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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum    

 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2022-02-02 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BMN § 1 

 
Förvaltningen informerar  

 
Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef, informerar nämnden om följande: 

• Joakim Strömdahl avslutar sin tjänst som samhällsbyggnadschef i Herr-
ljunga kommun den 18 mars. En rekryteringsannons ligger ute för en ny 
samhällsbyggnadschef.  

 
Emil Hjalmarsson, plan- och byggchef, informerar nämnden om följande: 

• Projekt Hagen kommer justera sin fasadfärg. Byggnaden kommer bli lite 
högre än den byggnadshöjd som är ansökt om. 

• Magrab AB har fått beviljat bygglov på en nybyggnation av ett nytt lager. 
 

Johan Fors, tf. räddningschef, informerar nämnden om följande: 
• Arbetar för normal verksamhet inom räddningstjänsten.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum    

 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2022-02-02 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BMN § 2  B 4/2022 306  

 
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 ekonomi-
avdelningen 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: 

• Bygg och miljönämnden beslutar att godkänna investeringsäskandet för 
2023-2025 och skickar denna vidare till ekonomiavdelningen för samman-
ställning och fortsatt arbete i budgetberedningen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
1.    Investeringsäskandet för 2022-2024 godkänns och skickas denna vidare till 

ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetbered-
ningen (bilaga 1, BMN § 2/2022-02-02). 

_____ 
 

 
 
Expedieras till Kommunfullmäktige  
För kännedom till Ekonomiavdelningen 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum    

 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2022-02-02 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BMN § 3  B 4/2022 306  

 
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 1, driftäskanden BoM 2023–2025 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bygg och miljönämnden beslutar att godkänna driftsäskandet 2023–2025 
och skickar denna vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning 
och fortsatt arbete i budgetberedningen. 

 
Ordförande föreslår ett tillägg i form av att driftäskandet för räddningstjänsten 
höjs från 400 tkr till 500 tkr. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut tillsammans med ordfö-
randes tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
1.    Driftsäskandet 2023–2025 godkänns och skickas vidare till ekonomiavdel-

ningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen (bilaga 1, 
BMN § 3/2022-02-02). 

2.   Driftäskandet för räddningstjänsten höjs från 400 tkr till 500 tkr. 
_____ 

  
 
 
 
 

  

Expedieras till Kommunfullmäktige  
För kännedom till Ekonomiavdelningen 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum    

 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2022-02-02 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BMN § 4  B 17/2022 265 

 
Personalsituationen på Annelunds brandstation 

 
Sammanfattning 
På grund av personalbrist på Annelunds brandstation så behöver det göras avsteg 
ifrån nuvarande handlingsprogram. Avsteget består av en minskning av antal per-
soner i beredskap ifrån tre till två.  
 
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 ruti-
ner 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 kom-
mer 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 händel-
ser som sjukvårdsuppdrag och IVPA. 2–3 personer åker på larmet. Man kan en-
bart åka in på fri inryckning om man befinner sig så att anspänningstiden på 5 
minuter kan efterlevas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-25 
Bilaga 1, 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 brandstation-

en i Annelund. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Avsteg från nuvarande handlingsplan godkänns. 
2. Beredskap på varje lag minskas ifrån tre till två personer vid brandstation-

en i Annelund.  
______ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum    

 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2022-02-02 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BMN § 5  B 191/2021 LOV  

 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 

 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fas-
tigheten 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 tradit-
ionell 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. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Ingarp 1:2 beviljas enligt 9 kap. 17 § PBL. 

2. Handläggningsavgift tas ut med 3 311 kronor, faktura skickas separat. 
______ 
 

 
 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum    

 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2022-02-02 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

Fortsättning BMN § 5 

Villkor 
1.  Miljöenhetens yttrande ska följas. 

 
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 informat-
ion. 
 
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. 

 
  Expedieras till Sökande, fastighetsägare  

För kännedom till Grannar 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum    

 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2022-02-02 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BMN § 6  B 195/2021 LOV  

 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fas-
tigheten 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 små-
spröjsade 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 § PBL:s krav om placering med 
hänsyn till människans hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande jordbruks-
verksamhet, området har en lantlig karaktär och utgör idag skogsmark. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att ett nytt enbostadshus kommer att ge be-
gränsad 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 land-
skapsbilden 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. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum    

 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2022-02-02 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Fortsättning BMN § 6 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Vreta 3:5 och Vreta 6:5 beviljas enligt 9 kap. 17 § PBL. 

2. Handläggningsavgift tas ut med 3 311 kronor, faktura skickas separat. 
____ 

 
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 informat-
ion. 
 
