
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 
  
2023-02-14 
Bygg- och miljönämnden 

   
 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Plats och tid Gemenskapen, Sala kommun, den 14 febuari 2023,  kl. 09.00 – 11.00 

 
Beslutande Ann-Christin Persson (S), ordförande   
 Erik Backman (S)   

 Hans-Göran Björk (KD), vice ordförande   
Bengt Neteborn (SD)   
   

    
 

Ej tjänstgörande ersättare  Tjänstemän och övriga personer  
  Lars Wedlin, kontorschef, § 7   
  Gabriel Lidström, enhetschef, § 7  
  Lena Pettersson, enhetschef, § 7  

  Barbro Almlöf Ekholm, miljöinspektör, § 6  
   Rickard Eriksson, bygglovhandläggare, § 8  

 Patrik Fredlund, bygglovarkitekt, § 9 
 Angelika Hedenström, bygglovhandläggare, § 10 
 Steve Söderström, bygglovhandläggare, § 11 
 Anna Winnersjö, ekolog, § 13  
 Maria Agnäs, enhetschef,   
 Wendy Echeverria, miljöinspektör  
 Amanda Gruvnäs, ekolog,   
 Anneli Mattsson, nämndsekreterare  

Utses att justera Hans-Göran Björk  
 

 
Justeringens  
plats och tid Samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun den 14 februari 2023 kl 11:30  
     
Sekreterare   Paragrafer  

§ 6-14 
 Anneli Mattsson    
    
Ordförande    
 Ann-Christin Persson   
    
Justerande    
 Hans-Göran Björk   

 
 ANSLAG/BEVIS  

 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bygg- och miljönämnden 
 

 14 februari 2023 
 

Datum för  
anslags uppsättande 14 februari 2023 

Datum för  
anslags nedtagande 8 mars 2023 

 
Förvaringsplats för 
protokollet Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby 

 
Underskrift   

 Anneli Mattsson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

  Bmn § 6 

Anmälan delegeringsbeslut 
Bygg- och miljönämndens beslut 

• Bygg- och miljönämnden tackar för informationen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut gällande byggärenden och miljöärenden den 5 januari 
2023 – 2 februari 2023 föreligger. 
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Bmn § 7 

Information gällande aktuellt från 
samhällsbyggnadskontoret 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden tackar för informationen. 
 
Sammanfattning 
Indikatorer. 
Genomgång av ekonomiskt utfall 2022. 
Information från träff med företagarna i Heby. 
Presentation av nya medarbetare. 
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Bmn § 8 Dnr: HBN 2023-000016, PL 2023-79  

Samråd DP 410 Hov 48:1 och del av 
Sjukhustomten 1:1 
Bygg- och miljönämndens beslut 

• Bygg- och miljönämnden beslutar, 
att anta yttrande som sitt eget. 

 

Yrkande 
Ordförande yrkar att. bygg- och miljönämnden beslutar, att anta yttrande som 
sitt eget. 

 

Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden har för samråd fått ett förslag till ny detaljplan för  
Hov 48:1 och del av Sjukhustomten 1:1, Heby kommun (Dnr 2022/40). 
Detaljplanen görs med utökat förfarande och är utskickad på samråd till  
20 februari 2023.  

Syftet med detaljplanen är att anpassa och korrigera tillåtna markanvändningar 
till den faktiska användning som idag finns på platsen samt att utöka 
byggrätten på fastigheten Hov 48:1.  

Bygg- och miljönämnden ser positivt på att detaljplanen tas fram för att göra 
nödvändiga anpassningar efter rådande förhållanden. Av handlingarna framgår 
också att hänsyn har tagits till förmodade framtida bygglovsprövningar, vilket 
är positivt. 

Dagvatten.  
Miljöenheten anser att dagvatten inte bör ledas till det lokala dagvattennätet 
utan omhändertas lokalt inom planområdet. 

Markanvändning. 
Tillåten användning av kvartersmark är oförändrad. I den gällande detaljplanen 
anges dock handel i stället för detaljhandel. Byggenheten rekommenderar att 
det i planbeskrivningen anges om dessa användningar skiljer sig åt eller om 
beteckningen endast har anpassats till den gällande 
planbestämmelsekatalogen. 

