. Dricksvattenbrunnen 

bör ligga uppströms både avlopp och bergvärme.  

 

 

 

Sandra Palmqvist 

Miljöinspektör 

0513-171 22 

sandra.palmqvist@herrljunga.se 
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Från:  David Andersson <deivid@telia.com>

Skickat:  2021-11-21 17:41

Till:  Tobias Holmén <tobias.holmen@herrljunga.se>

Ämne:  Komplettering B-2021-174

Hej!
Lämnar in kompletteringar till förhandsbeskedet i receptionen
nu på måndag morgon.
Information om utformning och färgsättning:Klassisk lantlig stil.
Ljus kulör.ex vitt,ljusgrått.
Mvh David Andersson
 
Skickades från E-post för Windows
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SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse 

2022-01-18 
DNR B 170/2021 LOV     

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 
  

 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 
Stenunga 3:2 i Herrljunga kommun. Huset är tänkt att bli ca 150 m2 och uppförs i ett plan. 
Garaget är tänkt att bli ca 40 m2. Huset kommer att få en traditionell utformning med 
träpanel och sadeltak med betongpannor.  
Den tänkta avstyckningen är ca 1000 m2, som en villatomt ungefär. Framfartsvägen 
kommer från befintlig väg. Miljöenheten lämnade ett yttrande 2022-01-18 där de menar att 
vatten- och avloppsförsörjningen går att lösa på fastigheten.  
 
Två synpunkter har inkommit, den ena daterad 2022-01-06 där man tycker garaget är 
placerat för nära vägen.  
Den andra daterad 2022-01-10, vill inte att det ska byggas där alls pga att det blir för nära 
dennes tomt, att känslan av ett öppet landskap försvinner. 
 
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 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 människans 
hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande jordbruksverksamhet, området har en lantlig 
karaktär med åkermark och en skogsdunge. Det ligger rösen som är utpekade 
fornlämningar i anslutning till tänkt tomt, men kommer inte att påverkas av byggnationen 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att ett nytt enbostadshus kommer att ge begränsad 
omgivningspåverkan eftersom det placeringen är på ett sådan plats och utformas på ett 
sådant sätt att det smälter in i miljön. 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 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-18 
Kartunderlag daterat 2021-11-29 
Ansökan daterad 2021-11-02 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
• Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Stenunga 3:2 beviljas enligt 9 kap. 17 § PBL. 
• Handläggningsavgift tas ut med 3 311 kronor, faktura skickas separat. 
 

Ärende 7



 

 
SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-01-18 
DNR B 170/2021 LOV  

Sid 2 av 4 
 

Tobias Holmén 
Bygglovhandläggare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Sökande, Grannar som erinrat 
Grannar som blev hörda 

 
 
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. 
 
Det är förbjudet att utan tillstånd enligt 2 kap. 6 § Kulturmiljölagen (1988:950) rubba, ta 
bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller 
skada en fornlämning. Lag (2013:548).  
 
2 kap 10 § Kulturmiljölagen (1988:950) Om en fornlämning påträffas under grävning eller 
annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berör. Den som 
leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen Lag (2013:548) 
 
Det finns flera biotoper framförallt i jordbrukslandskap som omfattas av biotopskydd. 
Tillstånd kan krävas för ingrepp som påverkar dessa.  
 
Generellt skyddade biotoper är: 
- Allé 
- Odlingsrösen i jordbruksmark 
- Stenmurar i jordbruksmark 
- Åkerholme 
- Källa med omgivande våtmark ijordbrukslandskap 
- Våtmark och småvatten i jordbrukslandskap (gäller även öppna diken) 
- Pilevall  
 
För mer information om generellt biotopskydd kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län. 
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SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-01-18 
DNR B 170/2021 LOV  

Sid 3 av 4 
 

Bakgrund 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 
Stenunga 3:2 i Herrljunga kommun. Huset är tänkt att bli ca 150 m2 och uppförs i ett plan. 
Garaget är tänkt att bli ca 40 m2. Huset kommer att få en traditionell utformning med 
träpanel och sadeltak med betongpannor.  
Den tänkta avstyckningen är ca 1000 m2  som en villatomt. Framfartsvägen kommer från 
befintlig väg. Miljöenheten lämnade ett yttrande 2022-01-18 där de menar att vatten- och 
avloppsförsörjningen går att lösa på fastigheten.  

