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.................................................Underskrift
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Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00
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lokalvårdschef), Erik Hansson (nämndsekreterare), Sara Lindberg (controller) 
§§45-48, Siv Modée (plan- och byggenheten) §§45-56

Utses att justera Björn Andersson (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§45-59
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§45 Godkännande av dagordning och val av justerare
§46 Information 2017
§47 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet - delårsbokslut
§48 REP 2018-2020 - redovisning av uppdrag
§49 Dagvattenstrategi Hylte kommun
§50 Yttrande till Länsstyrelsen över ändring av tillståndsvillkor avseende buller vid 

vindkraftparken vid Fröslida för Arise Wind Farm 3 AB
§51 Föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter vid vuxenutbildning/SFI, 

Hyltebruk
§52 Utredning avseende tobaksförsäljning i livsmedelsbutik
§53 Detaljplan för Unnaryd 1:49 m.fl - godkännande av granskningsutlåtande
§54 Beslut om sanktionsavgift - Nybyggnation utan bygglov och startbesked
§55 Beslut om sanktionsavgift - Påbörjad byggnation utan startbesked
§56 Förhandsbesked om två stycken fritidshus
§57 Remiss - Regional infrastrukturplan 2018-2029
§58 Motionssvar - Motion angående om att rusta upp den befintliga lekplatsen i Torup
§59 Granskning av revisionen gällande fakturor och attestanter
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§45

Godkännande av dagordning och val av justerare 

2017 SBN0006

Beslut
Ärendelistan har varit utsänd. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att arbeta efter den 
med följande ändringar:

 Ärendet "REP 2018-2020 - redovisning av uppdrag" har lagts till i ärendelistan.
 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott väljer att Björn Andersson (C) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Malin Thydén-Kärrman (S).
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§46

Information 2017 

2017 SBN0007

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
INFORMATION
Information och presentation av nyanställda på samhällsbyggnadskontoret
Information om Miljösamverkan i Halland och Hyltes del i det
Information om Handlingsplan miljömål
Information om Polisanmälan från Länsstyrelsen angående tillstånd för Borabo återvinningscentral 
Information om Sammarbete kring vattenfrågor
Information om Kalkdoserare Skärke å
Information om Flaggning på Storgatan, Hyltebruk
 
INFORMATION I KOMMANDE ÄRENDEN
Information om Utdömande av vite för underlåtelse att inte utfört och redovisat radonmätningar
Information om Föreläggande för underlåtelse att inte utfört och redovisat radonmätningar
Information om Föreläggande för underlåtelse att inte utfört och redovisat radonmätningar
Information om Nödvattenplan
Information om Handlingsplan gamla deponier
Information om Möjligheten att visa upp solcellsproduktion från solcellstak
Information om Sanktionsavgift efter påbörjad byggnation utan startbesked 
Information om Delegeringsordning
Information om Ny representant lokala folkhälsorådet
Information om Nya taxor
Information om Högsta tillåtna hastighet Drängsered

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Information september
 Servitutavtal kalkdoserare
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§47

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet - delårsbokslut 

2017 SBN0001

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat 
delårsbokslut efter sju månader och prognos efter åtta månader.

Beskrivning av ärendet
Efter sju månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse med 3 265 tkr innan 
avsättning deponi samt periodisering VA och efter avsättning samt periodisering 2 633 tkr. Prognosen 
är positiv med 1 397 tkr innan avsättning deponi samt periodisering VA och efter avsättning samt 
periodisering är den positiv med 770 tkr. Nämndens budget för investeringar uppgår till 24 968 tkr. 
Utfallet efter sju månader är 2 404 tkr. Prognosen är att 21 524 tkr kommer att utnyttjas under året, 
vilket innebär en avvikelse på 3 444 tkr.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse delårsbokslut samhällsbyggnadsnämnden 2017
 Prognoser SBN investeringar delår
 Delårsbokslut, Samhällsbyggnadsnämnden 2017
 Risk och väsentlighetsanalys VA renhållning
 Risk och väsentlighetsanalys park2017
 Risk och väsentlighetsanalys Miljöenheten jan 2017
 Plan- och byggverksamheten 2017
 Kostverksamheten 2017
 Internkontrollplan 2017

5 (24)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-08-29

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§48

REP 2018-2020 - redovisning av uppdrag 

2016 SBN0212

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ställer sig 
bakom redovisning av uppdragen från kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
I och med kommunfullmäktiges REP beslut i juni fick samhällsbyggnadsnämnden uppdrag som skulle 
redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 10 oktober 2017. Uppdragen redovisas här 
nedan:
Att 2018 öppna dagcentralerna i Unnaryd, Hyltebruk och Torup under en tesperiod för två år
(2018- 2019). Samt att i samarbete med arbets- och näringslivsnämnden och omsorgsnämnden skapa 
möjligheter för social samvaro i samband med dagcentralernas öppettider. Nämnden ska återkomma 
med en målnivå för perioden till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 10 oktober 2017.
-        Målet är att det ska vara ekonomisk bärighet i öppnandet av dagcentralerna
 