Korsmarken (marken får endast förses med komplementbyggnad) har 
kompletterats med en bestämmelse e3 om att carport/garage får uppföras. 
Byggenheten förstår syftet att förtydliga tillåten användning, även om 
byggenheten bedömer att carport/garage som tillhör flerbostadshuset får 
uppföras på korsmarken. Det kan därför övervägas att utelämna bestämmelsen 
e3 och endast kommentera uppgiften i planbeskrivningen.  

Boverket anger att parkmark förutsätter skötsel av området enligt skötselplan 
eller enligt ortens sed. I det aktuella fallet rör det sig om begränsade ytor, men 
det kan övervägas att i genomförandebeskrivningen kommentera eller 
illustrera hur parkmarken är tänkt att skötas. 

Övrigt.  
I inbjudan till samråd och i genomförandebeskrivningen anges felaktigt att 
planen handläggs med utökat standardförfarande i stället för utökat förfarande.  

Bygg- och miljönämnden har i övrigt inga synpunkter på planförslaget.  
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Bmn § 8 forts. 

 

Redaktionella kommentarer lämnas direkt till mark- och planeringsenheten. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut med bilagor, daterad 3 mars 2023. 

 
Delges: 
Mark- och planeringsenheten i Heby 
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Bmn § 9 Dnr: HBN 2022-000336  

Fastighet X 
Förhandsbesked för nybyggnad av jakt- och 
viltvårdsanläggning 
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 jakt- och 
viltvårdsanläggning på fastigheten X. 

• Bygg- och miljönämnden beslutar vidare, med stöd av PBL 12 kap. 8 §, 
att ta ut en avgift om åttatusensjuhundratre kronor (8 703 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 jakt- och viltvårdsanläggning på fastigheten X samt att bygg- och 
miljönämnden beslutar vidare, med stöd av PBL 12 kap. 8 § att ta ut en avgift 
om åttatusensjuhundratre kronor (8 703 kronor), för handläggningen av 
ärendet. 

 

Bakgrund och bedömning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av jakt- och viltvårdsanläggning 
på fastigheten X. 

Fastigheten ligger utanför planlagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. 

Förslaget omfattar en verkstad, en maskinhall, ett viltslakteri samt en 
konferens- och samlingslokal med möjlighet till enklare övernattning och 
självhushåll för mindre sällskap. Anläggningen är tänkt att användas av jaktlag 
verksamma i närområdet. Byggnaderna har en sammanlagd byggnadsarea om 
ca 1 000 m2. 

Fastigheten X är bebyggd med en gård bestående av bostadshus och några 
mindre komplementbyggnader. De föreslagna byggnaderna placeras som en ny 
enhet i en avverkad skogsslänt, intill den befintliga gården. Tillfart till den 
aktuella fastigheten sker över gårdsplanen på den angränsande fastigheten X. 

Vid positivt förhandsbesked avses en ny fastighet om ca 5 000 m2 att styckas av 
för att skilja den nya verksamheten från den privata gården. 

Prövningen av förhandsbesked avser huvudsakligen lokaliseringen, det vill säga 
markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Denna prövning görs bland 
annat mot kraven i PBL 2 kap.  

Enligt PBL 2 kap. ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen vid 
prövning av ärenden. Mark- och vattenområden ska användas för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt 
medför en god hushållning med tillämpning av miljöbalken 3 och 4 kap. 1-8 §§. 
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Bmn § 9 forts. 

 

I PBL 2 kap. anges också att mark får tas i anspråk för att bebyggas endast om 
mark från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet och bland annat ska 
bebyggelse utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan. 

I översiktsplanen för Heby kommun framgår att tillkommande bebyggelse på 
landsbygden uppmuntras och ska styras till goda kommunikations- och 
servicelägen. Vid nybyggnation ska hänsyn tas till landskapsbild samt natur- 
och kulturvärden. 

