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Bygg- och miljonamnden

Sammantradesdatum
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BMN § 36 Andring av reglemente

Dnr B 2012-113

Beslut
Bygg- och miljonamnden beslutar att foresla kommunfullmaktige att anta ett
nytt reglemente for bygg- och miljonamnden i enlighet med i arendet upprattat
forslag.

Arendebeskrivning
Budgetberedningen har i beslut 2011-10-19 foreslagit att ansvaret for
hantering av ansokningar for bostadsanpassning flyttas fran bygg- och
miljonamnden till kommunstyrelsen. Kommunfullmaktige har 2012-03-26
beslutat att ansokningar om bidrag for bostadsanpassning ska beredas och
beslutas av kommunstyrelsen fran och med 2012-07-01. Med anledning av
beslutet har bygg- och miljonamnden fatt i uppdrag att anpassa reglementet sa
att det overensstammer med det andrade ansvarsforhallandet. Bygg- och
miljoforvaltningen har upprattat ett nytt forslag till reglemente.

Bygg- och miljofdrvaltningens bedomning
Bygg- och miljonamndens reglemente behover andras med anledning av
kommunfullmaktiges beslut 2012-03-26, § 16 om ny organisation for
bostadsanpassning fran och med 2012-07-01.

Bilagor
Reglemente for bygg- och miljonamnden Bilaga 31

Protokollsutdrag till:
Kommunfullmaktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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REGLEMENTE FOR BYGG- OCH MIIJONAMNDEN
KARLSBORGS KOMMUN

Bygg- och miljonamndens verksamhetsomrade

Sakomraden

1§
Bygg- och miljonamnden fullgor kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsvasendet,
miljo- och halsoskyddsomradet saint livsmedelslagstiftningen. Namnden ansvarar ocksa for
de ovriga uppgifter som enligt lag, forordning och lokala foreskrifter ankommer pa den
kommunala namnden inom plan- och byggnadsvasendet, miljo- och halsoskyddsomradet saint
livsmedelslagstiftningen. Namnden har aven funktionen som kommunens trafiknamnd vilket
innefattar att besluta om lokala trafikforeskrifter och parkeringstillstand.

Bygg- och miljonamnden ansvarar dessutom for:
— Trafikplanering och kommunens allmanna trafiksakerhetsarbete.
— Kommunens MBK-verksamhet (matning, berakning och kartframstallning).
— Faststallande av namn pa gator, kvarter, lagesadresser pa fastigheter saint registrering i
BALK, lagenhetsregister och nationella vagdatabasen.

— Kalkning av sjoar och vattendrag.
— Allmanna naturvards- och miljofragor.
— Tomtkon.

2§
Bygg- och miljonamnden ansvarar for arenden som faller pa kommunal myndighetsnamnd
enligt plan- och bygglagen, lag om tekniska egenskapskrav pa byggnadsverk m.m. lagen om
gaturenhallning och skyltning vad galler aysnittet om skyltar och tillsyn over skyltar,
miljobalken, livsmedelslagen, stralskyddslagen och lagen om foder och animaliska
biprodukter, delvis vaglagen, lagen om civilt forsvar saint tobakslagen vad galler tillsynen
over de miljoer och lokaler for vilka Statens folkhalsoinstitut har den centrala tillsynen.
Namndens ansvar innefattar de forordningar och foreskrifter som meddelats med stod av
dessa lagar.
3§
Vid fullgorandet av befogenheter och verksamhetsansvar ankommer det pa bygg- och
miljonamnden att:

— Folja utvecklingen i de fragor som galler bygg- och miljoomradena, saint to de initiativ och
framlagga de forslag som namnden fanner pakallade i fragor angaende planlaggning, bygg-
ande, fastighetsbildning, trafiksakerhet, miljo- och halsoskydd, naturvard och renhallning.

— Utova den tillsyn och kontroll som stadgas i lagar och forordningar inom sakomradet saint
overvaka efterlevnaden av lagar, foreskrifter och beslut.
— Samarbeta med de myndigheter, organisationer och ovriga enskilda ears verksamhet och
intressen beror namndens verksamhet, saint i ovrigt medverka i fragor dar namndens
sakomraden berors.
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— Verka for en bra livsmiljo och en bra naturmiljo samt en god byggnadskultur och en god
och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljo.

— Svara for framtagandet av oversiktsplanen (med hjalp av ovriga forvaltningar), att utfora
den foljdplanering som oversiktsplanen anvisar samt uppratthalla en tillfredstallande
planberedskap for bostader, industri och handel.

— Lamna rad och upplysningar i fragor som ror namndens sakomrade.

Bygg- och miljonamndens administrativa organ

4§
Bygg- och miljonamnden ska se till att verksamheten har en tillfredstallande organisation for
att fullgora sina ataganden. Under bygg- och miljonamnden lyder bygg- och miljoforvalt-
ningen.

Bygg- och miljoforvaltningen ska hallas oppet for allmanheten pa dagar och tider som
namnden bestammer.

Handling som inkommit eller upprattats inom bygg- och miljoforvaltningen ska registreras
utan drojsmal, om det inte ar uppenbart att den ar av ringa betydelse for verksamheten.

Anwar och rapporteringsskyldighet

5§
Bygg- och miljonamnden ansvarar for att verksamheten bedrivs i enlighet med de mal och
riktlinjer som kommunfullmaktige har bestamt, de foreskrifter som firms i lag eller forordning
saint bestammelserna i detta reglemente. Namnden ska ocksa se till att verksamheten bedrivs
pa ett effektivt, rattssakert och i ovrigt tillfredstallande satt.

Bygg- och miljonamnden har hand om den ekonomiska forvaltningen inom sift verksamhets-
omrade, inom ramen for av kommunfullmaktige beviljade medel.

Bygg- och miljonamnden ska arligen to fram en plan for sin verksamhet saint utarbeta ett
forslag till arsbudget enligt kommunfullmaktiges och kommunstyrelsens direktiv. Namnden
ska vidare en gang per ar rapportera om sin verksamhet och maluppfyllelse till kommun-
fullmaktige. Namnden ar skyldig, nar kommunstyrelsen sa began, att under budgetaret avge
rapport om namndens ekonomiska stallning och forvantade utveckling.

Bygg- och miljonamnden ar registeransvarig for de personregister som namnden upprattar for
sin verksamhet.

Bygg- och miljonamnden ska iaktta de foreskrifter om arkiward som firms i arkivreglementet
antaget av kommunfullmaktige.

Processbehorighet

6§
Bygg- och miljonamnden far sjaly eller genom ombud fora kommunens talan i mal och
arenden inom sitt forvaltningsomrade. Vid behov ska juridiskt sakkunnig konsulteras.
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Personal

7§
Bygg- och miljonamnden fullgor kommunens arbetsgivaransvar inom sift forvaltningsomrade
enligt gallande lagar, forordningar och avtal. Namnden har hand om personalfragor rorande
forvaltningens personal. Fransett anstallning av forvaltningschefen ar namnden anstallnings-
myndighet for personalen inom sitt forvaltningsomrade.

Bygg- och miljonamnden ska till sitt bitrade ha minst en person med arkitektutbildning och i
ovrigt ha tillgang till personal i den omfattning och med den sarskilda kompetens som behovs
for att namnden ska kunna fullgora sins uppgifter pa ett tillfredstallande Batt.

Bygg- och miljonamnden ansvarar for att erforderlig kompetensutveckling tillhandahalls for
forvaltningens personal.

Regelutformning

8§
Bygg- och miljonamnden far inom den ram som anges i 6 kap 33-34 §§ kommunallagen
besluta att delegera beslutanderatten inom en viss arendetyp till utskott, fortroendevald eller
tjansteman. Namnden ska darvid anta en forteckning over utsedda delegater och vilka
arendetyper som delegerats.

Bygg- och miljonamnden far ej delegera:
— Arenden av principiell natur eller av i ovrigt stone vikt.
— Forelagganden och forbud med vite.
— Beslut om taxa.

Bygg- och miljonamnden ska vid behov vacka fragan om andring av gallande reglemente.

Delegering fran fullmaktige

9§
Bygg- och miljonamnden tiger ratt att anta detaljplaner och omradesbestammelser av mindre
betydelse. Namnden far i sadana detaljplaner bestamma om undantag fran strandskyddet.

Bygg- och miljonamnden beslutar angaende forvaltningens organisation, efter riktlinjer fran
kommunfullmaktige.

Information till allmanheten

10§
Bygg- och miljonamnden svarar for information till allmanheten om sin verksamhet.
Bygg- och miljonamnden ska ansvara for att erforderliga samrad sker vid handlaggning av
arenden. Medborgarinflytande och breda samrad ska efterstravas dar sa ar mojligt.
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Bygg- och miljonamndens arbetsformer

Sammansattning

11§
Bygg- och miljonamnden bestar av 7 ordinarie ledamoter och 7 ersattare.

Ersattares tjanstgoring

12§
Om en ordinarie ledamot ar forhindrad att installa sig till ett sammantrade eller att vidare
delta i ett sammantrade, ska en ersattare kallas att tjanstgora i ledamotens stalle.

En ledamot som installer sig under ett pagaende sammantrade har raft att tjanstgora aven om
en ersattare har tratt in i ledamotens stalle.

Om inte ersattaren valjs proportionellt ska ersattaren tjanstgora enligt den av fullmaktige
bestamda turordningen. En ersattare som har borjat tjanstgora har dock alltid foretrade
oberoende av turordning.

Om styrkebalansen mellan partierna paverkas far en ersattare som installer sig under
pagaende sammantrade trada till istallet for den ersattare som tjanstgor trots lagre turordning.

13§
En ledamot eller ersattare som avbrutit sin tjanstgoring pa grand av jav i ett arende far aterga i
tjanst, sedan arendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit sin tjanstgoring en gang under sammantradet pa grand av annat
hinder an jav, fir aterga i tjanst om ersattarens intrade paverkat styrkebalansen mellan
partierna.

Inkallande av ersattare

14§
Ledamot som ar forhindrad att delta i ett sammantrade eller i en del av ett sammantrade,
ska snarast anmala detta till namndens sekreterare eller annan anstalld vid forvaltnings-
kontoret som inkallar den ersattare som star i tar att tjanstgora.

Ersattare for ordforanden

15§
Om varken ordforanden eller vice ordforanden kan delta i sammantrade som helhet eller del
av sammantrade ska den till aldern aldste ledamoten fullgora ordforandens uppgifter.

Om ordforanden pa grand av sjukdom eller av annat skal ar forhindrad att fullgora uppdraget
for en langre tid (3 manader eller langre) ska namnden utse annan ledamot att vara ersattare
for ordforanden. Ersattare fullgor darvid ordforandens samtliga uppgifter.
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Sammantrade

16§
Bygg- och miljonamnden sammantrader pa dag, tid och plats som namnden eller ordforanden
bestammer. Namnden ska for varje verksamhetsar uppratta en plan over sina sammantraden.

