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 Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Plats och tid Gemenskapen, Sala kommun samt digitalt via Teams, 18 januari 2022,  kl. 09.00 – 10.20 

 
Beslutande Olof Nilsson (S), ordförande   
 Ann-Christine Persson (S)   

 Bengt Gårdenborg (C)   
Mats Jennische (M), vice ordförande   
Kristina Pettersson (S)   

    
 

Ej tjänstgörande ersättare  Tjänstemän och övriga personer  
 Inger Ingstedt (C) Lars Wedlin, kontorsschef, §§ 2,6  
  Gabriel Lidström, tf enhetschef, §2,   
  Lena Petterson, enhetschef, § 2  

  Patrik Fredlund, bygglovsarkitekt, § 2  
   Hanna Hydling, livsmedelsinspektör, § 3  

 Rickard Eriksson, bygglovhandläggare, § 4 
 Josefine Hagström, bygglovhandläggare, § 5 
 Anneli Mattsson, nämndsekreterare 
   
   

Utses att justera Kristina Pettersson  
 

 
Justeringens  
plats och tid Gemenskapen, Sala kommun 18 januari 2022 kl. 11:00  

 
     
Sekreterare   Paragrafer  

§ 1-8 
 Anneli Mattsson    
    
Ordförande    
 Olof Nilsson   
    
Justerande    
 Kristina Pettersson   

 
 ANSLAG/BEVIS  

 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bygg- och miljönämnden 
 

 18 januari 2022 
 

Datum för  
anslags uppsättande 18 januari 2022 

Datum för  
anslags nedtagande 9 februari 2022 

 
Förvaringsplats för 
protokollet Bygg- och miljökontoret, bygg- och miljö Sala-Heby 

 
Underskrift   
 Anneli Mattsson  
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Bmn § 1 

Ordningsfråga 

Punkt 9 ekonomisk rapport utgår. 
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Bmn § 2 

Information 
Bygg- och miljönämnden tackar för informationen 

 
Sammanfattning 
Aktuellt från samhällsbyggnadskontoret 
Nulägesbeskrivning covid 
Lov eller anmälan i q-klassad bebyggelse 
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Bmn § 3 Dnr: LL 2021-1468  

Fastighet Gräsbo 6:85. Beslut om sanktionsavgift  

Bygg- och miljönämndens beslut 

• Bygg- och miljönämnden beslutar,  
att livsmedelsföretaget Hagvidson Bäckby AB med 
organisationsnummer 16556507-2765 inom fastigheten Gräsbo 6:85 
ska betala en sanktionsavgift på trettiofemtusen kronor  
(35 000 kronor) som är baserad på en halv procent av 
verksamhetens (uppskattade) totala årsomsättning. 

Detta beslut är fattat med stöd av 10 § och 30 § a-c och e i 
livsmedelslagen 2006:804, artikel 6, punkt 2 i förordning (EG) 
852/2004, 13 § Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien 
(LIVSFS 2005:20) samt 39 § b, c och h i livsmedelsförordning 
2006:813. 

 

Yrkande 
Ordförande yrkar, att bygg- och miljönämnden beslutar, att 
livsmedelsföretaget Hagvidson Bäckby AB med organisationsnummer 
16556507-2765 inom fastigheten Gräsbo 6:85 ska betala en sanktionsavgift på 
trettiofemtusen kronor (35 000 kronor) som är baserad på en halv procent av 
verksamhetens (uppskattade) totala årsomsättning. Detta beslut är fattat med 
stöd av 10 § och 30 § a-c och e i livsmedelslagen 2006:804, artikel 6, punkt 2 i 
förordning (EG) 852/2004, 13 § Livsmedelsverkets föreskrifter om 
livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20) samt 39 § b, c och h i livsmedelsförordning 
2006:813. 

 

Bakgrund 
Vid en kontroll av er verksamhet den 10 mars 2021 framkom att ni inte 
underrättat bygg- och miljönämnden om att ni som ny fysisk eller juridisk 
person har tagit över ansvaret för en registrerad livsmedelsanläggning. 

I kommuniceringsskrivelsen från den 15 november 2021 uppmanades ni att 
inkomma med synpunkter inför detta beslut. Några synpunkter har inte 
inkommit till bygg och miljö Sala-Heby. 