Sakägare (grannar) har beretts tillfälle att yttra sig. Av sex tillfrågade grannar 
har två svarat utan erinran och en har inkommit med synpunkter. Övriga har 
inte svarat inom angiven tid. Synpunkterna som har inkommit gäller att 
placeringen av viltslakteriet skulle kunna göra det svårt att passera med hästar 
som kan reagera på slakt. 

Miljöenheten uppger att blåsippa och hassel finns inom området. Spår av 
hackspett finns på gammal sälg som bör hamlas. Längs vägen finns även lupiner 
som är en invasiv art och bör avlägsnas. Jordmassorna hanteras med stor 
försiktighet för att undvika spridning. Delar av verksamheten kan behöva 
anmälas till miljöenheten beroende på omfattning, såsom tvätt av maskiner, 
slaktavlopp, animaliska biprodukter, övernattning (BoB), servering. Enskilt VA 
bedöms gå att ordna. Fastighetsägaren ansvarar för att undersöka tillgången till 
dricksvatten. 

Byggenheten bedömer att tillfartsvägen måste bearbetas för att uppfylla kravet 
om att bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik samt risken för 
olyckor enligt PBL 2 kap. 5 §. 

Byggenheten förordar en för platsen traditionell utformning med sadeltak och 
röda fasader, för anpassning till den befintliga gården. 

Bygg- och miljönämndens samlade bedömning är att rubricerad åtgärd kan 
tillåtas med villkor att tillfartsvägen ordnas enligt ovan. 

Platsen besöktes den 3 januari 2023. 

Avgift: 8 703 kr enligt gällande taxa som är beslutad av kommunfullmäktige, 
debiteras på separat faktura. 

 

Information 
Detta beslut kan överklagas, se bifogad överklagandehävisning. 

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. 

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. 
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Bmn § 9 forts. 

 

Beslutsunderlag 
Handläggarens förslag till beslut med bilagor, daterat den 7 februari 2023. 

Delges: 
Sökande, 
Fastighetsägare, 
Sakägare med erinran 
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Bmn § 10 Dnr: HBN 2022-000291  

Fastighet X 
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad 
Bygg- och miljönämndens beslut 

• Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av plan- och bygglagen 
(PBL) (2010:900) 9 kap. 30 §, 
att avslå ansökan om bygglov för bygglov för tillbyggnad av 
komplementbyggnad.  

• Bygg- och miljönämnden beslutar vidare, med stöd av plan- och 
bygglagen 12 kap. 8§, 
att ta ut en avgift om sextusentrehundranittiotre kronor (6393 kronor), 
för handläggningen av ärendet. 

 

Yrkande 
Ordförande yrkar, att bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av plan- och 
bygglagen (PBL) (2010:900) 9 kap. 30 §, att avslå ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av komplementbyggnad.  

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare, med stöd av plan- och bygglagen 12 
kap. 8§ att ta ut en avgift om sextusentrehundranittiotre kronor (6393 kronor), 
för handläggningen av ärendet. 

 

Bakgrund och bedömning 
Ansökan avser tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten X. 
Fastigheten ligger delvis inom detaljplanerat område, detaljplan nummer 240 
(1991).  

I detaljplanen anges fastigheten som en jordbruksfastighet där bebyggelse 
tillåts i högst två våningar. På fastigheten finns prickad mark, mark som enligt 
detaljplanen ej får bebyggas. I detaljplanen anges byggrätten till 25 %. Delen av 
fastigheten som omfattas av detaljplan är cirka 4400 m2 vilket medför att 
byggrätten inom denna del av fastigheten motsvarar cirka 1100 m2.  

I byggnadsförslaget redovisas hur den 73,4 m2 stora tillbyggnaden tillkommer 
genom att bygga ihop två befintliga komplementbyggnader bestående av uthus 
samt boningshus med garage. Att byggnaderna sammanbyggs medför en 
sammanhängande byggnadskropp om cirka 260 m2.  

Fasaderna föreslås täckas med liggande träpanel som målas rött som befintlig 
byggnad. Två garageportar sätts in på södra fasaden. Sadeltak på befintligt 
garage förlängs över det tillkommande garaget. Även den tillkommande delen 
täcks med svart plåt. 