 
Två synpunkter har inkommit, den ena daterad 2022-01-06 där man tycker garaget är 
placerat för nära vägen.  
Den andra daterad 2022-01-10, vill inte att det ska byggas där alls pga att det blir för nära 
dennes tomt, att känslan av ett öppet landskap försvinner. 
 
Bedömning av enskilda intressen 
- Byggnationen kommer att hamna 4,5 meter från tomtgräns och är därmed inte för nära 

vägen. 
- Det som bedöms i ett förhandsbesked är om platsen är lämplig att bebygga och 

bedömningen för detta ärende är att man inte ser några hinder för att bygga ett hus, 
öppet landskap blir kvar då tomt och hus inte upptar en särskilt stor yta kontra de övriga 
öppna åkrarna som ligger i anslutning. 

 
Juridisk bedömning 
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 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 människans 
hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande jordbruksverksamhet, området har en lantlig 
karaktär med åkermark och en skogsdunge. Det ligger rösen som är utpekade 
fornlämningar i anslutning till tänkt tomt, men kommer inte att påverkas av byggnationen 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att ett nytt enbostadshus kommer att ge begränsad 
omgivningspåverkan eftersom det placeringen är på ett sådan plats och utformas på ett 
sådant sätt att det smälter in i miljön. 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. 
 
2 kap 6 § Kulturmiljölagen (1988:950) Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel 
rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt 
ändra eller skada en fornlämning. Lag (2013:548). 
 
2 kap 10 § Kulturmiljölagen (1988:950) Om en fornlämning påträffas under grävning eller 
annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berör. Den som 
leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen Lag (2013:548) 
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SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRVALTNINGEN 
Tobias Holmén 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-01-18 
DNR B 170/2021 LOV  

Sid 4 av 4 
 
 

Motivering av förslag till beslut 
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 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 människans 
hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande jordbruksverksamhet, området har en lantlig 
karaktär med åkermark och en skogsdunge.  
 
Det ligger rösen som är utpekade fornlämningar i anslutning till tänkt tomt, men kommer 
inte att påverkas av byggnationen 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att ett nytt enbostadshus kommer att ge begränsad 
omgivningspåverkan eftersom det placeringen är på ett sådan plats och utformas på ett 
sådant sätt att det smälter in i miljön. 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. 
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HERRLJUNGA KOMMUN  

Bygg- och miljönämnden     Sida 1 

                                                                                             
 

 

 

 

 

Förfrågan om bygglovsansökan 
enligt 9 kap. 25§ plan- och bygglagen 
 

Diarienummer  B-2021-170 

Ärende  Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus med garage 

Fastighet  STENUNGA 3:2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Plan- och byggenheten har fått in en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus 

med garage på fastigheten STENUNGA 3:2, enligt bifogade handlingar 

 

Då ansökan innebär bebyggelse utanför planlagt område ges ni möjlighet att lämna 

synpunkter enligt 9 kap. 25§ plan och bygglagen. 

Senast .2022-01-10 vill vi ha ert svar. Om du inte lämnar något yttrande kommer 

Byggnadsnämnden besluta i ärendet. Om ni har hyresgäster eller arrenderar ut er fastighet 

förutsätter vi att ni underrättar dem. 

Eventuella frågor besvaras av ansvarig handläggare.  

