
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-13

Samhällsbyggnadsnämnden

Sekreterare .................................................
Yelis Milsten

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Malin Thydén-Kärrman (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Carl Larsson (M)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-13
Datum för anslags 
uppsättande

2018-02-15 Datum för anslags 
nedtagande

2018-03-09

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

.................................................Underskrift

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-10:30

Beslutande ledamöter Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice 
ordförande) §§2-9, Björn Andersson (C) (2:e vice ordförande), Ray Alexen (KV), 
Roger Andersson (S), Carl Larsson (M), Abdiasiis Dahir (S), Per-Yngve 
Bengtsson (S) §1

Ej tjänstgörande ersättare Gunnel Lindgren (KV)
Per-Yngve Bengtsson (S) §§2-9

Övriga närvarande Sara Lindberg (Controller)
Maria Tholin (utredare/renhållningssamordnare) §8
Yelis Milsten (Nämndsekreterare)
Erik Wikström (Nämndsekreterare) §§1-7
Robert Lundström (Hälsoskyddsinspektör) §§1-7
Stefan Jakobsson-Wallner (Projektledare) §§3-4
Hanna Arvidsson (It-samordnare) §8

Utses att justera Carl Larsson (M)

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2018-02-15   

Protokollet omfattar §§1-9
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§1 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§2 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2017 - Bokslut

§3 Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning - Redaktionell ändring

§4 Beslut om samråd Kinnared 12:25 mfl

§5 Begäran om medel för exploatering marknadsplatsen

§6 Föreläggande med förbud att släppa ut avloppsvatten från bostadshus, Nyebro

§7 Anmälan av delegeringsbeslut

§8 Information 2018

§9 Övriga frågor
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§1

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2018 SBN0004)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Carl Larsson (M) att 
tillsammans med ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) justera protokollet
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2017 - Bokslut 
(2017 SBN0001)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2017.
 
Samhällsbyggnadsnämnden begär att få resultatbalansera sammanlagt 1 433 000 kr. Varav 
182 000 kr Rivningslov Kambo 1:12, 192 000 kr Finansiering DP industriområde Kambo, 
118 000 kr Översyn arrende- och upplåtelseavtal, 750 000 kr medfinansiering GC 
Prästgårdsvägen och 191 000 kr ÅP sysselsättningsprojekt enligt beslutsunderlag 
resultatstyrning samhällsbyggnadsnämnden 2017.
 
Samhällsbyggnadsnämnden begär att få ombudgetera 8 012 000 kr från investeringsbudget 
2017 till 2018, enligt beslutsunderlag ombudgeteringar investeringar 
samhällsbyggnadsnämnden 2017.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens budget 2017 uppgår till 22 968 000 kr.
 
Samhällsbyggnadsnämnden visar en positiv avvikelse vid bokslutet med 2 906 000 kr innan 
avsättning deponi samt periodisering VA och efter avsättning samt periodisering 2 416 000 
kr.
 
Budgeten för investeringar för 2017 uppgår till 24 968 000 kr. Utfallet vid bokslutet är 15 415 
000 kr, vilket innebär en positiv avvikelse med
9 553 000 kr.

Handlingar i ärendet
 §2 SBN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2017 - Bokslut
 Tjänsteskrivelse Bokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2017
 Beslutsunderlag resultatbalansering samhällsbyggnadsnämnden 2017
 Bokslut samhällsbyggnadsnämnden 2017
 Investeringar bokslut SBN 2017
 Konsultkostnader Investeringar SBN 2017
 Konsultkostnader Drift SBN 2017
 Beslutsunderlag ombudgetering Investering samhällsbyggnadsnämnden 2017
 Vatten och avlopp bokslut 2017
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Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen
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§3

Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning - Redaktionell 
ändring 
(2017 SBN0202)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ”Delegationsordning samhällsbyggnadsnämnden 
reviderad 2018-02-13

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden antog 2017-12-12 en reviderad delegationsordning för nämnden. 
Då ett fel upptäckts gällande punkt 2.1 föreslår samhällsbyggnadskontoret att delegat 
ekonomichef ändras till kontorschef. Delegationsbeslutet berör beslut om att fördela attesträtt 
och ersättarskap.