 

Bedömning 
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6, punkt 2 i förordning (EG) 
852/2004 registrera alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och 
se till att informationen som registrerats är korrekt genom att bland annat 
underrätta kontrollmyndigheten om betydande ändringar. 

Av 13 § Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20) 
följer att en verksamhet får påbörjas två veckor efter det att en anmälan om 
registrering kommit in till kontrollmyndigheten, om inte kontrollmyndigheten 
registrerar anläggningen innan dess. I så fall får verksamheten påbörjas i och 
med registreringen. 

Det är livsmedelsföretagaren som ansvarar för att registrera sina anläggningar 
och anmäla betydande förändringar till kontrollmyndigheten. 
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Bygg- och miljönämnden beslutar om att Hagvidson Bäckby AB ska betala  
35 000 kronor i sanktionsavgift för att ha övertagit en livsmedelsverksamhet 
och släppt ut livsmedel på marknaden utan att ha först gjort en anmälan om 
registrering till behörig kontrollmyndighet. 

Enligt 30 a § i livsmedelslagen (2006:804) är bygg- och miljönämnden skyldig 
att påföra en sanktionsavgift om det framkommit att en verksamhet övertagits 
och drivits av en ny fysisk eller juridisk person utan att ha anmält detta till 
behörig kontrollmyndighet i enlighet med artikel 6, punkt 2 i förordning (EG) 
852/2004. 

Avgiften tillfaller staten och ska enligt 39 h § livsmedelsförordningen 
(2006:813) betalas till Kammarkollegiet efter en särskild betalningsanmaning. 

Myndigheten är skyldig att besluta om avgiften även om överträdelsen inte 
skedde med uppsåt, alltså till exempel om företagaren inte kände till att denne 
var skyldig att registrera sig. 

Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till 
1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand 
eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige, 
2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha 
förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, eller 
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle 
inträffa. 

Enligt 39 c § livsmedelsförordningen (2006:813) ska avgiften betalas med ett 
belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor 
och högst 75 000 kronor. Om överträdelsen består i att inte underrätta 
kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en 
redan registrerad anläggning, ska avgiften i stället betalas med en halv procent 
av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor. Staten, 
kommuner eller landsting ska dock i stället betala ett fast belopp om 40 000 
kronor. 

Med årsomsättning avses enligt 39 b § livsmedelsförordningen (2006:813) den 
totala omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får 
uppskattas om överträdelsen har skett under näringsidkarens första 
verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas, kan antas 
vara missvisande eller är bristfälliga. 

Enligt uppgifter från verksamhetens VD Michael Enghag så beräknas 
verksamhetens totala omsättning under år 2021 att bli cirka 7 000 000 kronor. 
Det ger en beräknad sanktionsavgift på 35 000 kronor. 

Då livsmedelsverksamheten inte har anmälts enligt ovan, ska den beslutade 
sanktionsavgiften betalas. 

 

Information 
Detta beslut kan överklagas, se bifogad överklagandehänvisning 

 

Beslutsunderlag 
Handläggarens förslag till beslut med bilaga daterad 22 december 2021. 

Delges:  
Verksamhetsutövaren 
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Bmn § 4  Dnr: HBN 2021-000259 

Fastighet X och del av X  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
Bygg- och miljönämndens beslut 

• Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av plan- och bygglagen 
(PBL) (2010:900) 9 kap. 17 §,  
att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten X och del av X, förutsatt att nedanstående synpunkter 
kring ianspråktagande av jordbruksmark beaktas inför 
bygglovsprövningen.  

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare, med stöd av PBL 12 kap. 8 § 
att ta ut en avgift om sjutusenfemhundrasextioåtta kronor 
(7 568 kronor), för handläggningen av ärendet. 

 

Yrkande 
Ordförande yrkar, att bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av plan- och 
bygglagen (PBL) (2010:900) 9 kap. 17 §, att lämna positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X och del av X, förutsatt att 
nedanstående synpunkter kring ianspråktagande av jordbruksmark beaktas 
inför bygglovsprövningen samt  
att bygg- och miljönämnden beslutar vidare, med stöd av PBL 12 kap. 8 § att ta 
ut en avgift om sjutusenfemhundrasextioåtta kronor (7 568 kronor), för 
handläggningen av ärendet. 