 

 

___________________   

Tobias Holmén 

Bygglovhandläggare 

tobias.holmen@herrljunga.se 

 

 

OBSERVERA! Vid fortsatt handläggning kan förenklad delgivning enligt 22-26 §§ 

delgivningslagen (2010:1932) komma att användas. För mer information kontakta 

handläggare på stadsbyggnadsavdelningen. 
 

Svar skall vara inlämnat till kommunen senast 2022-01-10   
Talongen skickas till Plan- och byggenheten, Box 201, 524 23 Herrljunga. Det går även bra att svara via e-post 

till bygg@herrljunga.se. Skriv ditt namn, ärende, diarienummer och om du godkänner förslaget eller har en 

erinran.               

 

   Godkänner / Har inget att erinra mot att förhandsbesked beviljas för , föreslagen åtgärd 

 

   framför erinran (kan med fördel skrivas på baksidan av detta yttrande 

 

 Ort:   Datum:   

 

 

 Namn:   Telefon:   

 
 

 
                                    
  Namnförtydligande 
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6 � HERRLJUNGA

�i' KOMMUN

Revisorerna i Herrljunga kommun 

Meddelande 9

2021-12-20 

Bygg- och miljönämnden 

Granskning av ansvarsutövande - Bygg- och miljönämnden 

Under året har revisorerna i Herrljunga kommun löpande följt bygg- och miljönämndens 
arbete genom bland annat protokollsläsning, dokumentstudier och andra 
granskningsaktiviteter. 

Som komplement till ovanstående har revisorerna tillsammans med sakkunnigt biträde 
haft möte med bygg- och miljönämnden den 19 november 2021. Inför mötet har bygg- och 
miljönämnden skriftligen besvarat ett antal särskilda frågor som berör nämndens 
ansvarsutövande. 

Baserat på mötet med bygg- och miljönämnden samt vår löpande uppföljning av 
nämndens arbete har vi inte funnit några väsentliga brister/awikelser koppat till bygg- och 
miljönämndens ansvarsutövande under 2021 och därmed har vi inga särskilda 
rekommendationen riktade till bygg- och miljönämnden. 

Vår slutliga uttalandet avseende bygg- och miljönämndens ansvarsutövandet redovisas i 
samband med revisionsberättelsen för 2021. 

Vi översänder vårt missiv till er för kännedom. 

För kommunens revisorer 

'i� ...... . .. .......................... .. 
�Y��tafsson, ordf. kommunrevisionen 





Delegationsbeslut - Byggenheten

BE § 236 2021-11-17 B 179/21 
Tillbyggnad komplementbyggnad, Mörlanda 2:25 (TOHO) 

BE § 237 2021-11-17 
Startbesked, Käringtanden 3 (TOHO) 

B 172/21 

BE § 238 2021-11-17 
Startbesked, Häggen 16 (TOHO) 

B 176/21 

BE § 239 2021-11-18 
Slutbesked, Ölltorp 1:20 (TOHO) 

B 138/20 

BE § 240 2021-11-18 
Slutbesked, Ölltorp 1:20 (TOHO) 

B 38/21 

BE § 241 2021-11-18 
Startbesked, Ljung 1:75 (TOHO) 

B 171/21 

BE § 242 2021-11-19 
Slutbesked, Falken 6 (TOHO) 

B 36/18 

BE § 243 2021-11-24 
Strandskydd, Sämsholm 2:1 (TOHO) 

B 168/21 

BE § 244 2021-11-25 
Slutbesked, Horsby 12:1 (TOHO) 

B 168/20 

BE § 245 2021-11-25 
Slutbesked, Horsby 12:1 (TOHO) 

B 169/20 

BE § 246 2021-11-25 
Skyltlov, Tallen 2 (TOHO) 

B 178/21 

BE § 247 2021-11-30 
Marklov, Valkyrian 5 (TOHO) 

B 169/21 

BE § 248 2021-11-30 
Strandskydd, Sämsholm 2:1 (TOHO) 