Byggnadsförslaget avviker från gällande detaljplan då en del av tillbyggnaden 
placeras på prickad mark, mark som ej får bebyggas. Tillbyggnaden som upptar 
en yta om cirka 73,4 m2 placeras delvis på prickad mark, mark som enligt 
detaljplanen ej får bebyggas. Av den totala tillkommande arean om cirka  
73,4 m2 placeras cirka 24,0 m2 på den prickade marken. Detta motsvarar cirka 
en tredjedel av den tillkommande ytan. 

Sökande har inkommit med en skrivelse för att motivera planavvikelsen.  
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Bmn § 10 forts. 

 

I denna framför sökande bland annat att de inte ser något behov av den 
prickade marken, att de anser förslaget skapar en mer enhetlig bebyggelse samt 
att infrastruktur kan lösas på annat sätt. De framför även att anslutning till 
befintlig byggnad kan vara bra ur miljö- och hållbarhetssynpunkt.  

Projektören har även inkommit med en skrivelse (Inkommen skrivelse 2) där 
det framförs att de inte anser prickmarken längre vara motiverad på den 
aktuella platsen.  

Sakägare (grannar) har beretts tillfälle att yttra sig i och med avvikelsen från 
detaljplanen. Av 22 tillfrågade har 16 inkommit med svar, samtliga utan 
erinran.  

Tekniska enheten och mark- och planeringsenheten har också yttrat sig i 
ärendet. Den förstnämnda framför inte några synpunkter. Den senare påtalar 
att byggnadsförslaget avviker från planen men att den inte förväntas försvåra 
framtida planläggning.  

Länsstyrelsen i Uppsala län har getts möjlighet till yttrande med anledning av 
en fornlämning på fastigheten. De framför att denna inte medför hinder för 
byggnation men om fornfynd eller fornlämning framkommer vid markarbetet 
ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen kontaktas utan dröjsmål. 

Enligt PBL 9 kap. 31 b får bygglov ges även om åtgärden strider mot 
detaljplanen om åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att 
området skall kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Även 
om åtgärden skulle bedömas vara av begränsad omfattning är byggnationen 
inte nödvändig på det sätt som anges ovan. 

Då större delen av fastigheten inte omfattas av prickmark finns även 
förutsättningar att uppföra en komplementbyggnad som inte inskränker på den 
mark som ej får bebyggas och som samtidigt uppfyller kraven om lämplig 
placering och utformning i förhållande till landskapsbilden och god 
helhetsverkan enligt PBL 2 kap. 6. 

Byggenhetens sammantagna bedömning är att placeringen medför att redovisat 
förslag inte kan ses som en liten avvikelse enligt PBL 9 kap. 31 b. Bedömningen 
är därmed att ansökan om bygglov skall avslås.  

Platsen besöktes den 27 oktober 2022.  

Avgift: 6393 kr enligt gällande taxa, debiteras på separat faktura. 

 

Information 
Detta beslut kan överklagas, se bifogad överklagandehänvisning. 

 

Beslutsunderlag 
Handläggarens förslag till beslut med bilagor, daterat den 7 februari 2023. 

Delges: 
Sökande 
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Bmn § 11 Dnr: HBN 2022-000266  

Fastighet Hov 48:1 
Bygglov för inglasning av balkonger och uteplats 
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 inglasning av balkonger och uteplats.  

• Bygg- och miljönämnden beslutar vidare, med stöd av plan- och 
bygglagen 12 kap. 8 och 8a §, 
att ta ut en avgift om fyratusenfemhundrafemtiosju kronor  
(4 557 kronor), för handläggningen av ärendet. 

 

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. Även om nämnden lämnat startbesked får inga 
byggnadsarbeten påbörjas förrän fyra veckor efter det att bygglovsbeslutet har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar (PBL 9 kap. 41a och 42a §§). 

 

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 inglasning av balkonger och uteplats samt  
att bygg- och miljönämnden beslutar vidare, med stöd av plan- och bygglagen 
12 kap. 8 och 8a §, att ta ut en avgift om fyratusenfemhundrafemtiosju kronor 
(4 557 kronor), för handläggningen av ärendet. 