 

Bakgrund och bedömning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på 
fastigheten X och del av X. Platsen enligt förfrågan ligger utanför planlagt 
område och utanför sammanhållen bebyggelse.  

Det insända förslaget är att genom avstyckning bilda en fastighet om cirka  
6,2 hektar för bostadsändamål. Föreslagen utformning är ett enbostadshus i ett 
plan utan inredd vind. Föreslagen byggnadsarea är 162 m2.  

Vatten och avlopp är tänkt att ordnas med egen brunn och enskild anläggning. 
Förslag på tillfartsväg har redovisats. 

Under handläggningen av aktuell ansökan har byggenheten framfört 
synpunkter kring ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark till 
sökanden. Sökanden har på förekommen anledning redovisat ett alternativt 
förslag där bostadshuset placeras i gränslandet mellan skogsmark och 
jordbruksmark. Sökanden har dock meddelat att den ursprungliga placeringen 
är att föredra. Inkomna remissvar avser den ursprungliga placeringen. 
Byggenheten har gjort bedömningen att inget nytt remissutskick är nödvändigt 
eftersom prövningen av förhandsbesked huvudsakligen avser lokaliseringen, 
det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Exakt placering 
beslutas i bygglovsprövningen. 

Remissvaren och länsstyrelsens föreläggande finns att tillgå som bilaga. 

Miljöenheten gör bedömningen att marken, med hänsyn till dess beskaffenhet 
och markområdets läge i landskapet, är att anse som brukningsvärd 
jordbruksmark.  
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Bmn § 4 forts. 

 

Med hänsyn vidare till att ianspråktagandet av jordbruksmark i aktuellt ärende 
inte tillgodoser något väsentligt samhällsintresse bedömer miljöenheten att 
lokaliseringen inte är lämplig med avseende på hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken.  

Vid bygg- och miljönämndens bedömning kring brukningsvärd jordbruksmark 
har särskild vikt fästs vid länsstyrelsens svar om att ”kommunen ska göra en 
bedömning av om jordbruksmark enligt 3 kap 4 § miljöbalken riskerar att tas i 
anspråk” och att ”kommunen behöver ta ställning” till länsstyrelsens beslut i 
ärende 523-4303-2021. 

Med utgångspunkt i vad miljöenheten har framfört bedömer nämnden att 
marken ska betraktas som brukningsvärd jordbruksmark. Nämnden bedömer 
att länsstyrelsens beslut i anmälan enligt 12 kap. 9 § miljöbalken inte 
föranleder en annan bedömning. 

Utifrån ovanstående bedömning bedömer bygg- och miljönämnden att det 
ursprungliga förslaget inte ska tillåtas, men att platsen kan bebyggas enligt det 
reviderade förslaget.  

Bygg- och miljönämndens samlade bedömning är därför att positivt 
förhandsbesked kan lämnas i rubricerat ärende. 

Platsen besöktes den 3 november 2021. Vid handläggningen har också 
ekonomiska kartan från 1960 och Häradsekonomiska kartan från 1905-11 
studerats.  

Avgift: 7 568 kr enligt gällande taxa som är beslutad av kommunfullmäktige, 
debiteras på separat faktura. 

 

Information 
Detta beslut kan överklagas, se bifogad överklagandehänvisning. 

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. 

Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte sökts inom två år från 
dagen då beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Inga byggnadsarbeten får påbörjas förrän ansökan om bygglov beviljats och 
bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked. (PBL 10 kap. 3 §). 

Förhandsbeskedet är enligt PBL 9 kap 18 § bindande och upphör att gälla om 
bygglov inte sökts inom två år från dagen då beslutet om förhandsbesked 
vunnit laga kraft. 

Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950). Om fornlämningar 
påträffas ska detta anmälas till länsstyrelsen eller Polismyndigheten. 

 

Beslutsunderlag 
Handläggarens förslag till beslut med bilagor daterad 17 januari 2022. 