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. 

 
  
 

Expedieras till Sökande, fastighetsägare  
För kännedom till Grannar som blev hörda 
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BMN § 7  B 174/2021 LOV  

 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fas-
tigheten 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 ut-
formas som sadeltak och kommer att bli tegelrött. Tänkt avstyckning från fastig-
heten är ca 4000 m2. Framfartsvägen kommer från befintlig väg.  
 
Den tänkta avstyckningen ligger ca 200 meter ifrån järnvägen. Miljöenheten läm-
nade ett yttrande 2021-11-23 där de menar att vatten- och avloppsförsörjningen 
går att lösa på fastigheten. Inga negativa synpunkter har inkommit från fastighets-
ägare 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 jordbruks-
verksamhet, området har en lantlig karaktär med åkermark och en skogsdunge i 
närheten. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att ett nytt enbostadshus kommer att ge be-
gränsad 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 land-
skapsbilden enligt 2 kap. 6 § är uppfyllda samt att det aktuella markområdets stor-
lek och placering inte påtagligt motverkar ett rationellt jordbruk i ett större per-
spektiv. 
 
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 
Presidiets 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. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum    

 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2022-02-02 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning BMN § 7 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Horsby 3:3 beviljas enligt 9 kap. 17 § PBL. 

2. Handläggningsavgift tas ut med 3 311 kronor, faktura skickas separat. 
____ 

 
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 informat-
ion. 
 
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. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedieras till Sökande, fastighetsägare  
För kännedom till Grannar som blev hörda 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum    

 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2022-02-02 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
BMN § 8  B 170/2021 LOV  

 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fas-
tigheten 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 tradit-
ionell utformning med träpanel och sadeltak med betongpannor. Den tänkta av-
styckningen 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 gara-
get är placerat för nära vägen. Den andra daterad 2022-01-10, vill inte att det ska 
byggas där alls på grund av att det blir för nära dennes tomt, att känslan av ett öp-
pet 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 § PBL:s krav om placering med 
hänsyn till människans hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande jordbruks-
verksamhet, 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 be-
gränsad 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 land-
skapsbilden enligt 2 kap. 6 § är uppfyllda samt att det aktuella markområdets stor-
lek och placering inte påtagligt motverkar ett rationellt jordbruk i ett större per-
spektiv. 

 
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. 
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Fortsättning BMN § 8 
  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Stenunga 3:2 beviljas enligt 9 kap. 17 § PBL. 

2. Handläggningsavgift tas ut med 3 311 kronor, faktura skickas separat. 
____ 

 
Övriga upplysningar 
Den aktuella åtgärden kräver bygglov. Förhandsbeskedet gäller om bygglov an-
söks 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 fornläm-
ningen berör. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till läns-
styrelsen Lag (2013:548) 
 
Det finns flera biotoper framförallt i jordbrukslandskap som omfattas av biotop-
skydd. 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. 

 
  
 

Expedieras till Sökande, grannar som erinrat  
För kännedom till Grannar som blev hörda 
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BMN § 9 
   
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
10 

FSG-protokoll 
 
Internkontrollplan 2022 för Herrljunga kommun 
Beslut: KS § 187/2021-11-22 
 
Budget och verksamhetsplan 2022–2024 för 
Herrljunga kommun 
Beslut: KS § 148/2021-11-23 
 
Upprättande av ny detaljplan för bostäder vid 
Skolvägen, del av Mörlanda 2:2 
Beslut: KS § 194/2021-11-22 
 
Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet inom livsmedelslagstiftningsområdet 
Beslut: KF § 151/2021-11-23 
 
Policy för resande i tjänsten 
Beslut: KF § 154/2021-11-23 
 
Upphävande av ledningsrätt för telestationer be-
rörande Eriksberg 5:1 m.fl. 
 
Försening i politisk omorganisation 
Beslut: KF § 173/2021-12-13 
 
Granskning av ansvarsutövande – Bygg- och 
miljönämnden 
 
Underrättelse Klöverängen i Ljunga AB 
 

-- 
 
B 13/2021 
 
 
B 9/2021 
 
 
B 189/2021 
 
 
 
 
M 490/2021 
 
 
 
B postlista 6/2021 
 
 
B 6/2021  
 
 
KS 98/2020 
 
 
B 13/2022 912 
 
 
B 6/2021  

  
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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BMN § 10 
 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2021-10-19 – 2021-11-17 

 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

______ 
 
 
 

    
Nr Delegeringsbeslut DNR  
1 Miljöenheten 

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

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga.  

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

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga. 
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