 

Bakgrund och bedömning 
Ansökan avser bygglov för inglasning av balkonger och uteplats på fastigheten 
Hov 48:1. Fastigheten ligger inom detaljplanerat område, detaljplan nummer 
0331-P15/9 (2015). För fastigheten gäller planbestämmelserna BKH, e5, III och 
v1. Tillåten markanvändning är bostäder, kontor och handel. Högsta tillåtna 
byggnadsarea för flerbostadshus är 350 m2. Tekniska anläggningar får uppföras 
utöver detta. Byggnader får ha högst tre våningar. Fastigheten ska ha en tydlig 
framsida med entréer mot Åbyvägen.  

För området finns det ett pågående detaljplanearbete som bland annat syftar 
till att anpassa och korrigera markanvändningar inom planområdet och utöka 
byggrätten på fastigheten Hov 48:1.  

Det insända förslaget avser inglasning av en uteplats och tre balkonger på 
byggnadens västra fasad. Uteplatsen har en area om cirka 7,0 m2. Vid inglasning 
ingår denna del i byggnadsarean. Det befintliga flerbostadshuset har en 
byggnadsarea om 350 m2. Vid inglasning av uteplatsen kommer därmed den 
högsta tillåtna byggnadsarean att överskridas med 7 m2. 

Då den föreslagna åtgärden avviker från detaljplanen har grannar givits 
möjlighet att inkomma med eventuella synpunkter. Av fyra tillfrågade grannar 
har tre gjort återkoppling i ärendet. Ingen erinran har framförts från grannar.  
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En förutsättning för att bygglov ska kunna ges för en åtgärd är bland annat att 
den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med 
detaljplanen (9 kap. 30 § PBL).  

Av PBL 9 kap. 31 b § framgår att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 
får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas syfte och (1.) avvikelsen är liten, eller (2.) åtgärden 
är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas 
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

Byggenheten bedömer att avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och att 
avvikelsen är liten. Bedömningen utgår från att avvikelsen i absoluta tal kan 
bedömas som liten utifrån flerbostadshusets storlek. Då det finns en befintlig 
uteplats påverkas inte nyttjandet av ytan. Åtgärden överensstämmer också med 
den föreslagna detaljplanen för området och det bedöms inte finnas skäl att 
avvakta med att avgöra aktuell ansökan genom att besluta om anstånd i 
avvaktan på den nya detaljplanen (PBL 9 kap. 28 §).   

Bygg- och miljönämndens samlade bedömning är att bygglov kan beviljas.  

Avgift: 4 557 kr debiteras på separat faktura. Avgiften har beräknats enligt 
gällande taxa beslutad av kommunfullmäktige. Bygglovsavgiften har i detta fall 
reducerats med 60 % då handläggningen av ärendet överskridit den i PBL 
angivna tiden med tre veckor. 

 

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. 

Slutbesked ska meddelas enligt PBL 10 kap. 4 §. 

 

Beslutsunderlag 
Handläggarens förslag till beslut med bilagor, daterat den 7 februari 2023. 

Delges: 
Sökande/fastighetsägare, 
Kontaktperson i ärendet 
 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 
  
2023-02-14 
Bygg- och miljönämnden 

   
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Bmn § 12 Dnr: ADM 2023-80  

Plan för miljöenhetens arbete 2023 
Bygg- och miljönämndens beslut 

• Bygg- och miljönämnden beslutar, 
att fastställa föreslagna tillsynsplaner 2023, enligt miljöbalken för 
hälsoskydd, miljöskydd, naturvård och små avlopp, enligt bilagor, 
att fastställa föreslagen kontrollplan för den offentliga 
livsmedelskontrollen 2023-2025, enligt bilaga, 
att fastställa föreslagen tillsynsplan 2023 enligt alkohol- och 
tobakslagstiftningen, enligt bilaga. 

 

Yrkande 
Ordförande yrkar att. bygg- och miljönämnden beslutar, att fastställa föreslagna 
tillsynsplaner 2023, enligt miljöbalken för hälsoskydd, miljöskydd, naturvård 
och små avlopp, enligt bilagor, att fastställa föreslagen kontrollplan för den 
offentliga livsmedelskontrollen 2023-2025, enligt bilaga, att fastställa 
föreslagen tillsynsplan 2023 enligt alkohol- och tobakslagstiftningen, enligt 
bilaga. 