Delges:  
Sökande 
Fastighetsägare 
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Bmn § 5  Dnr: HBN 2020-000241 

Fastighet Ösby 5:99.  
Bygglov för nybyggnad av av skola och förskola 
med mottagningskök samt tillhörande 
komplementbyggnader. 
Bygg- och miljönämndens beslut 

• Bygg- och miljönämnden bedömer att avvikelsen är liten och 
beslutar, med stöd av plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) 9 kap. 
31b §  
att bevilja bygglov för för nybyggnad av skola och förskola med 
mottagningskök samt tillhörande komplementbyggnader.  

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare, med stöd av plan- och 
bygglagen 12 kap. 8 § och 12 kap. 9 § att ta ut en avgift om 
etthundratrettiotusentrehundrafyra kronor (130 304 kronor) för 
bygglovsavgift och nittiosjutusensjuhundrafemtionio kronor  
(97 759 kronor) för planavgift, för handläggningen av ärendet. 

 

Byggherrens förslag till kontrollansvarig, XX (KA08265), är certifierad enligt 
gällande PBL. 

Observera att inga byggnadsarbeten får påbörjas förrän bygg- och 
miljönämnden lämnat ett startbesked (PBL 10 kap. 3 §). Om arbetena påbörjas 
innan startbesked meddelats är nämnden skyldig att ta ut en 
byggsanktionsavgift. 

 

Yrkande 
Ordförande yrkar, att bygg- och miljönämnden bedömer, att avvikelsen är liten 
och beslutar, med stöd av plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) 9 kap. 31b § 
att bevilja bygglov för för nybyggnad av skola och förskola med mottagningskök 
samt tillhörande komplementbyggnader samt  
att bygg- och miljönämnden beslutar vidare, med stöd av plan- och bygglagen 
12 kap. 8 § och 12 kap. 9 § att ta ut en avgift om 
etthundratrettiotusentrehundrafyra kronor (130 304 kronor) för 
bygglovsavgift och nittiosjutusensjuhundrafemtionio kronor (97 759 kronor) 
för planavgift, för handläggningen av ärendet. 

 

Bakgrund och bedömning 
Ansökan avser nybyggnad av skola och förskola på fastigheten Ösby 5:99. 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område, detaljplan nummer DP 217  
(14 december 1990). Detaljplanen reglerar att området ska användas för S, låg- 
och mellanstadieskola med högsta byggnadshöjd om 4,5 meter. Runt hela 
fastigheten är det prickad mark, mark som inte får bebyggas.  

Det byggnadsförslag som inkommit är en skolbyggnad om 2642 m2 
byggnadsarea samt 2840 m2 bruttoarea. Byggnaden är enplansbyggnad med ett 
inrett teknikutrymme i vinden på den mittersta delen av byggnadskroppen. På 
fastighetens nordvästra sida placeras även en komplementbyggnad med en 
byggnadsarea om 58,38 m2 och är tänkt att användas som miljöbod och 
förvaring av reservkraftaggregat.  
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Bmn § 5 forts. 

 

Utöver dessa två byggnationer kommer det även att placeras fem stycken 
förråd med en byggnadsarea om 15 m2, som utgöra en total byggnadsarea om 
75 m2.  

Huvudbyggnadens fasadmaterial är tänkt att utgöras av ljust varmgrått tegel 
med ljusgrå fog samt detaljer som är i dekormurning med tegel. Sadeltaket, 
med en taklutning på 10˚ samt 15˚, täcks av ärggrönt bandtäckt plåt. 
Komplementbyggnadens fasadmaterial utgörs av täcklaserad träpanel i grönt 
med sadeltak av bandtäcktplåt i ärggrönt. Förrådsbodarnas fasadmaterial 
bestås av även de av täcklaserad träpanel där kulören varierar mellan grön, gul, 
röd och blå. Takutformningen är pulpettak av bandtäckt plåt i ärggrönt. 

På huvudbyggnadens tak i riktning mot sydost planeras tolv stycken solpaneler 
i varierande storlek. Även skyltar är tänkta att monteras med texten ”Vittinge 
skola” på fasaden mot sydväst  och texten ”Vittinge förskola” på fasaden mot 
nordost. Skyltarna är i lösa bokstäver med en ljusgrön kulör (NCS S4020-G10Y). 