Bygg- och miljonamnden sammantrader ocksa om minst en tredjedel av namndens ledamoter
sa begar.

17§
Ordforanden ansvarar for att kallelse utfardas till sammantradena. Kallelsen ska vara skriftlig
och innehalla uppgift om tid och plats for sammantradet. Kallelsen ska atfoljas av foredrag-
ningslista saint erforderligt beslutsunderlag.

Kallelsen ska, senast fem dagar fore sammantradesdagen, pa lampligt satt tillstallas varje
ledamot och ersattare saint kommunstyrelsens ordforande och vice ordforande. Om sarskilda
skal foreligger far kallelse ske pa annat salt.

Om ordforanden eller vice ordforanden ar forhindrad att kalla till sammantrade ska den till
aldern aldste ledamoten gora detta.

Protokoll

18§
Vid bygg- och miljonamndens sammantrade ska protokoll foras. Ordforanden eller vid
Forfall dennes ersattare ansvarar for att protokoll skrivs och dess innehall.

Protokollet ska justeras av ordforanden och ytterligare en ledamot av namnden inom
14 dagar efter sammantradet.

Namnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafens
innehall bor darvid foreligga i skriftlig form finnan beslut om omedelbar justering fattas.

Reservation

19§
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten will motivera reservationen ska
ledamoten avge derma i skriftlig form. Motiveringen ska lamnas fore den tidpunkt som
faststalls for justering av protokollet.

Ordforanden

20 §
Det aligger bygg- och miljonamndens ordforande att:

— Ha uppsikt over namndens forvaltningsomrade.
— Med uppmarksamhet folja fragor av betydelse for namndens forvaltningsomrade, sarskilt
fragor som ror budget, ekonomi, verksamhetens effektivitet och kvalitet och om sa erfordras
to nodvandiga initiativ i dessa fragor.
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— Framja ett kommungemensamt synsatt, samforstand och samverkan med kommunens
ovriga namnder.

— Representera naxnnden vid uppvaktningar hos enskilda personer, myndigheter, konferenser
och sammantraden.

Vidare anges i delegationsordningen och ersattningsreglementet vad som sarskilt ankommer
pa ordforanden att utfora.

Delgivning

21§
Delgivning av handlingar med namnden sker genom ordforanden, dennes ersattare,
forvaltningschefen eller annan anstalld eller fortroendevald som namnden bestammer.

Undertecknande av avtal, handlingar etc.

22 §
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av namnd eller arbetsutskott ska
undertecknas av ordforanden eller vid forfall av dennes ersattare och kontrasigneras av
ansvarig tjansteman ears verksamhetsomrade fragan beror. Namnden far delegera ratten
att underteckna avtal, handlingar etc.

Utskott

23 §
Inom bygg- och miljonamnden ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet bestar av
3 ordinarie ledamoter och 2 ersattare.

24 §
Bygg- och miljonamndens ordforande ska tillika vara ordforande i arbetsutskottet.
Bygg- och miljonamndens vice ordforande ska tillika vara vice ordforande i arbetsutskottet.
Om ordforanden i arbetsutskottet pa grand av sjukdom eller av annat skal ar forhindrad att
fullgora sift uppdrag for langre tid, far namnden utse en annan ledamot i utskottet att som
ersattare for ordforanden fullgora dennes uppgifter.

25 §
Ersattare ska narvara vid utskottets sammantraden endast om ordinarie ledamoten ar
forhindrad att tjanstgora. Ersattare ska kallas till tjanstgoring i av namnden vid val bestamd
ordning. Avgar en ledamot eller ersattare i arbetsutskottet, som inte utsetts vid proportionellt
val, ska fyllnadsval snarast forrattas.