B 177/21 

BE § 249 2021-12-01 B 175/21 



Nybyggnad enbostadshus, Kläckene 1:12 (TOHO) 

BE § 250 2021-12-01 
Slutbesked, Ugglan 17 (TOHO) 

B 64/20 

BE § 251 2021-12-01 
Startbesked, Lunda 3:9 (TOHO) 

B 181/21 

BE § 252 2021-12-01 
Slutbesked, Fagred 1:7 (TOHO) 

B 95/19 

BE § 253 2021-12-01 
Ändrad användning, Vesene 2:9 () 

B 182/21 

BE § 254 2021-12-02 B 183/21 
Attefallstillbyggnad max 15 kvm, Sillkremlan 6 (TOHO) 

BE § 255 2021-12-02 B 123/18 
Slutbesked, Törestorp 1:3 (TOHO) 

BE § 256 2021-12-02 B 185/21 
Tillbyggnad fritidshus, Mollaryd 6:7 (TOHO) 

BE § 257 2021-12-03 B 107/20 
Slutbesked, Violen 3 (TOHO) 

BE § 258 2021-12-06 B 163/21 
Nybyggnad enbostadshus och garage, Vitsippan 4 (TOHO) 

BE § 259 2021-12-10 B 167/21 
Fasadändring, Åkerblomman 1 (TOHO) 

BE § 260 2021-12-13 B 3/21 
Slutbesked, Trollabo 5:19 (TOHO) 

BE § 261 2021-12-13 B 147/21 
Nybyggnad av fritidshus, Säm 3:1 (TOHO) 

BE § 262 2021-12-16 B 192/21 
Nybyggnad tvåbostadshus, Ljung 1:19 (TOHO) 
BE § 263 2021-12-21 
Startbesked, Mörlanda 2:78 (TOHO) 

B 203/21 



BE § 264 2021-12-21 
Startbesked, Vesene 5:13 (TOHO) 

B 204/21 

BE § 265 2021-12-21 
Startbesked, Lyckås 3:6 (TOHO) 

B 201/21 

BE § 266 2021-12-21 
Startbesked, Skölvene 3:6 (TOHO) 

B 202/21 

BE § 267 2021-12-21 
Startbesked, Jasminen 3 (TOHO) 

B 205/21 

BE § 268 2021-12-22 
Startbesked, Ljung 3:27 (TOHO) 

B 140/21 

BE § 269 2021-12-22 
Slutbesked, Ljung 3:27 (TOHO) 

B 82/21 

BE § 270 2021-12-22 
Tillfälligt bygglov, Herrljunga 6:3 (TOHO) 

B 194/21 

BE § 271 2021-12-22 B 197/21 
Nybyggnad flerbostadshus, Ljung 1:19 (TOHO) 

BE § 272 2021-12-22 B 33/03 
Slutbevis, Annelund 10:5 (TOHO) 

BE § 273 2021-12-22 B 186/21 
Nybyggnad komplementbyggnad, Uddetorp 1:1 (EH) 

BE § 2 2022-01-03 B 142/19 
Slutbesked, Od 1:9 (TOHO) 

BE § 3 2022-01-05 B 162/21 
Nybyggnad enbostadshus och garage, Bäcka 1:2 (TOHO) 

BE § 4 2022-01-10 B 199/21 
Avsluta ärende, Vesene 5:12 (TOHO) 
BE § 5 2022-01-11 B 202/21 
Slutbesked, Skölvene 3:6 (TOHO) 



Delegationsbeslut - Miljöenheten

ME § 283 2021-11-18 M 581/21 
Försiktighetsmått - anmälan bergvärme, Bergagärde 5:1 (BIRAN) 

ME § 284 2021-11-19 M 510/20 
Tilldelnnig av årlig kontrollavgift, Ljung 1:42 (ELL) 