Handlingar i ärendet
 §3 SBN AU Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning - Redaktionell ändring
 Tjänsteskrivelse - Delegeringsordning för Samhällsbyggnadsnämnden redaktionell 

ändring
 Delegeringsordning samhällsbyggnadsnämnden reviderad 2018-02-13
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§4

Beslut om samråd Kinnared 12:25 mfl 
(2016 SBN0151)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna planförslaget för samråd.

Beskrivning av ärendet
Plantillstånd för ändring av gällande detaljplan (Ki525) beviljades av kommunstyrelsen 2016-
10-04. Planarbetet ska ske i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och handläggas 
med standardförfarande.

Området omfattas idag av en detaljplan med användningen K (kontor, hotell och 
turistlägenheter). Syftet med ändringen är att upphäva användningen K, samt att lägga till 
användningen B (bostadsändamål) inom planområdets kvartersmark, vilket också 
överensstämmer med den användning som gällde för fastigheten fram till 2003. Behovet av 
hotellverksamhet i Kinnared bedöms vara litet och det finns en efterfrågan på permanenta 
bostäder. På fastigheten finns ett flerbostadshus i två våningar med sammanlagt elva 
lägenheter, samt en garagebyggnad. Planändringen medför ingen ökad byggrätt.

Planen befinner sig nu i samrådsskedet och en samrådshandling har tagits fram. Samråd om 
planförslaget planeras hållas under februari/mars 2018. Fastighetsförteckning har beställts 
från lantmäteriet, men har ännu inte kommit, varför samrådstiden eventuellt kan komma att 
flyttas fram. Syftet med samrådet är att förbättra besluts-underlaget och att ge möjlighet till 
insyn och påverkan. Samrådet omfattar sakägare, boende, myndigheter och övriga som 
bedöms ha väsentligt intresse av planen. Efter plansamrådet sammanställs synpunkterna och 
samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till hur man går vidare med planförslaget.

Handlingar i ärendet
 §4 SBN AU Beslut om samråd Kinnared 12:25 mfl
 Tjänsteskrivelse - Beslut om samråd
 Plankarta DP Kinnared Samrådshandling 171023
 Planbeskrivning DP Kinnared Samrådshandling 171023
 Behovsbedömning DP Kinnared 171023

Beslutet skickas till 
Enl. sändlista
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§5

Begäran om medel för exploatering marknadsplatsen 
(2017 SBN0219)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden begär 970 000 kr av kommunstyrelsen för exploatering av 
marknadsplatsen samt 62 000 kr per år för uppkomna kapitalkostnader

Samhällsbyggnadsnämnden begär 150 000 kr för iordningställande av parkområde enligt 
detaljplan samt 10 000 kr per år för uppkomna kapitalkostnader

Beskrivning av ärendet
Givagård 1:27 (marknadsplatsen i Torup) har Kommunen sålt två tomter till två exploatörer. 
På området ska det byggas 20 st lägenheter och en infrastruktur behöver tas fram.

Kommunen ska stå för delar av exploateringen inom området enligt planbeskrivningens 
ekonomiska fördelning:

- kostnader som uppstår vid anläggande av ny väg och framdragande av teknisk försörjning 
till områdets tomtgräns bekostas av kommunen.

- Kommunen bekostar behövlig fastighetsbildning och fastighetsreglering inom planområdet

- Kostnader för framdragning av VA till tomtgräns bekostas av Kommunen.