26 §
Arbetsutskottet sammantrader pa dag och klockslag som utskottet bestammer. Sammantrade
ska ocksa hallas om ordforanden anser att det behovs eller nar minst tva ledamoter sa begar.
Arbetsutskottet far handlagga arenden nar mer an halften av ledamoterna ar narvarande.

~~~
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27 §
De arenden som ska avgoras av bygg- och miljonamnden i plenum ska beredas av arbets-
utskottet. Ordforanden, forvaltningschefen eller annan som alagts beredningsuppgifter ska
overlamna sadana arenden till arbetsutskottet. Om sarskilda skal foreligger och beredning ej
arses nodvandig far namnden behandla arende som ej ar berett. Vad som stadgas i 20-22 §§
for bygg- och miljonamnden galley i tillampliga delay aver for utskottet.

Offentliga sammantraden

28 §
Bygg- och miljonamndens sammantraden ar ej offentliga. Namnden far dock besluta, att
overlaggningar i visst arende ska vara offentliga.

Narvaroratt

29 §
Forvaltningschefen saint berord handlaggare tiger ratt att narvara och delta i overlaggningarna
vid bygg- och miljonamndens och arbetsutskottets sammantraden. Annan forvaltningschef
tiger ratt att narvara och delta i overlaggningarna, forutsatt att arendet beror vederborandes
verksamhetsomrade och arendet inte ror myndighetsutovning mot verksamhet derma hay en
roll i.

30 §
Kommunstyrelsens ordforande och vice ordforande far narvara vid bygg- och miljonamndens
sammantrade. De far darvid delta i overlaggningarna, yttra sig, men ej delta i besluten.
Narvaroratten galley dock inte arenden som ror myndighetsutovning, eller da i ovrigt jav
foreligger.

31§
Foretradare for Mariestads lantmateridistrikt tiger ratt att narvara och delta i overlaggningarna
vid bygg- och miljonamndens sammantraden, i den omfattning som namnden bestammer.

32 §
Icke tjanstgorande ersattare hay ratt att delta i overlaggningarna och fa sin mening antecknad i
protokollet.

Ikrafttradande

33 §
Detta reglemente ska tillampas fran och med att kommunfullmaktiges beslut vunnit laga kraft.
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Bygg- och miljonamnden

Sammantradesdatum

2012-04-26

BMN § 37 Andring av delegationsordning

Dnr B 2012-114

Forslag till beslut

Bygg- och miljonamnden beslutar att anta en reviderad delegationsordning i
enlighet med i arendet upprattat forslag. Delegationerna ersatter tidigare
beslutade delegationer och tillampas fran och med 2012-07-01.

Arendebeskrivning
Budgetberedningen har i beslut 2011-10-19 foreslagit att ansvaret for
hantering av ansokningar for bostadsanpassning flyttas fran bygg- och
miljonamnden till kommunstyrelsen. Kommunfullmaktige har 2012-03-26
beslutat att ansokningar om bidrag for bostadsanpassning ska beredas och
beslutas av kommunstyrelsen fran och med 2012-07-01. Med anledning av
kommunfullmaktiges beslut har bygg- och miljoforvaltningen upprattat ett nytt
forslag till delegationsordning.

Bygg- och miljoforvaltningens bedomning
Bygg- och miljonamndens delegationsordning behover andras med anledning
av kommunfullmaktiges beslut 2012-03-26, § 16 om ny organisation for
bostadsanpassning fran och med 2012-07-01.

Bilagor
Delegationsordning 2012-04-26 Bilaga 32

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KARLSBORGS KOMMUN
Bygg- och miljonamnden
Bygg- och miljofdrvaltningen

2012-04-26

DELEGATIONSORDNING gallande fran 2012-07-01

Allmant
Delegationsratten omfattar inte arenden som ar av principiell beskaffenhet eller
annars av stone vikt. Sadana beslut ska av delegaten hanskjutas till namnden
for av orande.
Vice ordforande ar ersattare for ordforande. Forvaltningschefen och ordforande
far vidaredelegera beslutsratten till annan anstalld i kommunen eller
ledamot/ersattare i namnden. Forvaltningschefen far darutover delegera
beslutanderatten till tjansteman i annan kommun med vilken det firms
samarbetsavtal som omfattar de arenden som delegeras.
Samrad ska ske med namndens ordforande finnan beslut fattas om
forelaggande, forbud eller ayslag pa tillstandsansokan i miljo- och
halsosk ddsarenden.
Ratt att besluta inom arbetsomradet innefattar ocksa ratt att:
1. Besluta att overklaga beslut och domar som innefattar andring av

delegationsbeslut
2. Besluta att avge yttrande till hogre instans med anledning av overklagande

av delegationsbeslut, samt avge yttrande till overklagandeinstanser i bygg-
och miljonamndens name, i enlighet med namndens fattade beslut

3. Avge yttrande till JO i bygg- och miljonamndens name, i de fall som
begransas till faktaupplysning

4. Besluta om avgift i arende
Ratt att besluta om tillstand/dispens i en viss arendegrupp omfattar ocksa raft
att:
1. Besluta att pa ansokan av tillstandshavaren upphava eller andra

bestammelser och villkor i ett tillstandsbeslut
I den man inte annat framgar av den aktuella arendegruppen omfattar
delegation av ratten att "Besluta i tillsynsarende" raft att:
1. Besluta att lamna klagomal utan atgard
2. Besluta att meddela forelaggande och forbud
3. Besluta att alagga tidigare agare eller nyttjanderattsinnehavare att lamna

uppgift om ny agares eller nyttjanderattsinnehavares name och adress
4. Besluta att Banda forelaggande eller forbud, som meddelats mot nagon i

egenskap av agare till fastighet m.m. till inskrivningsmyndigheten for
anteckning i inskrivningsregistret

5. Besluta att begara att den som bedriver verksamhet som kan befaras
medfora olagenhet for manniskors halsa eller paverka miljon ska lamna
forslag till kontrollprogram eller forbattrande atgarder

6. Besluta att forelagga den som bedriver verksamhet eller vidtar atgard att
lamna de uppgifter och handlingar som behovs for tillsynen

7. Utfarda intyg och avge skriftliga utlatanden
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Dele at Bradskande arenden
Ordforande Ordforanden far besluta i foljande arenden som ar sa bradskande att namndens

avgorande inte kan awaktas
1. Besluta om forelaggande och forbud vid vite eller forordna om rattelse pa

den ansvariges bekostnad att galla omedelbart aven om beslutet overklagas
samt ansoka om verkstallighet eller sarskild handrackning

2. Overklaga beslut och Bomar som innefattar andring av namndens beslut eller
avge yttranden inom foreskrivna tidsfrister

Offentli hets- och sekretessla en
Forvaltnings- Prova begaran om att lamna ut allman handling (6 kap Offentlighets- och
chefen sekretesslagen)

Forvaltnin sla en
Forvaltnings- Awisa for sent inkommet overklagande
chefen

Polishandracknin
Forvaltnings- Begara polishandrackning eller bitrade fran polismyndigheten enligt gallande
chefen lagstiftning

Avskrivnin av arenden
Forvaltnings- Avskriva arenden som blivit inaktuella eller ej kompletterats av sokanden inom
chefen foreskriven tid trots aminnelser

U handlin , avtal, av ifter
Ordforande 1. Avtal med forvaltningschefen
Forvaltnings- 1. Avtal med ovriga tjansteman
chefen 2. Upphandling av varor, inventarier och tjanster inom ramen for beslutad

budget
3. Avtal om plankostnader och forsaljning av karttjanster
4. Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxor for namndens

ansvarsomrade, saint att besluta om att satta ned eller efterskanka avgift
enligt vad som Bar anges

Personalarenden
Forvaltnings- Besluta om anstallning, entledigande, uppsagning och ledigheter for personalen
chefen (ayser ej beslut angaende forvaltningschefen)

Kurser och konferenser
Ordforande 1. Beslut om deltagande i kurser/konferenser o.dyl. for namndens

fortroendevalda saint for forvaltningschefen.
Forvaltnings- 2. Beslut om deltagande i kurser/konferenser for ovriga tjansteman
chefen

In och utlatanden
Forvaltnings- Utfarda intyg och gora skriftliga utlatanden vilka redogor for faktiska
chefen forhallanden

Foretradande
Forvaltnings- Foretrada namnden vid forrattningar och i domstol
chefen
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Dele at Mil'obalken, mil'ofarli verksamhet och halsosk dd
Tillst~nd/dispensbeslut

Forvaltnings- 1. Besluta i arende om tillstand att inratta avloppsanordning med ansluten
chefen vattentoalett

2. Besluta i arende om att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning
3. Besluta om villkor av mindre betydelse som miljodomstol eller lansstyrelse i

beslut om tillstand till miljofarlig verksamhet overlatit at tillsynsmyndig-
heten att faststalla

Tillst~nd/dispensbeslut enligt lokala fdreskrifter

Forvaltnings- 1. Besluta i arende om tillstand att inratta annan avloppsanordning an till vilken
chefen vattentoalett ar ansluten.

2. Besluta i arende om tillstand att inratta varmepumpsanlaggning for utvinning
av varme ur mark, ytvatten eller grundvatten

3. Besluta i arende om tillstand att inom omrade med detaljplan eller
omradesbestammelser inneha
- notkreatur, hast, get, far eller svin
- palsdjur eller fjaderfa som inte ar sallskapsdjur
- orm

4. Besluta i arende om tillstand eller dispens
- att sprida viss godsel eller annan orenlighet inom eller narmare an 100
meter fran omrade med detaljplan eller samlad bebyggelse

- att inratta annat slag av toalett an vattentoalett (formultningstoalett,
frystoalett, eltoalett o. dyl.)

- att upplagra eller anvanda slam fran avloppsreningsverk och avlopps-
anlaggning till godsling

- att anordna upplag av petroleumprodukter, losningsmedel, vagsalt m.m.
som kan fororena yt- eller grundvattentakt

fran de lokala foreskrifterna om det kan ske utan vasentli olagenhet
Tillsyns~renden

Forvaltnings- 1. Besluta i tillsynsarende om atgarder for bekampning av ohyra och andra
chefen skadedjur

2. Besluta i andra tillsynsarenden angaende halsoskyddet enligt miljobalken
och foreskrifter meddelade med stod av miljobalken

3. Besluta i tillsynsarenden angaende avloppsanordningar dimensionerade for
hogst 200 personekvivalenter

4. Besluta i tillsynsarenden angaende varmepumpar
5. Besluta i tillsynsarende angaende

- miljofarlig verksamhet som i bilagan till forordningen om miljofarlig
verksamhet och halsoskydd har beteckningen C
- miljofarlig verksamhet i ovrigt

6. Forela ga den som bedriver mil'ofarli verksamhet att avge miljorapport
Yttranden m.m.

Forvaltnings- 1. Avge yttrande till miljodomstol eller lansstyrelse i den sa kallade
chefen kompletteringsremissen vid provning av ansokan om tillstand till miljofarlig

verksamhet
2. Avge yttrande till lansstyrelsen i anmalningsarende angaende mindre andring

av tillstandsplikti verksamhet



4(13 )

Dele at Mil'obalken, kemiska rodukter och biotekniska or anismer
Tillst~ nds/d ispensbeslut

Forvaltnings- 1. Besluta i arende om tillstand till spridning av kemiska bekampningsmedel
chefen

Tillsynsarenden

Forvaltnings- 2. Besluta i tillsynsarende om spridning av kemiska bekampningsmedel
chefen 3. Besluta i tillsynsarende om skydd mot vattenfororening vid hantering av

brandfarliga vatskor
4. Besluta i tillsynsarende om anlaggningar som innehaller HCFC, halogener

och HFC
5. Besluta i tillsynsarenden angaende kemiska produkter och biotekniska

organismer i ovrigt
Yttranden

Forvaltnings- 1. Avge yttrande till Kemikalieinspektionen i tillstandsarenden och ovriga
chefen arenden dar yttrande begars ayseende kemiska produkter eller biotekniska

or anismer
Mil'obalken, avfall och roducentansvar
Tillst~nds/dispensbeslut

Forvaltnings- 1. Besluta i arende om tillstand/dispens att sjaly atervinna och bortskaffa avfall
chefen 2. Besluta i arende om dispens fran vad kommunfullmaktige foreskrivit i fraga

om att transporters bort avfall
3. Besluta i arende om dispens eller undantag i ovrigt fran bestaminelserna i

renhallningsforordningen eller den kommunala renhallningsordningen
Tillsynsarenden

Forvaltnings- 1. Besluta i tillsynsarende om kompostering, nedgravning eller annat
chefen atervinnande eller bortskaffande av hushallsavfall pa fastighet

2. Besluta i tillsynsarende angaende
- hushallsavfall i ovrigt
- industriavfall
- producentansvar
- hantering av avfall i ovrigt

3. Begara uppgifter av den som i yrkesmassig verksamhet ger upphov till eller
omhandertar annat avfall an hushallsavfall och meddela forelaggande med
vite om sadan uppgiftsskyldighet

4. Besluta i tillsynsarende om tillfalliga atgarder som ar nodvandiga for att
forhindra eller forebygga skador pa manniskors halsa eller miljon till foljd av
sarskilda omstandigheter vid hantering av farligt avfall

5. Forelagga den som ar ansvarig for nedskrapning att iordningstalla platsen
saint vidta erforderliga forebyggande atgarder

Yttranden

Forvaltnings- 1. Avge yttrande till lansstyrelsen i arenden om tillstand till yrkesmassig
chefen transport av avfall

2. Avge yttrande till lansstyrelsen i arende om sarskilt tillstand till transport av
eller mellanla 'ng, atervinning eller bortskaffande av farligt avfall

Sanktioner m.m.
Forvaltnings- Besluta om miljosanktionsavgifter som inte overstiger 25.000 kr
chefen



5(13 )

Dele at Livsmedel
Livsmedelslagen, livsmedelsftSrordningen, livsmedelsverkets fSreskrifter, EU-forordningar
och EU-beslut

Forvaltnings- 1. Beslut om faststallande av provtagningspunkter saint frekvensen av normal
chefen respektive utvidgad kontroll av dricksvatten

2. Beslut i arende om registrering av livsmedelsanlaggning
3. Beslut i arende om godkannande av livsmedelsanlaggning
4. Beslut i arende om godkannande av anlaggning for animaliska livsmedel
5. Beslut i arende om villkorat godkannande av livsmedelsanlaggning
6. Beslut i arende om villkorat godkannande av anlaggning for animaliska

livsmedel
7. Beslut om tillfalligt upphavande av godkannande av livsmedelsanlaggning
8. Beslut om permanent upphavande av godkannande av anlaggning nar

verksamheten upphort
9. Meddelande av forelagganden och forbud som behovs for att lagen, de

foreskrifter och beslut som har meddelats med stod av lagen, de
EG-bestammelser som kompletteras av lagen och de beslut som har
meddelats med stod av EG-bestammelserna skall foljas

10. Beslut om skyldighet att genomga lakarundersokning
11. Beslut att to hand om en vara som

a) har slappts ut pa marknaden, eller uppenbart ar aysedd att slappas ut pa
marknaden i strid med 10 § livsmedelslagen eller de EG-bestammelser
som kompletteras av lagen, eller

b) ayses med ett forelaggande eller ett forbud enligt 22 §, om forelaggande
eller forbudet inte foljs

12. Beslut om att pa agarens bekostnad lata forstora omhandertagen vara, eller
varor som omfattas av ett forbud enligt foreskrifter meddelade med stod av
6 § livsmedelslagen.

13. Beslut om sanering eller andra atgarder som arses vara nodvandiga for att se
till att livsmedel ar sakra eller att lagstiftningen foljs

14. Beslut om att begransa eller forbjuda utslappande av livsmedel pa
marknaden och import eller export av livsmedel

15. Beslut om att beordra att livsmedel aterkallas, dras tillbaka fran marknaden
och/eller destrueras

16. Beslut om tillstand till att livsmedel anvands for andra andamal an dem som
de ursprungligen var aysedda for

17. Beslut om att tillfalligt avbryta drifter av eller stanga hela eller delay av det
berorda foretaget under en lamplig tidsperiod

18. Beslut om atgarder som awes i artikel 19 i EG-forordning 882/2004 for
sandningar fran tredjelander

19. Beslut om andra atgarder som anses vara motiverade
20. Beslut om rattelse pa den felandes bekostnad
21. Beslut om atgarder som behovs for att spara smitta och undanroja risk for

smittspridning efter underrattelse fran smittskyddslakaren om att smitta
sprids eller misstanks spridas genom livsmedel

22. Beslut om omhandertagande av livsmedel fran tredjelander som inte
overensstammer med bestammelserna i livsmedelslagstiftningen saint beslut
om att
a) Forordna om att livsmedlet destrueras, blir foremal for sarskild

behandling i enlighet med art. 20 eller atersands utanfor gemenskapen i
enlighet med art. 21 eller vidtagande av andra lampliga atgarder

b) Betraffande livsmedel som redan slappts ut pa marknaden, forordna om
att livsmedlet aterkallas eller dras tillbaka fran marknaden finnan nagon
av de at arder som anges ovan vidtas.
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Dele at
Forvaltnings- 23. Beslut om att omhanderta sandning i awaktan pa destruktion eller vidta
chefen andra lampliga atgarder som ar nodvandiga for att skydda manniskors halsa.

Betraffande livsmedel av icke-animaliskt ursprung som ar foremal for
strangare kontroller i enlighet med art. 15.5 och som inte kontrollerats eller
hanterats i enlighet med art. 17, se till att det aterkallas och omhandertas och
att det darefter antingen destrueras eller atersands i enlighet med art 21

24. Beslut om att omhanderta en sandning till dess kontrollmyndigheten erhallit
resultat av offentlig kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad m.m.

25. Beslut om arlig avgift for att tacks kostnader for offentlig kontroll
26. Beslut om att satta ned eller eftersanka avgiften om det firms sarskilda skal
27. Beslut om avgift for extra offentlig kontroll som foranleds av bristande

efterlevnad av regelverket
28. Beslut om avgift for myndighetens provning av fragan om godkannande

res ektive registrerande av livsmedelsanla fining
Smittsk ddsla en

Forvaltnings- Avge yttranden till lansstyrelse eller annan myndighet i arenden som ror
chefen handlaggning enligt derma lag

Be ravnin skun orelsen
Forvaltnings- Yttrande angaende flyttning av graysatt stoft
chefen

La om fl ttnin av fordon
Forvaltnings- Framstallning till polismyndighet rorande beslut om flyttning av fordon i vissa
