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BMN § 39   
 
Förvaltningen informerar  

 
Lena-Britt Björklund, förvaltningschef, informerar nämnden om följande:  

• Den nya bygglovshandläggaren Tobias Holmén, har påbörjat sin tjänst i 
kommunen sedan den 18 maj 

• Tobias Holmén, bygglovshandläggare, presenteras och hälsas välkommen 
• Förvaltningen och ledamöter i bygg- och miljönämnden ska ha en  

visionsdag den 11 juni i Haraberget. Dagen kommer att fokusera på  
prioriterade mål för nämnden de kommande åren.  
 

Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt, informerar nämnden om följande: 
• Antagen detaljplan för Hagen blev överklagad av närboende. Mark- och 

miljödomstolen har avslagit överklagandet. Den 2020-06-03 är sista dagen 
för överklagande av domstolens beslut.  

 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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BMN § 40   
 
Kommundirektören informerar  

 
Ior Berglund, kommundirektören, informerar nämnden om följande:  
 

• Kommande visionsdag för bygg- och miljönämnden  
• Rekrytering av samhällsbyggnadschef fortlöper och är snart i slutfasen  
• Kommundirektören tar över som tillförordnad förvaltningschef för bygg- 

och miljöförvaltning  
• Kommunfullmäktige beslutade den 2020-05-11 att påbörja förhandling 

och avtalstecknande avseende operativt ledningssystem med Räddnings-
tjänsten Storgöteborg. Arbetet med detta fortlöper och kommundirektören 
och ordförande kommer att träffa förbundsdirektören inom snar framtid.  

• Johan Fors från Räddningstjänsten Storgöteborg utlånas till Herrljunga 
kommun som tillförordnad räddningschef till och med januari 2021.  

• Johan Fors, tillträdande tillförordnad räddningschef, presenteras och  
hälsas välkommen. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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BMN § 41   
 
Information om Räddningstjänsten  

 
Christian Hallberg, räddningschef, informerar nämnden om följande: 
  

• Länsstyrelsen har genomfört tillsyn vid Herrljunga Räddningstjänst den 12 
mars 2020. Länsstyrelsens bedömningar och förbättringsförslag gällande 
Räddningstjänst presenteras på sammanträdet.  

 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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BMN § 42  B 6/2020 306  

 
Månadsuppföljning per den 2020-04-30 för bygg- och miljö-
nämnden 
 
Sammanfattning 
Tabellen nedan visar utfallet för perioden och årsprognosen för bygg- och  
miljönämnden per den 2020-04-30. Bygg- och miljönämnden redovisar ett  
negativt utfall om 165 tkr för perioden en negativ prognos om 320 tkr för helåret. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-18. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Månadsrapport per den 2020-04-30 godkänns. 
• Nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna att det prognostiserade 

underskottet får kvittas mot tidigare års ackumulerade resultatöverskott. 
 

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

1. Månadsuppföljning per den 2020-04-30 godkänns. 
2. Kommunstyrelsen föreslås godkänna kvittering av det prognostiserade 

underskottet mot tidigare års ackumulerade resultatöverskott. 
______ 

 
 

 
 
 

 
Expedieras till: 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
 

 

Ansvar 
Ack  

Budget 
Ack  

Utfall 
Ack  
Diff 

År  
Budget 

År  
Prognos 

År  
Diff Helår 

600 Nämnd 235 244 -10 704 724 -20 

611 Miljö 393 380 13 1 060 1 060 0 

621 Bygg 549 490 59 1 529 1 529 0 

631 Räddningstjänst 3 671 3 898 -227 10 581 10 881 -300 

  4 847 5 012 -165 13 874 14 194 -320 
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BMN § 43  DNR B 47/2020 610  

 
Svar på begäran om yttrande från kommunstyrelsen gällande motion 
om inventering av ödehus i Herrljunga kommun  

 
Sammanfattning 
Mats Palm (S) och Bert-Åke Johansson (S) har i motion daterad 2020-01-13 föreslagit 
att bygg- och miljöförvaltningen ska ges i uppdrag att finna formerna för och initiera 
en inventering av ödehus i syfte att öka inflyttningen till Herrljunga kommun. 
Kommunfullmäktige överlämnade 2020-02-18 (§ 21 ) motionen till kommunstyrelse 
för beredning. Eftersom motionärerna föreslår att bygg- och miljöförvaltningen ska 
genomföra en ödehusinventering om motionen begärde kommunstyrelsen ett yttrande 
över motionen från bygg- och miljönämnden. 
 