 

Bakgrund 
Som tillsynsmyndighet fastställer Bygg- och miljönämnden årligen 
nästkommande års tillsyn- och kontrollplaner som miljöenheten tagit fram. 

En tillsynsmyndighet ska upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar 
myndighetens ansvarsområden enligt miljöbalken, (8§ tillsynsförordning 
2011:13). Kraven på kontrollplan för livsmedelskontrollen finns bland annat i 
förordning (EU, 2017/625) samt krav på tillsynsplan för alkoholtillsyn finns i 9 
kapitlet 1§ alkohollag (2010:1622). 

Miljöenheten är uppdelad på sex olika tillsynsområden; alkhol och tobak, 
hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd, naturvård och små avlopp. En tillsynsplan 
för varje område har tagits fram. Med anledning av att behovet överskrider 
resurserna finns förslag på nedprioriteringar inom fler områden.  

Planerad tillsyn 2023, antal timmar 

Alkohol och 
tobak 

Hälsoskydd Livsmedel 

 

Miljöskydd 

 

Naturvård 

 

Små avlopp 

 

Summa 

Under  

framtagande 

1717 3949 5638 1693 2900 15 897 

 

Beslutsunderlag 
Enhetschefs förslag till beslut med bilaga daterad 27 januari 2023. 
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Bmn § 13 

Information och rapporter 
Bygg- och miljönämndens beslut 

• Bygg- och miljönämnden tackar för informationen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 
Information och rapporter vid bygg- och miljönämndens beredning den 
6 februari 2023 och bygg- och miljönämnden den 14 februari 2023 
föreligger. 
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Bmn § 14 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
presidiedagar inom plan-, bygg- och miljöområdet 
Bygg- och miljönämndens beslut 

• Bygg- och miljönämnden beslutar, 
att Ann-Christin Persson (S) och Hans-Göran Björk (KD) deltar i SKRs 
presidiedagar inom plan- bygg- och miljöområdet 

 

Yrkande 
Erik Backman (S) yrkar att presidiet deltar i SKRs  presidiedagar inom plan- 
bygg- och miljöområdet 

 

Beslutsunderlag 
Inbjudan till SKRs presidiedagar den 28-29 mars 2023 i Stockholm. 

 
 


	Plats och tid
	Beslutande
	Tjänstemän och övriga personer
	Ej tjänstgörande ersättare
	Lars Wedlin, kontorschef, § 7 
	Gabriel Lidström, enhetschef, § 7
	Lena Pettersson, enhetschef, § 7
	Utses att justera
	Justeringens 
	plats och tid
	Sekreterare
	Ordförande
	Justerande
	ANSLAG/BEVIS

	Organ
	Datum för 
	Datum för 
	anslags nedtagande
	anslags uppsättande
	Förvaringsplats för
	protokollet
	Underskrift
	Anmälan delegeringsbeslut
	Bygg- och miljönämndens beslut
	Information gällande aktuellt från samhällsbyggnadskontoret
	Samråd DP 410 Hov 48:1 och del av Sjukhustomten 1:1
	Bygg- och miljönämndens beslut
	 Bygg- och miljönämnden beslutar, att anta yttrande som sitt eget.
	Fastighet X Förhandsbesked för nybyggnad av jakt- och viltvårdsanläggning
	Bygg- och miljönämndens beslut
	Fastighet X Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad
	Bygg- och miljönämndens beslut
	Fastighet Hov 48:1 Bygglov för inglasning av balkonger och uteplats
	Bygg- och miljönämndens beslut
	Plan för miljöenhetens arbete 2023
	Bygg- och miljönämndens beslut
	 Bygg- och miljönämnden beslutar, att fastställa föreslagna tillsynsplaner 2023, enligt miljöbalken för hälsoskydd, miljöskydd, naturvård och små avlopp, enligt bilagor, att fastställa föreslagen kontrollplan för den offentliga livsmedelskontrollen 2...
	Bygg- och miljönämndens beslut
	Bygg- och miljönämndens beslut