chefen fall

Ordnin sla en
Forvaltnings- Yttrande till polismyndighet
chefen

Strals ddsla en
Forvaltnings- 1. Begara upplysning eller handlingar som behovs for tillsynen
chefen 2. Meddela forelaggande eller forbud

3. Omhanderta radioaktiva amnen eller tekniska anordningar som kan alstra
stralning eller innehaller radioaktivt amne

4. Forsegla en teknisk anordning eller anlaggning for att forebygga att den
brukas olovligen

5. Avge yttranden till lansstyrelse och annan myndighet i arenden som
handla s enli derma la

Taxa fdr tills n enli t str~lsk ddsla en

Forvaltnings- Besluta om nedsattning eller eftergift av avgift
chefen

Alkoholla en
Forvaltnings- Avge yttrande till den namnd/styrelse inom kommunen som handhar
chefen alkoholarenden

Socialt'anstt"orordnin en
Forvaltnings- Yttrande till lansstyrelsen i arenden rorande tillstand att inratta hem for vard eller
chefen boende som dries av en enskild eller sammanslutnin

Forordnin arna om bidra till at arder mot radon i e na hem och i vatten
Forvaltnings- Beslut om intyg i arenden angaende radonbidrag
chefen
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Dele at Plan- och b la en i dess 1 delse t.o.m 20110501
Forvaltnings- Antagande av fastighetsplan, som ej antas samtidigt med detaljplan, da
chefen bestammelserna om enkelt planforfarande i kap 29, 5 §far tillampas och planen

inte ska reglera inrattandet av gemensamhetsanlaggning enligt anlaggnings-
la en eller e bestammelser om ledningsratt enligt ledningsrattslagen.

Forvaltnings- PBL 8 kap, 1, 2 och 11 §§.
chefen Bevilja bygglov for:

1. Uppfora byggnad inom detaljplan
2. Gora tillbyggnad inom detaljplan
3. Inom detaljplan to i ansprak eller inreda byggnader helt eller till viss del for

vasentligen annat andamal an det for vilket byggnaden har anvants eller for
vilket bygglov har lamnats

4. Sadana ovriga atgarder som anges i 1 § forsta stycket punkten 4
5. I overensstammelse med detaljplan anordna eller vasentligt andra

nojesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, campingplatser,
skjutbanor, smabatshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor

6. Anordna eller vasentligt andra upplag eller materialgardar
7. I overensstammelse med detaljplan eller faststalld arbetsplan for vag anordna

eller vasentligt andra tunnlar eller bergrum
8. I overensstammelse med detaljplan inratta eller vasentligt andra fasta

cisterner eller andra fasta anlaggningar for kemiska produkter, som ar halso-
och miljofarliga, och for varor som kan medfora brand eller andra
olyckshandelser

9. I overensstammelse med detaljplan uppfora eller vasentligt andra radio- eller
telemaster eller torn

10. I overensstammelse med detaljplan uppfora eller vasentligt andra
vindkraftverk

11. Uppfora eller vasentligt andra murar eller plank
12. Anordna eller vasentligt andra parkeringsplatser utomhus
13. I overensstammelse med detaljplan anordna eller vasentligt andra

begravningsplatser
14. Bevilja ny- och tillbyggnad eller annan andring utanfor detaljplan av kiosk,

transformatorstation, avlopp och pumpstation och darmed jamforligt
byggnad med byggnadsarean hogst 60 kvm

15. t~tgard med stod av gallande forhandsbesked (ansokan inkommen inom tva
ar fran beslutat bygglov)

16. t~tgard enligt forhandsbesked, som upphort galla, inom do ar fran beviljat
forhandsbesked och under forutsattning att vasentliga nya forhallanden har
tillkommit

17. Inom bebyggd tomtplats utanfor detaljplan, uppfora ersattningsbyggnad,
ora tillb ggnader och uppfora kom lementby nader

Forvaltnings- Bevilja bygglov for (PBL 8 kap, 3, 6 och 7 §§):
chefen 1. Omfargning mm av byggnader (3 § forsta stycket punkt 1 och 6 § forsta

stycket punkt 1 och 2)
2. Uppsattande eller andring av skyltar eller ljusanordningar (3 § forsta stycket

punkt 2 och 7 §)
3. Uppfora, bygga till eller pa annat satt andra ekonomibyggnader for jordbruk,

skogsbruk eller darmed jamforlig naring (3 § punkt 3, 6 § tredje stycket
punkt 1)

~'"~~
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Dele at
Forvaltnings- Bevilja bygglov for tillfallig atgard, om atgarden har stod i en
chefen detaljplanebestammelse om tillfallig markanvandning (PBL 8 kap 14 §)

Forvaltnings- Bevilja rivningslov under forutsattning att vasentliga bevarandeintressen inte
chefen fines noterade (PBL 8 kap 8 §)
Forvaltnings- Bevilja marklov (PBL 8 kap 9 och 18 §§)
chefen
Forvaltnings- Under forutsattning att grannar inte lamnat for arendet vasentliga invandningar,
chefen bevilja forhandsbesked om bygglov, bygglov eller marklov som innebar mindre

awikelser fran detaljplan, fastighetsplan eller omradesbestammelse (PBL 8 kap
11, 12 och 18 §§, samt 34 §)

Forvaltnings- Fornyelse av positivt beslut om forhandsbesked inom 10 ar under forutsattning
chefen att inga vasentliga nya forhallanden har tillkommit (PBL 8 kap 43 §)
Forvaltnings- Beslut om att godkanna ansvarig arbetsledare saint medgivande av undantag fran
chefen krav pa ansvarig arbetsledare vid arbeten av mindre omfattning (PBL 9 kap 3 §

(lydelse fore 1995))
Forvaltnings- Anmarkning i anslutning till besiktning som innefattar for byggherren bindande
chefen foreskrift (PBL 9 kap 6 § (lydelse fore 1995))
Forvaltnings- Tillampning av PBL 9 kap:
chefen 1. Beslut om medgivande till att

byggnadsarbeten far paborjas tidigare an tre veckor efter bygganmalan
2. Beslut angaende samrad
3. Beslut om kontrollplan for arbetena
4. Beslut om andring av kontrollplan
5. Anmarkning i anslutning till besiktning (inom ramen for namndens tillsyn

over byggnadsarbeten) som innefattar for bygg-herren bindande foreskrift.
Beslut med forelaggande med vite eller atgard delegeras inte

6. Utfardande av slutbevis
7. Godkannande av kvalitetsansvarig for visst arbete
8. Beslut angaende kvalitetsansvarig

Forvaltnings- Forbud att fortsatta byggnadsarbeten m m enligt 3 § och anvandningsforbud
chefen enligt 16 §, beslut om vite delegeras inte (PBL 10 kap 3 och 16 §§).
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Delegat Plan- och bygglagen och plan- och byggnadsforordningen i deras lydelse
fr.o.m 20110502

Forvaltnings- PBL 5 kap. 2 och 5 §§
chefen Beslut om planbesked i de fall stod for den aysedda atgarden firms i en aktuell

eller aktualitetsforklarad oversiktsplan

Forvaltnings- PBL 5 kap. 4 §
chefen Beslut om overenskommelse med sokanden att planbesked far lamnas senare an

inom a manader
Forvaltnings- PBL 6 kap. 6 §
chefen Beslut att gora anmalan till inskrivningsmyndigheten for anteckning i

fastighetsregistrets allmanna del nar fraga om provning enligt 6 kap. 5 § PBL har

vackts i b - och mil'onamnden
Forvaltnings- PBL 9 kap. 2 och 8 §§, 16 kap.7 § och PBF 6 kap.
chefen Bevilja bygglov for:

1. Uppfora byggnadsverk inom detaljplan
2. Gora tillbyggnad och utokningar av byggnadsverk inom detaljplan
3. Inom detaljplan to i ansprak eller inreda byggnader helt eller till viss del for

vasentligen annat andamal an det for vilket byggnaden har anvants eller for
vilket bygglov har lamnats

4. Inredande av nagon ytterligare bostad eller nagon ytterligare lokal for
handel, hantverk eller industri

5. I overensstammelse med detaljplan anordna anlaggningar
6. Inom detaljplan anordna eller vasentligt andra upplag eller materialgardar
7. I overensstammelse med detaljplan inratta eller vasentligt andra fasta

cisterner eller andra fasta anlaggningar for kemiska produkter, som ar halso-
och miljofarliga, och for varor som kan medfora brand eller andra
olyckshandelser

8. Uppfora eller vasentligt andra murar eller plank
9. Anordna eller vasentligt andra parkeringsplatser utomhus
10. I overensstammelse med detaljplan anordna eller vasentligt andra

begravningsplatser
1 1. Bevilja ny- och tillbyggnad eller annan andring utanfor detaljplan av kiosk,

transformatorstation, avlopp och pumpstation och darmed jamforligt
byggnad med byggnadsarean hogst 60 kvm

12..~tgard med stod av gallande forhandsbesked (ansokan inkommen inom tva
ar fran beslutat bygglov)

13. ~tgard enligt forhandsbesked, som upphort galla, inom do ar fran beviljat
forhandsbesked och under forutsattning att inga vasentliga nya forhallanden
har tillkommit

14. Inom bebyggd tomtplats utanfor detaljplan, uppfora ersattningsbyggnad,
gora tillbyggnader och uppfora komplementbyggnader

15. Byte av farg, fasadbekladnad, taktackningsmaterial eller gora andra atgarder
som aysevart paverkar byggnadens yttre utseende

16. Andring av gallande bygglov.
17. U psattning eller vasentli andring av skyltar eller ljusanordning
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Delegat

Forvaltnings- PBL 9 kap 10 §
chefen Beslut om rivningslov inom ramen for de foreskrifter som anges i 9 kap. 34 §

PBL, dock ej rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljomassig
eller konstnarlig synpunkt har stone varde eller rivning som kraver beslut enligt
annan forfattning

Forvaltnings- PBL 9 kap. 11-13 § §
chefen Beslut om marklov inom ramen for foreskri$erna i 9 kap 35 § PBL
Forvaltnings- PBL 9 kap.14 §
chefen By lov for at arder som inte kraver lov
Forvaltnings- PBL 9 kap.19 §
chefen Beslut om villkorsbesked inom ramen for foreskrifterna i 9 ka 19 §
Forvaltnings- PBL 9 kap. 24 §
chefen Beslut om att samordning med miljonamnd enligt 9 ka . 24 § 1st. e' ska ske
Forvaltnings- PBL 9 kap. 27 §
chefen Beslut om att forlanga handlaggningstiden for arende om lov eller

forhandsbesked i ho st do veckor utover de urs rungli ado veckorna
Forvaltnings- PBL 9 kap. 31 §
chefen Beslut om awikelse fran gallande detal' lan eller omradesbestammelser.
Forvaltnings- PBL 9 kap. 33 §
chefen Beslut om tidsbegransat bygglov inom ramen for foreskrifterna i de fall atgarden

har stod i en detaljplanebestammelse om tillfallig anvandning av byggnad eller
mark eller om atgarden har ringa averkan a om ivningen.

Forvaltnings- PBL 10 kap.
chefen 1. Beslut att, om en anmalan av anmalningspliktig atgard enligt 6 kap. 5 § PBF

ar ofullstandig, forelagga sokanden att avhjalpa bristerna inom viss tid vid
aventyr att anmalan kan komma att awisas eller att avgoras i befintligt skick

2. Beslut om att byggnadsverk far tas i bruk utan att slutbesked lamnats
3. Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lamnat sitt

uppdrag
4. Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § inte behovs nagot

tekniskt samrad
5. Beslut att forelagga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som

behovs for provningen av fragan om startbesked om det enligt 10 kap. 14 §
PBL inte behovs nagot tekniskt samrad

6. Beslut att med startbesked godkanna att en atgard far paborjas och att i
startbeskedet

- faststalla den kontrollplan som ska galla med uppgift om vem eller vilka
som ar sakkunniga eller kontrollansvariga

- bestamma de villkor som behovs for att fa paborja atgarden
- bestamma villkor och ungefarlig tidpunkt for utstakning som behovs

- bestamma de handlingar som ska lamnas infor beslut om slutbesked ge de -
upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behovs

7. Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lamnat sitt
uppdrag

8. Anmarkning i anslutning till arbetsplatsbesok/besiktning inom ramen for
namndens tillsynsarbete som innefattar for byggherren bindande foreskrift.
Forelaggande med pafoljd (vite eller atgard) beslutas av namnden

9. Beslut att det for rivningsatgarder inte behovs nagon kontrollplan
10. Beslut om kompletterande villkor for bygg- eller rivningsatgarderna eller for

kontrollen
11. Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt

foreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL



Delegat

Forvaltnings- PBL 11 kap.
chefen 1. Avge ingripandebesked inom ramen for foreskrifterna 11 kap. 7 §

2. Beslut att av polismyndigheten begara det bitrade som behovs for tilltrade
enligt 11 kap. 8 § PBL

3. Beslut om lovforelaggande om lovpliktig atgard har vidtagits utan lov, om
det ar sannolikt att lov kan ges for atgarden och delegaten har befogenhet att
besluta i lovarendet

4. Forelagga agare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter pa overvagt
uppdrag at sakkunnig att utreda behovet av underhallsatgarder och vem som
ska betala kostnaderna for uppdraget

5. Beslut om forbud mot fortsatt arbete eller atgard, aven forbud som forenas
med vite

6. Beslut om forbud mot anvandning av byggnadsverk om byggnadsverket har
sakerhetsbrister, aven forbud som forenas med vite

7. Beslut om forbud mot anvandning av byggnadsverk, om det inte firms
forutsattningar for att ge slutbesked

8. Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen for foreskrifterna i
11 kap. 34 § PBL

9. Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen for foreskrifterna i 10 kap.
11 och 11 kap. 35 §§ PBL och, e$er forslag av byggherren, besluta om en ny
kontrollansvarig

10. Beslut att ansoka om handrackning hos kronofogdemyndigheten for tilltrade
enligt 11 kap. 8 § eller nar nagon har underlatit att utfora arbete eller vidta en
atgard sour har forela s honour eller henne enligt PBL 10 ka .

Forvaltnings- PBF 3 kap, 5 kap, 8 kap. och 9 kap samt PBL 11 kap. 19-20 §§
chefen 1. Beslut our sarskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar

2. Besluta our forelaggande (utan vite) mot agare till byggnader sour inte
full or sina skyldigheter ifraga our funktionskontroll av ventilationssysten

Forvaltnings- Overgangsbestammelser
chefen 1. Beslut i de fall de omfattas av delegation enligt tidigare lag.

2. Beslut att utse kontrollansvarig
Forordningen our kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i
byggnadsverk samt darmed sammanhangande foreskrifter och allmanna
rad sour meddelats av Boverket:

Forvaltnings- 1. Beslut our anvandningsforbud for hissar och andra motordrivna anordningar
chefen 2. Beslut sour tillsynsmyndighet our sarskild besiktning

3. Medgivande att anordningar med brister, far anvandas under en begransad tid
4. Utfardande av besiktningsskylt
5. Beslut our langre besiktningsintervall
6. Beslut our anstand med besiktning
Boverkets fdreskrifter och allmanna rad our Funktionskontroll av
ventilationss stem

Forvaltnings- Beslut our senarelaggning av besiktningssynpunkt inom ramen for foreskrifterna
chefen i 4 §

Boverkets b re ler BFS 1993:57
Forvaltnings- Beslut att medge mindre awikelser fran foreskrifterna our det firms sarskilda
chefen skal och projektet anda kan bli tekniskt tillfredstallande och det inte firms nagon

aysevard olagenhet fran annan synpunkt
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Delegat Boverkets foreskrifter 2008:8, omtryck 2010:28, om tillampning av
euro eiska konstruktionsstandarder eurokoder

Forvaltnings- Beslut att medge mindre awikelse fran foreskrifterna om det fines sarskilda skal
chefen och byggnadsprojektet ands kan antas bli tekniskt tillfredsstallande och det inte

fines nagon aysevard olagenhet fran annan synpunkt

Fasti hetsbildnin sla en
Forvaltnings- 1. Ratt att vid samrad begara att arendet hanskjuts till bygg- och miljonamnden
chefen for provning.

2. Ratt att pakalla fastighetsreglering som behovs for att mark och vatten skall
anvandas for bebyggelse pa ett andamalsenligt salt

3. Besluta att ansoka om fastighetsbestamning
4. Godkannande av forrattning, forrattningsbeslut eller gransutmarknin
Anla nin sla en

Forvaltnings- 1. Ratt att pakalla forrattning
chefen 2. Godkannande av beslut eller at and

Lednin srattsla en
Forvaltnings- 1. Godkannande av beslut eller atgard
chefen

Miljobalken, angaende strandskydd (7 ka 18 och 31 §§)
Forvaltnings- 1. Bevilja strandskyddsdispens for ersattning av huvudbyggnad och for
chefen komplementbyggnad inom etablerad tomtplats*

2. Bevilja strandskyddsdispens for ny komplementbyggnad inom etablerad
tomtplats, dock inte narmare stranden an 15 m*

3. Inom detaljplan bevilja strandskyddsdispens for mindre bryggor som
overensstammer med detaljplanen**

4. Utanfor detaljplan bevilja strandskyddsdispens for mindre bryggor** for
aystyckade bebyggda bostadsfastigheter som ar hogst 2 500 kvm, och dar
strandlinjen ingar i fastigheten

*Med etablerad tomtplats awes for bostadsandamal aystyckad bebyggd fastighet
som inte ar stone an 2 500 kvm samt i andra fall det omrade som ar havdat som
tomt och ar hogst 2 500 kvm samt inom 25 m fran nuvarande bostadshus

**Med mindre brygga ayses brygga som stracker sig hogst 20 m ut fran land
och, hogst ar 1,5 m bred och har ett dack lan st ut som omfattar hogst 15 kvm.
La en om sarskilda bestammelser om aturenhallnin och sk ltnin

Forvaltnings- Bevilja tillstand enligt av Bygg- och miljonamnden beslutade riktlinjer:
chefen

1. I arende om tillstand till skyltning varigenom allmanheten awisas fran visst
omrade av betydelse for friluftslivet (5 § lagen med sarskilda bestammelser
om gaturenhallning och skyltning)

2. I arende om tillstand att ha tavla, skylt, inskrift eller darmed jamforlig
anordning for reklam, propaganda eller liknande andamal varaktigt uppsatt
utomhus (6 §)

3. I arende om (frivilligt) tillstand att satta upp anordning som informerar om
affarsrorelse eller annan verksamhet pa platsen eller anslagstavla for
meddelanden om kommunala angelagenheter (7 § )

4. Medgivande att ha affisch eller annan tillfallig anordning utomhus for reklam,
propaganda eller liknande andamal uppsatta mer an fyra veckor (9 §)

5. Besluta att av e trande till lansstyrelsen