Huvudbyggnaden som har en u-formad konstruktion, har en varierande 
byggnadshöjd där fasaden mot sydost, i en begränsad del mitten av byggnaden, 
har en byggnadshöjd på 5,3 och 5,6 meter. Detta medför att fasaden mot sydost 
avviker mot detaljplanen där avvikelsen är 0,8 meter och 1,1 meter. Enligt 
sökande anses den delen avvika mot detaljplanen för att utgöra tillräckligt med 
plats för teknikutrymmet. I övriga delar av byggnaden förhåller man sig till den 
gällande bestämmelsen om 4,5 meter i byggnadshöjd.  

Under senare år har rättspraxis utvecklats till att byggnadshöjden bedöms 
utifrån den beräkningsgrundande sida som har mest allmän påverkan. 
Boverket har i sin tur angett att de oftast anser att det i första hand är den 
långsida med störst allmän påverkan som ska väljas. 

I det här fallet är det svårt att avgöra vad som är den beräkningsgrundande 
fasad. Långsidan mot nordväst som ska utgöra entrén till byggnationen skulle 
kunna vara den beräkningsgrundande sidan eftersom det är härifrån man ser 
byggnaden tydligast när man tar sig till skolan med bil, skolskjuts eller andra 
färdmedel. Den sidan följer detaljplanen gällande byggnadshöjden och därmed 
skulle de inte avvika mot detaljplanen. Alternativt skulle man även kunna se 
den långsida mot sydost som den beräkningsgrundande fasaden med anledning 
av de bostadsområden som befinner sig i den riktningen. Den sidan avviker mot 
byggnadshöjden vilket då innebär att förslaget avviker mot detaljplanen. 
Byggenheten bedömer att långsidan mot sydost utgör den 
beräkningsgrundande sidan.  

PBL 9 kap. 31b§ anges att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från en 
detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte samt av 
begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

Syftet med planen avser att ligga till grund för en fortsatt bostadsutbyggnad i 
Vittinge tätort, vilket även bedöms medföra en nybyggnad av en låg- och 
mellanstadieskola. 

I PBL 8 kap. 9§ anges att om en tomt ska bebyggas med byggnadsverk som 
innehåller lokaler för förskola eller skola så ska det på tomten eller i närheten 
av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om 
det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering ska 
man i första hand ordna friyta.  

Det finns inga krav på antal kvadratmetrar friyta per elev men i vägledningen 
”Gör plats för barn och unga!” från Boverket har man angett att 40 m2 per barn i 
förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan kan vara ett rimligt mått på friyta.  
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Där anges vidare att den totala storleken på friytan bör vara minst 3000 m2. 
Dessa mått är dock inte bindande utan bedömning ska göras i det enskilda fallet 
och kommunala riktlinjer kan ge vägledning i frågan. 

I det insända byggnadsförslaget redovisas skolgårdsyta för grundskola 5900 
m2 och förskola 3600 m2 vilket motsvarar 59 m2 skolgårdsyta per barn för 
grundskolan och 50 m2 per barn för förskolan. 

Enligt de handlingar som har inkommit har 100 stycken cykelplatser, 22 
stycken parkeringsplatser för besökare och personal, 13 stycken 
tidsbegränsade hämta/lämna platser för skola och förskola samt 2 stycken 
parkeringsplatser för rörelsehindrade redovisats. Med dessa uppgifter 
uppfyller man Heby kommuns parkeringsnorm. Dock finns det inte någon 
redovisning av elstolpar vilket det ska enligt de tekniska egenskapskraven PBL 
8 kap. 4§ p. 11. Detta kommer att ses över inför startbesked.  

Eftersom bygglovsansökan strider mot detaljplanen avseende byggnadshöjd så 
har sakägare grannar beretts tillfälle att yttra sig. Av 13 utskickade remisser 
har ingen inkommit med någon erinran. Tekniska enheten i Heby kommun 
inkom med önskemål om dimensionering på VA-anslutning. Även detta 
kommer att ses över inför startbesked. Mark- och planeringsenheten har heller 
inget att erinra mot planerad åtgärd däremot noterar dom avvikelsen från 
bestämmelsen i detaljplanen.  

Sett till placeringen av byggnaden är den inte planstridig utan placeras på mark 
som får bebyggas. Dessutom bedöms placeringen vara väl avvägd eftersom den 
möjliggör så stor sammanhängande skolgård som möjligt. 