Bygg- och miljönämnden ser positivt på möjligheten att genomföra en mer översiktlig 
kartläggning i syfte att påvisa potentialen av obebodda fastigheter i kommunen. 
Bygg- och miljönämnden gör också bedömningen att det kan bli mycket 
resurskrävande att kontakta ägarna till de tomma fastigheterna med information om 
hur de kan sälja eller hyra ut. Det behöver också klarläggas om kommunen skall ta på 
sig en sådan roll. För att gå vidare med en inventering gör bygg- och miljönämnden 
bedömningen att det behövs särskilda projektmedel och tid avsatt för projektet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-15 
Kommunstyrelsen §50/ 2020-03-16 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bygg- och miljönämnden ställer sig positivt till inventering av ödehuset, under 
förutsättning att nämnden tilldelas särskilda projektmedel och tid för projektet 
är avsatt. 
 

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

 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden ställer sig positivt till inventering av ödehuset, under 
förutsättning att nämnden tilldelas särskilda projektmedel och tid för projektet 
är avsatt. 

______ 
 
 
Expedieras till: 
 

Kommunstyrelsen  
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BMN § 44  DNR  M 140/2020 MIL  

 
Förlängda handläggningstider under pandemin Covid-19 

 
Sammanfattning  
På grund av rådande situation med spridning av Coronavirus lånar miljöenheten ut  
delar av personalen för krisledningsarbete. Pandemin kan komma att påverka enhetens 
arbete ännu mer om personal tillfälligt blir sjuka eller lånas ut till socialförvaltningen. 
Då kan det uppstå perioder då handläggningstiderna förlängs. I vanliga fall får en  
anmälningspliktig verksamhet påbörjas tidigast 6 veckor efter det att anmälan har 
gjorts. Tillsynsmyndigheten har möjlighet att besluta om att ändra den tiden. Under 
rådande omständigheter bör beslut tas som möjliggör att handläggningstiden kan  
förlängas. 
 
Exempel på ärenden som berörs är: 

• Anmälan av miljöfarlig verksamhet t.ex. industri, tvätthall, lantbruk 
• Anmälan av hälsoskyddsverksamhet t.ex. skola, förskola, tatuerare 
• Övriga anmälningsärenden t.ex. värmepumpar 

 
Handläggningstider för andra ärenden kan också påverkas av pandemin, t.ex. ansökan 
om inrättande av små avloppsanläggningar, inlämnade olägenhetsanmälningar med 
mera. Handläggningstiderna för dessa regleras av Förvaltningslagen som enligt 9 § 
säger att Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möj-
ligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Vidare anges i 11 § att parter ska vid förlängda 
handläggningstider underrättas och få reda på anledningen till förseningen. Miljöen-
heten har för avsikt att följa dessa krav, även under pandemin. En mall för Underrät-
telse om väsentligt försenad handläggning kommer att tas fram, så att ett sådant do-
kument finns i beredskap inför en eventuell kommande situation. 
 
Eftersom rådande omständigheter kan sätta miljöenheten i en situation där 
handläggningstiderna förlängs och den juridiska möjligheten finns att förlänga 
påbörjandetiden för anmälningsärenden, är det lämpligt att beslut om förlängd 
påbörjandetid tas redan nu, så att förvaltningen har viss beredskap för perioder med 
lägre bemanning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-15 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bygg- och miljönämnden beslutar att vid anmälan om miljöfarlig verksamhet 
(MPF 2013:251) får verksamheten påbörjas tidigast 8 veckor efter att komplett 
anmälan har lämnats in till Bygg- och miljönämnden. Beslutet gäller tills 
WHOs deklaration av internationellt nödhälsoläge på grund av covid-19 upp-
hävs. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 
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Fortsättning BMN § 44 

  
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Vid anmälan om miljöfarlig verksamhet (MPF 2013:251) får verksamheten  
påbörjas tidigast 8 veckor efter att komplett anmälan har lämnats in till  
bygg- och miljönämnden. Beslutet gäller tills WHOs deklaration av internat-
ionellt nödhälsoläge på grund av covid-19 upphävs. 