~~~
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Dele at Trafikarenden
Lokala trafikfbreskrifter

Forvaltnings- 1. Forbud mot trafik med fordon av visst slag eller fordon med last av viss
chefen beskaffenhet

2. Foreskrift om korriktning
3. Forbud att stanna eller parkera fordon
4. Foreskrift om stannande eller parkering med awikelse fran bestammelserna
5. Foreskrift om belysning pa hastfordon som under morker fors pa enskild vag.
6. Foreskrift om andra sarskilda atgarder for reglering av trafiken
7. Foreskrift om tillfalligt behov av fardhastighet inom begransat omrade for

fordon i terrang
8. Undantag fran terrangtrafikkungorelsen om fordonsbelysning under fard.
9. Beslut i ovriga trafikarenden, dar bygg- och miljonamnden har fattat

principbeslut eller beslut som igangsatter en princip och delegatens
beslutande endast innefattar tillampning, foljande eller verkstallighet av den
antagna principen.

Dispenser

Forvaltnings- Besluta angaende dispenser for trafik, transporter och sarskilda fordon
chefen

Parkeringstillst~nd

Forvaltnings- Besluta i arenden om parkeringstillstand
chefen



Karlsborgs kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 64

Bygg- och miljonamnden

Sammantradesdatum

2012-04-26

BMN § 38 Ansvarig namnd for miljostrategiskt arbete fran 2013

Dnr B 2012-115

Beslut
Bygg- och miljonamnden hemstaller at kommunfullmaktige att besluta vilken
named/forvaltning som ska ansvara for kalkningsverksamhet och allmanna
naturvards- och miljofragor i Karlsborgs kommun fran och med 1 januari
2013.

Arendebeskrivning
Kommunfullmaktige har 2012-03-26 beslutat att acceptera erbjudande om
medlemskap i kommunalforbundet Miljosamverkan Ostra Skaraborg fran och
med 2013-01-01. Beslutet innebar att ansvaret for myndighetsutovningen
inom miljo- och halsoskyddsomradet och livsmedelsomradet flyttas till
kommunalforbundet. I nuvarande reglemente for bygg- och miljonamnden star
att bygg- och miljonamnden i Karlsborg utover myndighetsutovning inom
miljoomradet aven ansvarar for: kalkning av sjoar och vattendrag saint
allmanna naturvards- och miljofragor.

Bygg- och miljofdrvaltningens bedomning
Efter organisationsforandringen den 1 januari 2013 fines inte langre utrymme
for miljostrategiska fragor inom namndens ansvarsomrade. Namndens
personal med kompetens inom omradena kalkning saint allmanna naturvards-
och miljofragor slutar sin anstallning i Karlsborgs kommun den 31 december
2012. Kommunen maste bestamma vilken named som ska hantera dessa
fragor framover.