Gällande bedömningar och ställningstaganden vid avvikelser kring 
byggnadshöjd så är praxis tydlig med att omständigheterna i det enskilda 
ärendet är av stor vikt. I jämförbara domar, exempelvis, MÖD P 601-13, 
bedömdes 0,6 meters överskridande av gällande byggnadshöjdsbestämmelse 
om 6,4 meter vara en liten avvikelse trots att hela takfallet hade den avvikelsen. 
I detta fall är det en begränsad del av takfallet mot sydost som avviker. Med 
tanke på detta samt att det råder viss tolkningsmån kring vad som kan 
bedömas vara beräkningsgrundande fasad, där den motsatta fasaden är 
planenlig, så gör byggenheten bedömningen att redovisat byggnadsförslag kan 
utgöra en liten avvikelse från planbestämmelserna enligt PBL9 kap. 31b§. 

Vidare bedöms kriterierna i PBL 8 kap. 9§ vara uppfyllda då byggnaden bedöms 
ha en tillräckligt stor skolgård med 59 m2 respektive 50 m2 skolgårdsyta per 
beräknat antal barn. Byggnaden bedöms även vara lämplig för sitt ändamål, ha 
en god form-, färg- och materialverkan samt tillgänglig och användbar för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt PBL 8 kap. 1§. 
Bygglov kan därmed beviljas.  

Avgift: 228 063 kr (varav 130 304 kr är bygglovsavgift och 97 759 kr är 
planavgift) enligt gällande taxa, debiteras på separat faktura. 

 

Information 
Detta beslut kan överklagas, se bifogad överklagandehänvisning. 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. 

Byggherren ansvarar för att arbetena utförs enligt gällande lagar och 
förordningar. 
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Bmn § 5 forts. 

 

Utstakning av byggnadens läge ska utföras innan byggstart. För information om 
kommunens avtal med mätföretag kontakta mark- och planeringsenheten på 
Heby kommun. Skall utstakning ske i annans regi skall kompetensen prövas av 
bygg- och miljönämnden. 

Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950). Om fornlämningar 
påträffas ska detta anmälas till länsstyrelsen eller polismyndigheten. 

Innan byggnaden tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 kap. 
4§. Om byggnaden ändå tas i bruk innan slutbesked meddelats är bygg- och 
miljönämnden skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift. 

 

Beslutsunderlag 
Handläggarens förslag till beslut med bilagor daterad 11 januari 2022. 

 

Delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
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Bmn § 6  Dnr: ADM 2021-1511 

Verksamhetsplan med detaljbudget 2022. 
Bygg- och miljönämndens beslut 

• Bygg- och miljönämnden beslutar, 
att återremitera driftbudget för komplettering av siffror 

att internkontrollplan redigeras genom att ta bort indikatorerna, 
redovisning av ekonomi och beslut tagna på delegation samt  
att i övrigt fastställa verksamhetsplan för år 2022. 

 

Yrkande 
Ordförande yrkar,  
att bygg- och miljönämnden beslutar, att återremitera driftbudget för 
komplettering av siffrorsamt   
att internkontrollplan redigeras genom att ta bort indikatorerna, redovisning 
av ekonomi och beslut tagna på delegation  att i övrigt fastställa 
verksamhetsplan för år 2022. 

 

Sammanfattning 
Muntlig redogörelse för innehållet i verksamhetsplan med detaljbudget. 

 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan med detaljbudget 2022. 

Delges: 
Kommunstyrelsen, 
Kommunens revisorer 
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Bmn § 7 

Redovisning av information och rapporter 
Bygg- och miljönämndens beslut 

• Bygg- och miljönämnden godkänner redovisning av information och 
rapporter enligt lista. 
 

Beslutsunderlag 
Information och rapporter vid bygg- och miljönämndens beredning den 
11 januari 2022 och bygg- och miljönämnden den 18 januari 2022 
föreligger. 
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Bmn § 8 

Redovisning av delegationsärenden 
Bygg- och miljönämndens beslut 

• Bygg- och miljönämnden godkänner redovisning av delegationsärenden 
enligt lista och lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 
Delegationslistor 6 december 2021 – 4 januari 2022 föreligger. 
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