Beräknad investeringskostnad exploatering: 970 000 kr

Beräknad investeringskostnad för iordningställande av parkområde: 150 000 kr

Fördelning av kapitalkostnader:

VA, 20 193 kr/år

Gatubelysning, 6 936 kr/år

Asfalt, 35 208 kr/år

Iordningställande av parkområde, 10404 kr/år

Handlingar i ärendet
 §5 SBN AU Begäran om medel för exploatering marknadsplatsen
 Begäran om medel för exploatering Marknadsplatsen
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 Kostnadsberäkning Exploatering Givagård 1_27
 Planbeskrivning DP del av Givagård 1_27 20170426(124940) (0)

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§6

Föreläggande med förbud att släppa ut avloppsvatten från 
bostadshus, Nyebro 
(2017 SBN0190)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) bedömer att avloppsanläggningen till fastigheten Nyebro 
5:1 i Hylte kommun inte uppfyller de utsläppskrav som ställs i miljöbalken. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren till Nyebro 5:1, Jens 
Elmebergen Fastighets AB, org nr 556919-6008, c/o Halmstad brasvärme, Valhallagatan 1, 
313 33 Oskarström, att: från och med den 1 april 2019 släppa ut spillvatten från WC och BDT 
till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastighet Nyebro 5:1 i Hylte kommun.
Föreläggandet ska vara förenat med ett löpande vite på 5 000 kr (fem tusen kronor) för Jens 
Elmebergen Fastighets AB, org nr 556919-6008, c/o Halmstad brasvärme, Valhallagatan 1, 
313 33 Oskarström, för varje ny påbörjad vecka efter förelagt datum som föreläggandet inte 
har uppfyllts.
 
Avgift
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap 1 
§, att ta ut 6145 kr i avgift för tillsyn i enlighet med kommunfullmäktiges taxebeslut § 142/16. 
Avgiften debiteras till fastighetsägaren Jens Elmebergen Fastighets AB, org nr 556919-6008, 
c/o Halmstad brasvärme, Valhallagatan 1, 313 33 Oskarström. Avgiften är 885 kr/timme 
handläggningstid och redovisas som total tid nedan.
 
Avgiften motsvarar 7 timmar nedlagd handläggningstid och betalas mot faktura som skickas 
separat.
 
SBN delegationsbeslut § 277/15, 2015-10-07                                     1 h                 860 kr
Inventering, resa 2015-08-08                                                               1h                  860
Uppgiftsgranskning, inläsning av ärendet, kommunikationsskrivelse, tjänsteskrivelse,
administration 2017-10-30                                                                   4 h                 3540 kr
SBN beslut § xxxx/18 2018 -02-xx                                                      1 h                 885 kr
Summa                                                                                                  7 h                 6145 kr
 
Avgift betalas mot faktura som skickas separat. Avgift ska betalas även om beslutet 
överklagas.
 
Lagstöd 
Förbudet meddelas med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 § 
miljöbalken (1998:808) och med Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 12 § och hänvisning till samma förordning 13 § samt Naturvårdsverkets allmänna 
råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten.
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Övriga upplysningar 
Miljöenheten rekommenderar också att kontakt tas med entreprenör eller konsult för 
utredning av hur avloppsfrågan skulle kunna lösas tekniskt bäst i området.  Ansökan om att 
lägga avlopp ska göras till Samhällsbyggnadsnämnden
 
Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Samhällsbyggnadsnämnden, 314 80 
Hyltebruk. Ange då beslutets paragraf och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Bifoga 
handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Samhällsbyggnadsnämnden måste 
ha ert överklagande senast inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, annars kan 
överklagandet inte prövas. Nämnden sänder överklagandet till Länsstyrelsen i Hallands län 
för prövning, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Om något är 
oklart kan ni vända er till miljöenheten vid samhällsbyggnadskontoret, Hylte kommun.
 