ME § 285 2021-11-22 M 547/21 
---   makulerad   --- försiktighetsmått – uppodling av annan mark än 
jordbruksmark, Götestorp 2:1 (CA) 

ME § 286 2021-11-23 M 348/17 
Tillstånd - små avlopp, Österod 5:4 (BIRAN) 

ME § 287 2021-11-23 M 265/21 
Upphävning av beslut - små avlopp, Mollaryd 2:18 (BIRAN) 

ME § 288 2021-11-24 M 587/21 
Tilldelning av årlig kontrollavgift, Annelund 6:2 (ELL) 

ME § 289 2021-11-24 M 584/21 
Fastställande av faroanalys och provtagningsplan, Ollestad 5:17 (ELL) 

ME § 290 2021-11-30 M 741/16 
Tillstånd - små avlopp, Mollaryd 3:4 (BIRAN) 

ME § 291 2021-12-01 M 303/20 
Tillstånd - små avlopp, Rissgärde 2:10 (BIRAN) 

ME § 292 2021-12-06 M 354/17 
Tillstånd - små avlopp, Eggvena 4:12 (ELL) 

ME § 293 2021-12-07 M 489/21 
Föreläggande om skyddsåtgärder vid krossverksamhet, Mollaryd 5:14 
(ELL) 



 

 
ME § 294 
,Stensoppen  5 (ND) 

2021-12-07 M 595/21 

 
ME § 295 2021-12-08 M 597/21 
Tilldelning av årlig kontrollavgift, Tallen 3 (ELL) 

ME § 296 2021-12-08 M 598/21 
Livsmedel: övrigt ärende, Valkyrian 1 (ELL) 

ME § 297 2021-12-09 M 518/21 
Tillstånd - små avlopp, Grude 2:7 (SAPA) 

ME § 298 2021-12-10 M 328/20 
Tillstånd - små avlopp, Sträte 10:4 (BIRAN) 
 
ME § 299 2021-12-10 M 292/19 
Tillstånd - små avlopp, Broddarp 7:1 (BIRAN) 

ME § 300 2021-12-12 M 593/21 
Beslut- kompostering matavfall, Vreta 6:14 (ND) 

ME § 301 2021-12-13 M 594/21 
beslut- jordvärme föreläggande, Larstorp 4:2 (ND) 

ME § 302 2021-12-15 M 441/21 
Tillstånd - små avlopp, Vesene-Gudmundstorp 3:6 (BIRAN) 

ME § 303 2021-12-15 M 573/21 
Tillstånd - uppehåll i slamtömning/ avfallshämtning, Ljung 8:9 (BIRAN) 

ME § 304 2021-12-17 M 491/21 
Försiktighetsmått - ändring små avlopp, Od 1:7 (ELL) 
 
ME § 305 2021-12-17 M 614/21 
Tilldelning av årlig avgift för livsmedelskontroll, Herrljunga 3:54 (ELL) 
 
ME § 306 2021-12-21 M 291/21 
Tillstånd - små avlopp, Vesene 2:8 (CA) 



ME § 307 2021-12-22 M 596/21 
Registrering av livsmedelsverksamhet, Valkyrian 4 (ELL) 
ME § 1 2022-01-03 M 604/21 
Försiktighetsmått vid avhjälpandeåtgärd, Löparen 1 (ELL) 

ME § 2 2022-01-03 M 596/21 
Livsmedelskontrollavgift, Valkyrian 4 (ELL) 

ME § 3 2022-01-03 M 607/21 
Försiktighetsmått för nagelsalong, Tallen 1 (ELL) 

ME § 4 2021-12-22 M 285/21 
Tillstånd - små avlopp, Marstorp 1:6 (SAPA) 

ME § 5 2022-01-14 M 462/21 
Tillstånd - små avlopp, Molla-Håkentorp 1:6 (BIRAN) 

ME § 6 2022-01-17 M 284/21 
Tillstånd - små avlopp, Horsared 2:3 (SAPA) 
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