Protokollsutdrag till:
Kommunfullmaktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Gd6y
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Karlsborgs kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 65

Bygg- och miljonamnden

Sammantradesdatum

2012-04-26

BMN § 39 Awikelse fran detaljplan for Aspenaset angaende fastigheten
Vatternvyn 11

Dnr B2012-118

Beslut
Bygg- och miljonamnden tillater utfart fran fastigheten Vatternvyn 11 i strid
mot gallande planbestammelser.

Arendebeskrivning
Lantmateriet har fatt en ansokan om en fastighetsreglering angaende
Vatternvyn 11 och Vatternvyn 12. Lantmateriet begar samrad med bygg- och
miljonamnden.

Den begarda fastighetsregleringen innebar att Vatternvyn 11 inte 1angre skulle
ha nagon utfart fran fastigheten eftersom det i gallande detaljplans
bestammelser blir utfartsforbud utmed hela fastighetens gatugrans.

For att kunna genomfora fastighetsregleringen enligt yrkandet waste
planbestammelserna andras eller, om namnden sa anser, ett beslut tas om en
mindre awikelse fran detaljplanen sow medger utfart fran fastigheten.

Bygg- och miljoforvaltningens bedomning
Bygg- och miljoforvaltningen har varit ute pa plats och gor bedomningen att
utfartsforbudet pa Vatternvyn 11 inte ar nodvandigt pa grand av trafik-
forhallandena och att utfart darfor kan tillatas i strid wed detaljplanens
bestammelse.

Awikelsen fran detaljplan bestar i att tillata utfart fran fastigheten
Vatternvyn 11. Derma atgard bedoms vara en liten awikelse. t~tgarden strider
inte mot syftet wed planen.

Bilagor
Forslag till fastighetsreglering for Vatternvyn 11 och 12 Bilaga 33

Protokollsutdrag till:
Lantmaterimyndigheten
Box 200
542 22 Mariestad

For Ic~nnedom till:
Fastighetsagarna

Justecandes sign Utdragsbestyrkande

~G%~~ 'T
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Karlsborgs kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 66

Bygg- och miljonamnden

Sammantradesdatum

2012-04-26

BMN § 40 Yttrande angaende overklagande av byggsanktionsavgift
ayseende paborjande av rivning utan rivningslov och
startbesked pa fastigheten Strommen 1

Dnr B 2012-121

Beslut
Bygg- och miljonamnden ger forvaltningen i uppdrag att yttra sig i arendet.

Arendebeskrivning
Bygg- och miljonamnden beslutade 2012-03-08 att av agaren till fastigheten
Strommen 1, Karlsborgs kommun, to ut en byggsanktionsavgift pa totalt
27 500 kronor.

Derma byggsanktionsavgift ayser:
• Rivning av en del av en komplementbyggnad utan rivningslov
• Paborjande av en atgard utan startbesked

Detta med stod av 11 kapitlet, plan- och bygglagen (PBL) samt 9 kapitlet 1 §,
15 § och 20 § punkt 1, plan- och byggforordningen (PBF).

Beslutet har 2012-04-02 overklagats till lansstyrelsen av Karlsborgs kommuns
fastighetschef, Anders Pettersson.

Bygg- och miljonamnden har 2012-04-12 lamnats tillfalle att yttra sig over
overklagandet. Yttrandet ska vara lansstyrelsen tillhanda senast 2012-OS-03.

Bilagor
Lansstyrelsens underrattelse samt overklagandet med bilaga Bilaga 34

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

~~~.u-



Bilaga 34 BMN § 40, 2012-04-26~
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av ~
UNllERRA'l"1'ELSE Diarienummer Sida
2012-04-i1 443-11106-2012 1(1)
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LArrssrxx~~s~~v
VAS'1'RA GC)'I:4LANDS LA1V

~tattsenheten Karlsborgs kommun
Aiiciers I-Ijalmarsson By~g- och miljonamnden

O5o1-~0 5223
546 82 Karlsboz•~;

4verklagande av beslut om byggsanktionsavgift ayseende riv-
ning utan rivningsfav och start~esked pa fastigheten Strom-
rnen 1

Bygg- och miljonamndet~ lamnas tillfalle att yttra sig over overklagandet.

Lansstyz•elsen bnslcar ocksa att namnden redogoc• for hur nlan har kommit
franl till att i-ivningex~ genomfordcs den 13 november 201 l .

Ett ttr•ande ska lla lco;z~i~~it in till I.,ansstyretse~l senast den 3 ma_j 2012.

~' ,

Ande~•s Hjah arsson

BilaQa
eskrivelsen

~~€~~i_~~~~.i1~~S 4~QP~s~d`~,(.If~
r3YGU- GCk~ I~i,~;trvi{~fNGi:.I~

Postadress: Besbksadress: TelefonlFax: Webbadress: •post:
542 85 MARIESTAD Hamngatan 1 039-60 50 00 (v2xel} www.lansStyretsen.se/vastragotaland ratEs.vastragotaland@lansstyrefSen.se

0507-60 53 33 (fax)



Karlsborgs kommun ARENDETYP
Datum

Kommunledningsforvaltningen 2012-03-30

Namn Anders Pettersson
Titei Fasfighetschef
Avdelning Fastighetsavdeiningen
Direktnr tfn 0505-17252

Lansstyrelsen i Vastra Gotalands Ian
Mariestatl

/~3~- t ttL~~ - .vii

Lansstyrelsen i Vastra Gofialands Ian

2 av 7

Rvcsr-acs, f,~~~.t~on~t~~h~t,~~

~~~~ o.~~~~. ~
nnr__~_~ __~..,.------

~CARLSBORGS hOMMI~N
BYGG- OCH h11WQNf~ti31~DEN

20f~ -O~t— 0 ~

Paborjande av rivning av uthus utan rivningslov och startbesked inom
fastigheten Sfirommen 'I

Dnr B 2011-537

Harmed overklagas Bygg- och miljonamndens beslut om att to ut en byggsanktionsavgift
pa sammanlagt 27 500 kronor. Anledningen har meddelats BMN i skrivelse 2072-01-03.
Jag onskar att Lansstyrelsen upphaver BMN beslut och aft det andras sa att ingen
byggsanktionsavgift tas ut.

Arendets gang

Ansokan om rivningsiov lamnades till Bygg- och rniljoforvaltningen 8 november 2091 och
samtidigt pabor jades arbe#et med uppra#tande av rivningsanmalan, rivningsplan och
kontrolfplan for rivning. Beslut om rivningslov kom 2011-11-21. Besiktning av fastigheten
med rivningsentreprenoren Lundblad utfordes. Rivningspfanen och kontrolfplanen for
rivning lamnades in 2011-12-02. Beslut om faststalfande av kontroflplanen och startbesked
kom 2017-72-09. Efter samrad med Trafikverket har arbetet paborjats med upprattande av
Trafikanordningsplan. Beslutet kom 2012-03-29. Rivningen ar planerad til( vecka 16 2012.
Nagon rivning har safedes irate paborjats fran var sida.

Det nu aktuella uthuset har enligt arrendeavtalet irate varit i kommunens ago {bil.1).
Marken Strommen 1 har ocksa anvants som tillfartsvag till fastigheten Strommen 11 da
denna har sakna# annan tillfar~svag. Arrendatorn ar nu avliden.

Nar skrivelse firan Bygg- och miljonamnden kom am byggsanktionsavgift, gjorde jag en
besiktning av fastigheten. Det konstaterades da att nagon hale rivit den befintfiga
murstocken i uthuset for atervinning av tegelstenarna. Tegelstenarna var prydligt rengjorda
och placerade pa pallar for avfransport. Nagon annan del av byggnaden var irate riven.

Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg .0505-170 00

www.karfsborg.se. karlsborg.kommun@karlsborg.se

_~~.



Karlsborgs kommun

Skal for omprovning

3av7

Datum 2(2)
2012-03-30

Enligf Plan- och bygglagen $ kap. § 8 "Rivningslov behovs inte for att riva sadana
byggnader som far uppfaras utan bygglav". Att uppfora en mars#ock ar en teknisk
anordning som irate kraver bygglov utan en bygganmalan. Saledes borde ciet ga bra att
plocka bart en murstock utan rivningslov.

En byggsank#iansavgift s3ca tas ut av den som alter byggnaden. Byggsanfctionsavgif#en ar
stallcf till Karlsborgs kommun som irate agde byggnaden utan endast markers.

Byggsanktionsavgift ska irate tas u# om rattelse sket# finnan fragan tagets app av Bygg- och
miljonamnden. Bygg- och miljonamnden beslutade om byggsanktionsavgift 2012-03-08.
Vid det tillfallet fauns bade beslut om rivningsbv och startbesked.

Byggsanktionsavgift ska enligt PBL tas u# av den som har haft fordel av overtradelsen.
Karlsborgs kommun har irate fatt nagon fordel av att murstocken i nagon annans
uthusbyggnad har borttagits finnan rivningslov eller startbesked.

Bilaga:
7. Arrendeavtaf.

Karlsborg 2Q12-03-30

:~

/,~nders Pettersson
Fastighetschef
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Arrendesta7le m m
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AVTAL OM LRGEI~NETSFtRRENDE

I ~ ~ ~1

Uppl -tare : Karl sborgs kommun, nedan kal 1 ad j ord-
agaren, genom dess kommunstyrelse

Postadress: 80~ 3059, 546 O1 Kar~sborg 3

Arrendator: Arthur Lundgren

Postadress: S~torgatan 53, 546 QO Kar1sborg

Arrendestalle: 673 m~ av ~Fastigheten S~trommen 14 i
Karlsborgs koatrnun. P,rrendestallets be~
lagenhet framgar av bifogad karta.

§2

Arrendesta7let far anvandas for uthus i befintlig byggnad.
P~ arrendesta17et far ej bedrivas verksamhet som strider
mot det angivna andamale~.

§3

Arrendetiden utgor ett ar raknat Fran till~radesdagen, som
ar I983-O1-01. Arrendetiden forlangs med ett ~r i sander,
om uppsagning ej sker senast sex manader fore den lopande
arrendetidens slut.

Arrendeavgiften utgor X00:- kronor for varje ar4 Avgiften
ska11 betalas i forskatt, senast den 31/72.