______ 
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BMN § 45  DNR B 78/2020 ÖVR 

 
Namngivning av Ölltorp industriområde till Västra och Östra  

 
Sammanfattning 
Detaljplan för Vreta 13:1 m.fl antagen av Bygg- och miljönämnden BMN§71 /2019 
som vann laga kraft den 2019-12-20. Bygg- och miljönämnden har ansvar för att 
namnge kvarter- och gatunamn. Området avser industrimark sammankopplat till det 
tidigare industriområdet Ölltorp. Det tidigare området har inga gatunamn utan adress-
namn i nummerordning utefter hur fastigheterna ligger i området. Avsikten är att 
tänka samma på det nya området vilket innebär att kommunen delvis kommer att 
ändra namnen för båda områdena då de ha var sin anslutningsväg. 
 
Namnförslag till området är  Ölltorps industriområde Västra och Ölltorps industriom-
råde Östra. De befintliga adressnamnen i Ölltorps industriområde Västra kommer att 
finnas kvar med utökad möjlighet till nya adresspunkter mellan 1-19. Nytt förslag på 
adressnamn i Ölltorps industriområde Östra gäller från 20 och uppåt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 202-05-15 
Bilaga karta över hela industriområdet med namnspecifikation. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Namnsättningen för Ölltorps industriområde godkänns enligt förslag, Ölltorps 
industriområde Västra och Ölltorps industriområde Östra. 
godkänns.  

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

1. Namnsättningen för Ölltorps industriområde godkänns enligt förslag, Ölltorps 
industriområde Västra och Ölltorps industriområde Östra. 

______ 
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BMN § 46  DNR B 111/2017 DPL 

 
Antagande av detaljplan för del av Sämsholm 2:1 m.fl. Herrljunga 
kommun 

  
Sammanfattning 
Planen syftar till att pröva områdets lämplighet för ökad exploatering i form av  
tillbyggnad och nybyggnation i ett av kommunens utpekade LIS-områden (lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen). Planförslaget möjliggör fler bostäder i Herrljunga 
kommun och uppfyller på det viset kommunens utvecklingsstrategi att öka antalet  
invånare till 11 500 invånare år 2035. Vidare syftar planen även till att möjliggöra en 
förbättrad avloppsituation i området. 
 
Planområdet ligger vid Sämsjöns östra strand och består av fastigheten Sämsholm 2:1, 
2:17, 2:10 samt 2:18. Området omfattar ca 26 ha. Detaljplanen har varit ute på samråd 
2019-03-20 – 2019-04-19. Granskningen sker nu under tiden 7 april – 28 april 2020 
(enligt PBL 5:18). Synpunkter från samråd och granskning har sammanställts i en 
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. 
 
Sämsjön är en av Herrljunga kommuns största sjöar och har stor betydelse som 
rekreationsområde för kommuninvånarna. Sjön med närområden har även stor bety-
delse för kommunens möjlighet att utveckla attraktiva boendealternativ på landsbyg-
den, som kan öka befolkningsunderlaget och ge förutsättningar för att bibehålla den 
lokala servicen. 
 
Kostnad för planarbetet regleras genom planavtal. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 202-05-19 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
Plankarta 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Bygg- och miljönämnden antar detaljplan för del av Sämsholm 2:1 m.fl. enligt 
plan- och bygglagen 5:27. 
  

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

1. Detaljplan för del av Sämsholm 2:1 m.fl. antas enligt plan- och bygglagen 5:27. 
______ 
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BMN § 47  DNR B 78/2014 DPL 

 
Antagande av detaljplan för kvarteret Lyckan, Herrljunga kommun  

  
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga flerbostadshus i kvarteret 
Lyckan. Genom planförslaget skapas förutsättningar för nya bostäder i Herrljunga 
tätort och förslaget är i linje med övergripande kommunala dokument. Planförslaget 
bidrar till både ökad service och ett variationsrikt utbud av boendeformer i Herrljunga 
kommun.  
 
Planområdet är centralt beläget i östra delen av Herrljunga tätort med närhet till såväl 
service och kollektivtrafik, som grönområde och rekreation. Här skapas möjligheten 
till en varierad bebyggelse i olika upplåtelseformer samt förskola och besöksanlägg-
ning. 
 
Detaljplanen har varit ute på samråd 2019-11-26 - 2020-01-10 och på granskning 
2020-04- 04 - 2020-04-24. Inga revideringar av planförslaget är aktuella. 
 
Planavgift tas ut i samband med bygglovet 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 202-05-19 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
Plankarta 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Bygg- och miljönämnden antar detaljplan för kvarteret Lyckan enligt plan- och 
bygglagen 5:27. 
  