Beskrivning av ärendet
Dnr Ecos: 2015-406__________ Fastighet: Nyebro 5:1, Hylte kommun

Samhällsbyggnadskontoret (SBK) har tidigare genom delegationsbeslut MS § 277/15, förelagt 
att fastighetsägaren ska ordna sitt bristfälliga avlopp, vilket inte ordnats.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förbjuda fastighetsägaren till Nyebro 5:1
Org nr 556919-6008, Jens Elmebergen Fastighets AB, c/o Halmstad brasvärme, Valhallagatan 
1, 313 33 Oskarström att från och med den 1 april 2019 släppa ut spillvatten från WC och 
BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Nyebro 5:1 i Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 §6 SBN AU Föreläggande med förbud att släppa ut avloppsvatten från bostadshus, 

Nyebro
 Tjänsteskrivelse - Föreläggande med förbud att släppa ut avloppsvatten från 

bostadshus, Nyebro.
 Ärendebeskrivning – Föreläggande med förbud att släppa ut avloppsvatten från 

bostadshus, Nyebro.
 Kommunicering avlopp Nyebr 5,1 okt 17
 Inventerade Avlopp Nyebro

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren, Jens Elmebergen Fastighets AB (rek+mb)
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§7

Anmälan av delegeringsbeslut 
(2018 SBN0007)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar följande delegeringsbeslut:
-Delegeringsbeslut miljö- och hälsoskydd 171201-180131
-Delegeringsbeslut plan- och byggenheten – lovärenden och bostadsanpassningsärenden 
171201-180131
-Redovisning av anställningar december 2017 och januari 2018
-Avskrivningar osäkra kundfodringar
-Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott §7/2018

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av delegeringsbeslut
 Delegationslista miljö och hälsoskydd
 Avskrivning kundfordringar - SBN(144102)
 Delegationsbeslut plan- och byggenheten 171201-180131
 Delegeringsbeslut - bostadsanpassning
 Redovisning av anställningar till nämnd december 2017
 Redovisning av anställningar till nämnd Januari 2018 SBN
 Beslut parkeringstillstånd
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§8

Information 2018 
(2018 SBN0005)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet
Gamla deponin
Nämnden informeras om utredning av gamla deponin
 
Osäljbara tomter
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en kartläggning över tomter som kommunen äger. De 
tomter som riskerar att bli översvämmade ska tas bort för försäljning
 
Matförsörjning Rydöbruks skola
Nämnden informeras om olika lösningar för matförsörjningen till Rydöbruks skola och man 
diskuterar vilket alternativ som är det bästa av de förslag som presenteras
 
Beslut om projektstöd (Bron Kinnared)
Nämnden diskuterar olika finansieringslösningar.
 
Intern kontrollplan
Nämnden informeras om kommande revidering av intern kontrollplan
 
Energi – och klimatstrategi
Samhällsnämnden har inlett arbetet med ny energi- och klimatstrategi. Mer information 
kommer vid nästkommande möte
 
Information om GDPR
IT-samordnaren informerar om (GDPR) - General Data Protection Regulation som träder i 
kraft den 25:e maj 2018 och ska komma att ersätta personuppgiftslagen.
 
Motion - cykelväg Torup – Rydöbruk
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att lämna förslag på svar 
på motionen.
 
Motion - ”Mer frukt åt folket”  
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att lämna förslag på 
motionen.
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Hästpolicy
Nämnden informeras om kommande revidering av hästpolicy.
 
Svar på övriga frågor från föregående möte  
Samhällsbyggnadschefen ger svar muntligt på nästkommande möte

Handlingar i ärendet
 §8 SBN AU Information 2018
 Tjänsteskrivelse - Information februari 2018
 Ärendebeskrivning - Svar på övriga frågor från föregående möte
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§9

Övriga frågor

Beskrivning av ärendet
Bengt-Åke Torhall (L) ställer frågan om bilverkstaden i centrala Torup har gällande och 
erfoderliga tillstånd för att bedriva bilverkstadsverksamhet?
Samhällsbyggnadskontoret tar med sig frågan och besvarar den vid samhällsbyggnadens nästa 
sammanträde.
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