§ ~

Ovannamnda arrendeavg~f~ ska11 under arrendetiden omraknas
med hansyn till forandr~ngarna i konsumentp?°isindex (total --
inc3ex) med 1980 som basar i enlighet med foljande grander.
Arrendeavgiften ar anpassad till indextalet for oiCtober
monad 1982 ~(bastal). Sku17e ind~xtalet Wagon pa-Foljande
oktobermanad ha stigit med minst 3 enheter i forh~llande
till bastalet, skall arrendeavgiften hojas med samma
procenttal, varmed indextalet andrats i forh~llande ti11
basta1et. Vid berakning av indexenheter skall endast hela
tal beaktas och omrakning av arrendet Boras pa basis av
hela procenttal, varvid hojning gores till narmast hela
~ta7. Arrendet avrundas pa samma Batt till hela kronor.
Andring av arrendeavgiften ske►° alltid fr~n ach med den
1 januari efter det att oictoberindex foranlett omrakninge
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Uthyrning i § 6
andra hand m m

Utan jordagarens skriftliga medgivande far arrendatorn
rote uppl~ta nyttjanderatt ti71 arrendestaliet eller del
av detta. Hari inbegripes aver den ratt att hyra ut ledigt
utrymme i egen eller arrenderad byggnad eller upplata om-
rade av ouppodlad mark ti71 upp1agsplats eller far liknande
andamal, som eljest skul7e folja av 8 kap 19 § och 8 kap
20 § jordbalken.

Forbad mot § 7
overl~telse

Arrendatorn e17er hans dodsbo fir icke overl~ta arrende-
rat~ten elier eljest satta annan i sitt sta k e utan skrift-
ligt medgivande fran jordagaren.

§8

Arrendestallets Firrendestal1et utarrenderas i det s(cick det befinns p~
skick ti 11tradesdagen. Arrendatorn ar skyldig att alltid h~lla

arrendestallet jamte vad dara fines i eta vardat skick,
samt att vid arrendets avtradande bortfora honour ti11-
horiga byggnader och anlaggningar fran arr2ndestallet
och avlamna detsamrna i planerat och val aystada~ skick.
Forsummar arrendatorn att fullgora vad sour honour aligger,
tiger lcommunen foreskriva viss tid room vilken arrendatorn
ska17 avhjalpa vad sour forsummats. Sker andock rote
rattelse, tiger kommunen pa arrendatorns bekostnad vidtaga
de atgarder, sour befinnes erforderliga for att avhjalpa
det forsurnmade.

Ledningsdragning § 9

Arrendatorn medger tiff jordagaren eller annan, sour d'artill
har dennes tillst~nd, fir framdraga ach vidmakth~lla led-
ningar i e11er over arrendestallet med erforderiiga led-
ningsstolpar och infastningsanordningar ~ byggnad, dar
s~dant utan aysevard olagenhet for arrendatorn kan ske.
Arrendatorn ar skyldig aft utan ersattning t~.1a det intrang,
sour faranleds av anlaggandet och nyttjandet.

Inskrivningsforbud § 10

Detta avtal far rote inskrivas utan jordagarens medgivande.

Tolkningsregel § li

Strider olika delay av avtalet mot varandra eller hay
avtalsklausul pelt eller delvis strukits eller overkorsats
skall a7lman iag galla.

Hanvisning ti11 § 12
jordabaiken

I ovrigt Bailer vad i 7 och 8 kap jordabalken eller eijest
i lag stadgas our lagenhetsarrende.
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Karlsborg 1982-05-12

For Ka r7sborgs kommun:

Curt rrson

~,Ece Emmelin ......................
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Bygg- och miljonamnden

Sammantradesdatum

2012-04-26

BMN § 41 Strandskyddsdispens for nybyggnad av natstation pa
fastigheten Vanas 1:9

Dnr B 2012-112

Beslut
Med stod av miljobalken 7 kap. 18 b § och 18 c § beviljas dispens fran
forbudet enligt miljobalken 7 kap. 15 § att uppfora byggnader inom ett
strandskyddsomrade.

Sarskilda skal for dispens ar:
• Att den ayser ett omrade som behover tas i ansprak for att tillgodose ett

angelaget allmant intresse som inte kan tillgodoses utanfor omradet.

~tgarderna paverkar varken friluftsliv eller djur- och vaxtliv pa nagot
vasentligt Batt.

Den tomtplats som fir tas i ansprak ar markerad pa bilagd karta.

Arendebeskrivning
Karlsborgs Energi AB har genom Anders Nilsson 2012-03-28 kommit in med
en ansokan om strandskyddsdispens for nybyggnad av natstation. For omradet
galler omradesbestammelser som vane laga kraft 1993-06-22.

Enligt inlamnat forslag ska en natstation byggas intill en befintlig station.
Derma Jigger drygt 20 meter sydvast om garnisonssjukhusets sodra
flygelbyggnad.

Den aktuella platsen Jigger i anslutning till den vag som leder fram till
garnisonssjukhuset pa Vanas udde. Natstationens foreslagna placering ar cirka
160 meter fran Vattern, som 300 meter fran stranden omfattas av strandskydd
enligt miljobalken 7 kap. 13 §.

Bygg- och miljoforvaltningens 6edomning
Strandskyddet syftar till att trygga forutsattningarna for allemansrattslig
tillgang till strandomraden och bevara goda livsvillkor for djur- och vaxtliv pa
land och i vatten.

For att kunna ge dispens fran forbudet att uppfora byggnader inom
strandskyddsomrade maste tva forutsattningar vara uppfyllda.
• Dels maste det finnas ett sa kallat sarskilt skal
• Dels far inte syftet med strandskyddet paverkas

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

lc~' '



Karlsborgs kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 68

Bygg- och miljonamnden
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De sarskilda skalen ar preciserade i 7 kap 18 c § miljobalken. Ett av dessa ar
att omradet som dispensen ayser behover tas i ansprak for att tillgodose ett
angelaget allmdnt intresse som inte kan tillgodoses utanfor omradet.

Exempel pa atgarder som kan komma i fraga for dispens ar olika typer av
infrastrukturanlaggningar —bland annat transformatorstationer.

Den foreslagna atgarden bedoms inte negativt paverka ware sig tillganglig-
heten till strandlinjen, djurlivet eller v~tligheten.

Upplysningar
Beslut om strandskyddsdispens upphor att galla om atgarden inte har paborjats
inom tva ar och ayslutats inom fem ar fran den dag da dispensbeslutet vane
laga kraft.

Avgift for strandskyddsdispens ar 7 000 kr. Utover delta tillkommer 140 kr for
underlagskarta, det vill saga totalt 7 140 kr.

Observera att lansstyrelsen kan overprova beslutet. Lansstyrelsen maste inom
tre veckor fran det att de registrerat arendet meddela om de ayser gora en
sadan overprovning.

Beslutet kan overklagas av den som beslutet angar, om avgorandet har gaff
henne eller honour emot. Overklagandet ska ske inom tre veckor fran det att
man fick del av beslutet. Under overklagandeperioden kan aven ideell
forening sour enligt sina stadgar har till andamal att tillvarata naturskydds-
eller miljoskyddsarenden eller friluftsintressen overklaga beslutet.
Overklagande stalls till Lansstyrelsen i Vastra Gotaland men ska skickas till
bygg- och miljonamnden pa adress:

Bygg och miljonamnden
Karlsborgs kommun
546 82 Karlsborg

Bilagor
Tomtplatsavgransning Bilaga 35

Protokollsutdrag till:
Karlsborgs Energi AB
Vastra vagen 41
546 31 Karlsborg

Fbr Ic~nnedom till:
Fastighetsagaren
Lansstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljonamnden
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2012-04-26

BMN § 42 Bygglov for tillbyggnad av fritidshus pa fastigheten Ana l :62

Dnr B 2012-90

Beslut
Bygg- och miljonamnden beslutar att inte avgora fragan om bygglov forran
det pagaende planarbetet for Ana har ayslutats. Namnden har tva ar pa sig att
aysluta planarbetet. Darefter ska fragan avgoras utan drojsmal.

Arendebeskrivning
En ansokan om bygglov for tillbyggnad av ett fritidshus pa fastigheten
Ana 1:62 har kommit in till bygg- och miljonamnden 2012-03-06.

Fastigheten ligger inom planlagt omrade. Enligt detaljplanens bestammelser
ska anvandningen av marken vara park. Byggnader for bostadsandamal strider
saledes mot anvandningsbestammelsen. Detta innebar i praktiken att byggratt
saknas pa fastigheten.

Sokanden harper telefon fatt information om detta och att bygglov for den
foreslagna atgarden darfor inte kan beviljas med gallande planbestammelser.

Ett planarbete har dock nyligen paborjats for omradet Ana. I den nya planen ar
aysikten att andra anvandningsbestammelsen pa fastigheten tuna 1:62 fran
park till bostadsandamal.

I 9 kap 28 §plan- och bygglagen star foljande:
"Om ett arende om lov eller forhandsbesked ayser en byggnad eller ett
markomrade som omfattas av en ansokan om expropriationstillstand eller av
ett paborjat arbete for att anta, andra eller upphava en detaljplan eller
omradesbestammelser, far byggnadsnamnden besluta att arendet om lov eller
forhandsbesked inte ska avgoras forran fragan om expropriationstillstand har
avgjorts eller planarbetet har ayslutats. Om kommunen inte har ayslutat
planarbetet inom tva ar fran det att ansokningen om lov eller forhandsbesked
kom in till byggnadsnamnden, ska dock arendet om lov eller forhandsbesked
avgoras utan drojsmal."

Sokanden har mot bakgrund av detta fatt tva alternativ att to stallning till:
1. Vidhalla sitt forslag och lata namnden prova fragan, dar forvaltningens
forslag kommer att vara ayslag. Ett ayslag kan sedan overklagas.
2. Att overlata pa bygg- och miljonamnden att besluta att inte avgora fragan
forran det nyss inledda planarbetet har ayslutats. Namnden har tva ar pa sig att
aysluta planarbetet. Darefter ska beslut fattas.

Sokanden har 2012-03-28 meddelat att han forordar alternativ tva.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljofdrvaltningens bedomning
Den foreslagna atgarden bedoms inte vara en liten awikelse. Bygglov kan
darfor inte beviljas med nuvarande planbestammelser.

Sokanden har 2012-03-28 meddelat att han forordar alternativ tva, enligt ovan.
Bygg- och miljoforvaltningen foreslar darfor att bygg- och miljonamnden
beslutar att inte avgora fragan om bygglov forran planarbetet har ayslutats.

Upplysningar
Om kommunen inte har ayslutat planarbetet inom tva ar fran det att
ansokningen om lov eller forhandsbesked kom in till byggnadsnamnden, ska
dock arendet om lov eller forhandsbesked avgoras utan drojsmal.

Anstandsbeslut kostar ingenting.

Protokollsutdrag till:
Kjell Bender
Kvanum, Prastgarden
535 91 Kvanum

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljonamnden
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BMN § 43 Bygglov for tillbyggnad av en6ostadshus pa fastigheten
Glattnastorp 1:7

Dnr B 2012-46

Beslut
Bygg- och miljonamnden beslutar att inte avgora fragan om bygglov forran
det pagaende planarbetet for Glattnastorp har ayslutats. Namnden har tva ar pa
sig att aysluta planarbetet. Darefter ska fragan avgoras utan drojsmal.