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

1. Detaljplan för kvarteret Lyckan antas enligt plan- och bygglagen 5:27. 
______ 
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BMN § 48  DNR M 150/2020 LIV 

 
Föreläggande till tekniska förvaltningen om redovisning av HACCP 
för dricksvattenbrunn i Eriksbergs skola 

 
Sammanfattning 
2017 hade miljöenheten kontroll på dricksvattenanläggningen som förser Eriksberg 
skola med dricksvatten. Vid kontrollen fanns det inte tillgång till HACCP eller 
provtagningsprogram för dricksvattenbrunnen. Miljöenheten meddelade att 
dokumenten ska vara framtagna senast till nästa ordinarie kontroll under 2019. 
 
Vid ordinarie kontroll av dricksvattenanläggningen 2019 fanns fortfarande inte 
HACCP eller provtagningsprogram för dricksvattenbrunnen. Efter flera påminnelser 
skickades provtagningsprogram för dricksvattenbrunnen in i december 2019. I 
samband med det så meddelade tekniska förvaltningen att HACCP är på gång. Vid 
utgången av januari 2020 hade HACCP fortfarande inte kommit in till miljöenheten. 
För att säkerställa att HACCP tas fram och lämnas till miljöenheten formulerades ett 
föreläggande utan vite. I det föreläggandet stod att HACCP skulle vara miljöenheten 
tillhanda senast den 15 april 2020. Någon HACCP har ännu inte kommit in. 
 
En HACCP är en systematisk genomgång av mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska 
och allergena faror. Genomgången identifierar ett antal faror som man måste ha 
kontroll över och sedan ska man fastställa hur man ska kontrollera dessa faror. På en 
dricksvattentäkt som Eriksbergs skola gödselspridning vara ett exempel på en fara. 
En väl genomarbetad HACCP är ett sätt att säkerställa att inte det dricksvatten som 
distribueras till barnen på Eriksbergs skola innebär några hälsomässiga risker. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 202-05-20 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Bygg- och miljönämnden förelägger Tekniska förvaltningen på Herrljunga 
kommun (212000-1520) om att senast 2020-08-15 lämna in HACCP (faroana-
lys) för vattenbrunnen som förser Eriksberg skola med dricksvatten till bygg- 
och miljöförvaltningen. Beslutet förenas med ett vite om 15 000 kr om det inte 
följs. 

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

1. Tekniska förvaltningen föreläggs om att senast 2020-08-15 lämna in HACCP 
(faroanalys) till bygg- och miljöförvaltningen för vattenbrunnen som förser  
Eriksbergs skola med dricksvatten. Beslutet förenas med ett vite om 15 000 kr 
om det inte följs. 

______ 
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BMN § 49  DNR M 151/2020 LIV 

 
Föreläggande till tekniska förvaltningen om redovisning av HACCP 
för dricksvattenbrunn i Molla skola 

 
Sammanfattning 
2017 hade miljöenheten kontroll på dricksvattenanläggningen som förser Molla skola 
med dricksvatten. Vid kontrollen fanns det inte tillgång till HACCP eller 
provtagningsprogram för dricksvattenbrunnen. Miljöenheten meddelade att 
dokumenten ska vara framtagna senast till nästa ordinarie kontroll under 2019. 
 
Vid ordinarie kontroll av dricksvattenanläggningen 2019 fanns fortfarande inte 
HACCP eller provtagningsprogram för dricksvattenbrunnen. Efter flera påminnelser 
skickades provtagningsprogram för dricksvattenbrunnen in i december 2019. I 
samband med det så meddelade tekniska förvaltningen att HACCP är på gång. Vid 
utgången av januari 2020 hade HACCP fortfarande inte kommit in till miljöenheten. 
För att säkerställa att HACCP tas fram och lämnas till miljöenheten formulerades ett 
föreläggande utan vite. I det föreläggandet stod att HACCP skulle vara miljöenheten 
tillhanda senast den 15 april 2020. Någon HACCP har ännu inte kommit in. 
 
En HACCP är en systematisk genomgång av mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska 
och allergena faror. Genomgången identifierar ett antal faror som man måste ha 
kontroll över och sedan ska man fastställa hur man ska kontrollera dessa faror. På en 
dricksvattentäkt som Molla skola gödselspridning vara ett exempel på en fara. En väl 
genomarbetad HACCP är ett sätt att säkerställa att inte det dricksvatten som 
distribueras till barnen på Molla skola innebär några hälsomässiga risker. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 202-05-20 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Bygg- och miljönämnden förelägger Tekniska förvaltningen på Herrljunga 
kommun (212000-1520) om att senast 2020-08-15 lämna in HACCP (faroana-
lys) för vattenbrunnen som förser Molla skola med dricksvatten till bygg- och 
miljöförvaltningen. Beslutet förenas med ett vite om 15 000 kr om det inte 
följs. 

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

1. Tekniska förvaltningen föreläggs om att senast 2020-08-15 lämna in HACCP 
(faroanalys) till bygg- och miljöförvaltningen för vattenbrunnen som förser  
Molla skola med dricksvatten. Beslutet förenas med ett vite om 15 000 kr om 
det inte följs. 

______ 
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BMN § 50  DNR B 80/2020 301 

 
Revidering av attestordning för bygg- och miljönämnden 

 
Sammanfattning 
Attestordning för bygg- och miljönämnden behöver revideras då organisationsföränd-
ringar kommer att ske för miljö- och byggenheten samt räddningstjänsten från och 
med 2020-06-01. Tillförordnad räddningschef kommer att kunna attestera tillsammans 
med nuvarande räddningschef fram till 2020-08-10. Den nya attestordningen träder i 
kraft då protokollet är justerat. 
 
Hela attestordningen ser ut enligt följande: 
Kostnadsställe 6000, bygg- och miljönämnden. 
Attestansvarig är Ior Berglund, kommundirektör tillika tf. förvaltningschef med  
ordförande Hans Malmquist eller vice ordförande Ronny Norrman som ersättare. 
Kostnadsställe alla som börjar på 61, miljöenheten. 
Attestansvarig är Elaine Larsson miljöchef, Ior Berglund, kommundirektör tillika tf. 
förvaltningschef med ordförande Hans Malmquist som ersättare. 
Kostnadsställe alla som börjar på 62, byggenheten. 
Attestansvarig är Ior Berglund, kommundirektör tillika tf. förvaltningschef, Elaine 
Larsson, miljöchef med ordförande Hans Malmquist som ersättare. 
Kostnadsställe alla som börjar på 63, räddningstjänsten. 
Attestansvarig är Christian Hallberg fram till 2020-08-10, Johan Fors, tillförordnad 
Räddningschef från 2020-06-01 med Lars Arnoldsson, Stf Räddningschef, Ior Berg-
lund, kommundirektör tillika tf. förvaltningschef eller ordförande Hans Malmquist 
som ersättare. 
 
Investeringar 
Attestansvarig är Ior Berglund med ordförande Hans Malmquist som ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 202-05-15 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Revidering av attestordning för bygg- och miljönämnden godkänns.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Revidering av attestordning för bygg- och miljönämnden godkänns.  
______ 
 
 
 
Expedieras till: 
 

Ekonomikontoret 
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BMN § 51  DNR B 81/2020 601 

 
Revidering av delegationsordning för Räddningstjänsten  

 
Sammanfattning 
Nuvarande räddningschef, Christian Hallberg har valt att avsluta sin tjänst i  
kommunen från och med 2020-09-01. Kommunen har utsett en tillförordnad  
räddningschef, Johan Fors. Tjänstgöring av tillförordnad räddningschef gäller från och 
med den 10 augusti. För att en tillförordnad räddningschef ska kunna utföra sitt upp-
drag så behövs en delegation från nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 202-05-15 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Christian Hallberg ersätts med Johan Fors som räddningschef från och med  10 
augusti enligt gällande delegationsordning.  
 

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

1. Johan Fors tillträder som tillförordnad räddningschef från och med 2020-08-10.  
______ 
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BMN § 52   

   
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

Fastighetsreglering – Larstorp 2:3 och Katebo 
1:17 
 
Begäran om inriktningsbeslut avseende 
Räddningstjänsten utifrån nationell utredning 
Beslut KF § 65/2020-05-11 
 
Avtal om samverkan inom miljö- och 
hälsoskyddsområde samt livsmedelsområdet i 
Sjuhärad 
Beslut KF § 64/2020-05-11 

B 1/2020 
 
 
B 42/2020 
 
 
 
M 72/2020 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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BMN § 53 
 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2020-04-15 – 2020-05-20 

 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

______ 
 
 
 

    
Nr Delegeringsbeslut DNR  
    
1 Miljöenheten 

Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2020-04-15 – 2020-05-20 
 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos bygg- och miljöförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga.  

2 Plan- och byggenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2020-04-15 – 2020-05-20 
 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos bygg- och miljöförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga. 
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