Arendebeskrivning
En ansokan om bygglov for tillbyggnad av ett enbostadshus pa fastigheten
Glattnastorp 1:7 har kommit in till bygg- och miljonamnden 2012-02-08.

For omradet galler omradesbestammelser som innebar att den maximala
bruttoarean per tomt ar 75 kvm for fritidshus och 30 kvm for uthus. Paden
aktuella fastigheten firms redan idag en betydande overyta, varf`or det i
dagslaget inte firms mojlighet att bevilja ett bygglov for den foreslagna
tillbyggnaden.

Sedan en tid tillbaka pagar emellertid arbetet med en detaljplan for
Glattnastorp. I den blivande detaljplanen foreslas utokade byggratter per tomt.
Enligt forslaget ska en huvudbyggnad fa ha en byggnadsarea pa maximalt
150 kvm samt uthus/garage pa maximalt 60 kvm.

Inte ens med derma utokade byggratt firms dock mojlighet att bevilja bygglov
pa det forslag som har lamnats in. Daremot kan det — med den foreslagna
utokade byggratten —trots allt finnas en mojlighet att bygga ett inglasat
uterum. Men da maste delta antingen byggas fristaende eller byggas samman
med garaget. Detta for att kunna utnyttja den byggratt pa cirka 20 kvm som
firms kvar for uthus/garage. Om man daremot bygger ihop det inglasade
uterummet med bostadshuset raknas detta som en tillbyggnad av
huvudbyggnaden, vilket aven med den foreslagna utokade byggratten innebar
en alltfor stor overyta.

I 9 kap 28 §plan- och bygglagen star foljande:
"Om ett arende om lov eller forhandsbesked ayser en byggnad eller ett
markomrade som omfattas av en ansokan om expropriationstillstand eller av
ett paborjat arbete for att anta, andra eller upphava en detaljplan eller
omradesbestammelser, far byggnadsnamnden besluta att arendet om lov eller
forhandsbesked inte ska avgoras forran fragan om expropriationstillstand har
avgjorts eller planarbetet har ayslutats. Om kommunen inte har ayslutat
planarbetet inom tva ar fran det att ansokningen om lov eller forhandsbesked
kom in till byggnadsnamnden, ska dock arendet om lov eller forhandsbesked
avgoras utan drojsmal."

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sokanden har mot bakgrund av detta fatt tva alternativ att to stallning till:
1. Vidhalla sitt forslag och lata namnden prova fragan, dar forvaltningens
forslag kommer att vara ayslag. Ett ayslag kan sedan overklagas.

2. Att overlata pa bygg- och miljonamnden att besluta att inte avgora fragan
forran det nyss inledda planarbetet har ayslutats. Namnden har tva ar pa sig att
aysluta planarbetet. Darefter ska beslut fattas.

Sokanden har 2012-03-28 meddelat att han forordar alternativ tva.

Bygg- och miljoforvaltningens bedomning
Den foreslagna atgarden bedoms inte vara en liten awikelse. Bygglov kan
darfor inte beviljas med nuvarande omradesbestammelser.

Sokanden har 2012-04-17 meddelat att han forordar alternativ tva, enligt ovan.

Bygg- och miljoforvaltningen foreslar darfor att bygg- och miljonamnden
beslutar att inte avgora fragan om bygglov forran planarbetet har ayslutats.

Upplysningar
Om kommunen inte har ayslutat planarbetet inom tva ar fran det att
ansokningen om lov eller forhandsbesked kom in till byggnadsnamnden, ska
dock arendet om lov eller forhandsbesked avgoras utan drojsmal.

Anstandsbeslut kostar ingenting.

Protokollsutdrag till:
Max Eriksson
Hacklyckevagen 17
719 92 Vintrosa

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMN § 44 Svar gallande mal P 187-12. Paforande av byggnadsavgift och
forelaggande om rivning av bebyggelse pa fastigheten

Dnr B 2011-561

Beslut
Bygg- och miljonamnden konfirmerar ordforandens sear till mark- och
miljodomstolen.

Arendebeskrivning
Mark- och miljodomstolen har forelagt bygg- och miljonamnden att senast den
20 apri12012 svara pa overklagande fran fastighetsagarna till 
angaende rubricerat arende.

Bilagor
Svar gallande mal P 187-12 Bilaga 36

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMN § 45 Meddelanden och delegationsbeslut

Inkommande
Kopia pa beslut fran Lansstyrelsen i Vastra Gotalands lan,
Vattenvardsenheten, adresserat till Nolkarr Nyttorps samfallighetsforening.
Angaende vattenverksamhet inom fastigheten Noltorp 1:6. Dnr M 2011-148.

Kopia pa beslut fran Lansstyrelsen i Vastra Gotalands lan,
Naturvardsenheten, adresserat till fastighetsagarna. Angaende dispens fran
strandskyddsbestammelserna for uppforande av en ersattningsbrygga inom
fastigheten Grashult 2:24. Dnr B 2012-14 och M 2012-10.

Kopia pa beslut fran Lansstyrelsen i Vastra Gotalands lan,
Miljoprovningsdelegationen, adresserat till Forsvarets materielverk. Angaende
slutligt villkor i beslut enligt miljobalken uppforande av sprangkammare vid
provplats Karlsborg, inom fastigheten Svanvik 1:403. Dnr M 2012-54.

Kopia pa beslut fran Lansstyrelsen i Vastra Gotalands lan,
Miljoprovningsdelegationen, adresserat till Toreboda Vind AB och Goteborgs
Energi AB. Angaende tillstand enligt miljobalken att uppfora och driva en
vindkraftspark pa fastigheten Fagremo 1:2 i Toreboda kommun.
Dnr M 2011-326.

Kungorelse fran Vanersborgs tingsratt, Mark- och miljodomstolen, angaende
tillstand att anlagga smabatshamn vid Aspenaset. Dnr M 2010-308.

Kopia pa beslut fran kommunfullmaktige i Karlsborgs kommun.
Kommunfullmaktige godkanner upprattat forslag till arsredovisning 2011 for
Karlsborgs kommun. Dnr B 2011-507.

Kopia pa beslut fran kommunfullmaktige i Karlsborgs kommun.
Kommunfullmaktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen, ovriga namnder
och de enskilda fortroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet for
verksamhetsaret 2011. Dnr B 2011-507.

Kopia av beslut fran Lansstyrelsen i Vastra Gotalands lan, Rattsenheten.
Lansstyrelsen ayslar Karlsborg kommuns fastighetsenhets overklagande av
byggsanktionsavgift ayseende rivning utan startbesked pa fastigheten
Svanvik 3:137. Dnr B 2012-65.

Kopia pa beslut fran kommunfullmaktige i Karlsborgs kommun.
Kommunfullmaktige antar forslag till Riktlinjer for post- och arendehantering
i Karlsborgs kommun. Dnr B 2011-558.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kopia pa beslut fran kommunfullmaktige i Karlsborgs kommun.
Kommunfullmaktige antar forslag till Riktlinjer for styrdokument i Karlsborgs
kommun. Dnr B 2011-557.

Kopia pa beslut fran kommunfullmaktige i Karlsborgs kommun.
Kommunfullmaktige beslutar att ansokningar om bidrag for bostadsanpass-
ning ska beredas och beslutas av kommunstyrelsen fran och med 2012-07-01.
Dnr B 2012-74.

Kopia av beslut fran kommunfullmaktige i Karlsborgs kommun.
Kommunfullmaktige godkanner namndernas internkontroll for ar 2011.
Dnr B 2011-508.

Kopia av beslut fran kommunfullmaktige i Karlsborgs kommun.
Kommunfullmaktige faststaller bygg- och miljonamndens forslag till ny
Taxa for bygglov med mera, att galla fran 2012-04-01. Dnr B 2011-529.

Kopia av beslut fran kommunfullmaktige i Karlsborgs kommun.
Kommunfullmaktige accepterar erbjudandet om medlemskap i Miljosam-
verkan Ostra Skaraborg fran och med 2013-01-01. Dnr A 2010-0017.

Kopia pa beslut fran Lansstyrelsen i Vastra Gotalands lan, Vattenvards-
enheten, adresserat till Stiftelsen Solviken - Rosendala. Angaende
vattenverksamhet inom fastigheten Rosendala 5:4. Dnr M 2012-48.

Utgaende
Kommunens aterrapportering 2011 angaende genomforandet av vatten-
myndigheternas atgardsprogram 2009-2015 till Vattenmyndigheterna.
Dnr M 2011-435.

Yttrande till Lansstyrelsen angaende anmalan om att reparera skador pa
bryggor saint aterstalla anlaggningen i fungerande och sakert skick,
hamnanlaggningen i Granvik, inom fastigheten Granviken 3:39.
Dnr M 2012-68.

Yttrande till Poyry SwedPower AB som skoter samradet pa uppdrag av
Fortum Distribution AB angaende "Samrad — Fornyelse av koncession for
linje for Fortums 40 kV-ledningar i norra Vastergotland och sydvastra Narke.
Dnr M 2011-468.

Delegationsbeslut registrerade i ByggR 2012-02-29- 20] 2-04-17 redovisas
i bilaga 37.

Delegationsbeslut registrerade i ECOS 2012-02-29- 2012-04-17 redovisas
i bilaga 38.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMN § 46 Information

Beslut
Bygg- och miljonamnden noterar informationen.

Arendebeskrivning
Bygg- och miljoforvaltningen informerar om:

Bud~ppfo~ning och prognos for 2012
Helarsrapport baserad pa utfallet under mars manad. Prognosen pekar mot en
budget i balans.

Budget 2013
Information om budgetarbetet infor budget 2013.

Bvg~lov pa fastigheten Grashult 14:8
Information fran mote med byggherren med anledning av att bygglovet upphor
att galla 2012-11-08.

Avsteg fran beviljat bygglov, Pizzeria Maria, Asken 13
Byggnadsarbetenpsgan.

Justerin~ar infor 2012 ars kalkspridning
Information om justering av planerade kalkmangder.
Kalkgivan for Stora Valsjon minskas fran 11 ton ti118 ton per ar.

Remiss om vattenskyddsomrade for Vattern, Dnr M 2012-204
Bygg- och miljonamnden bereds tillfalle att lamna synpunkter pa forslag
till vattenskyddsomrade for Vattern och dartill horande bestammelser.
Det foreslagna vattenskyddsomradet beror de fyra lanen Jonkoping,
Vastra Gotaland, Orebro och Ostergotland. Berorda lansstyrelser handlagger
arendet gemensamt. Synpunkter i arendet ska vans lansstyrelserna tillhanda
senast 25 maj 2012.

Bygg- och miljonamndens ordforande informerar om:

Miljoprovnin a~ v Skjutmalet Hammaren
Ansokan har lamnats in till lansstyrelsen. Handlingarna firms tillgangliga pa
forsvarsmaktens webbplats.

Information fran Arbetsmiljoverket om ayslutat arende
Arbetsmiljoverket har konstaterat att bygg- och miljoforvaltningen nu
uppfyller stallda krav pa visa brister i arbetsmiljon.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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