Att återkomma i samband med justeringstillfället hur resandeutvecklingen ser ut när det gäller 
färdtjänsten i kommunen. Redovisningen ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskottsenast 10 
oktober 2017.
-        Samhällsbyggnadsnämnden begär en utökning med 250 tkr i extra medel för att bekosta 
färdtjänsten. Utifrån Hallandstrafikens resestatistik så är trenden att resandet ökar med färdtjänsten, se 
bilaga.
 
 
Ta fram mätbara mål för att kunna mäta resultatet av de extra medel som tilldelas nämnden - målen 
ska redovisas senast 10 oktober 2017 till kommunstyrelsens arbetsutskott.
 
200 000 kr (2018) för projektanställd för att se över upplåtelseavtal/arrendeavtal
-        En ettårig projektanställning kommer att tillsätta under september månad. Syftet med projektet 
är att skapa en god ordning på Kommunens arrendeavtal samt att uppfylla revisionens önskemål.
-        Resultatet av de extra medel för en projektanställning gällande översyn arrendeavtal kommer att 
mätas genom stickprovskontroller på arrendeavtalen utifrån revisionens rekommendationer.
 
250 000 kr (2018-2019) för miljö- och hälsoinspektör
-        Upplevd minskad arbetsbelastning för miljö- och hälsoinspektörerna
-        Följa upp om tillsynsplanen efterlevts under 2018
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-        Att inventering har genomförts på de enskilda avloppen motsvarande 0,3% tjänst.
 
370 000 kr (2018-2019) för att öppna dagcentralerna på helgerna i Hyltebruk, Unnaryd och Torup, se 
ovan.
 
1 800 000 kr för fri kollektivtrafik för samtliga mellan 7-19 år (Hallandstrafikens fritidskort med 
utökad giltighet under loven)
-        Ta fram statistik på hur många som har ett kort och hur många som nyttjar det. (med 
förutsättning att denna statistik är tillgänglig hos Hallandstrafiken.
-        Målet är att det ska vara ekonomisk bärighet i verksamheten.
 
1 000 000 kr för "matmiljonen"
-        Målet är att öka andelen ekologisk mat från idag 20% till 50%.
 
50 000 kr för samfällda vägar
-        Målet är att ge möjlighet till förbättring av samfällda vägar i kommunen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse redovisning uppdrag REP 2018-2021
 Färdtjänst och sjukresor tom 1706
 Uppdrag från KF i och med REP 2018-2021
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§49

Dagvattenstrategi Hylte kommun 

2017 SBN0122

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden antar 
dagvattenstrategi för Hylte kommun och skickar den vidare för beslut i Kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
I samband med ett LOVA-projekt om Vatten- och avloppsplanering på Samhällsbyggnadskontoret har 
projektgruppen även tagit fram ett förslag till Dagvattenstrategi för Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Dagvattenstrategi Hylte kommun
 Dagvattenstrategi Hylte kommun 2017
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§50

Yttrande till Länsstyrelsen över ändring av tillståndsvillkor 
avseende buller vid vindkraftparken vid Fröslida för Arise Wind 
Farm 3 AB 

2017 SBN0103

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till 
beslut.

Beskrivning av ärendet
Dnr Ecos 2017-197 Fastighet: Fröslida 1:1 m.fl

Arise Wind Farm 3 AB har kommit in till Länsstyrelsen i Hallands län som i sin tur har lämnat ären-
det till Samhällsbyggnadsnämnden för att ge möjlighet till yttrande om rubricerad ansökan (daterad 
2017-03-27) om ändring av tillståndsvillkor. Ändringen avser mätning av buller från vindkraftsver-
ken. Anläggningen ligger ca 3 km väster om Fröslida by och har arbetsnamnet vindkraftsparken 
Fröslida. Vindkraftsparken omfattar 9 vindkraftsverk inom Hylte kommun. Verksamhetskoden är 
40.95B. Företaget yrkar på: ”att den ekvivalenta ljudnivån vid bostäder enligt villkor 5 ska 
kontrolleras genom närfältmätningar och beräkningar. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i 
verksamheten som kan medföra ökade ljudnivåer”. Miljöenheten föreslår Samhällsbyggnadsnämnden 
att tillstyrka ansökan med att kommande mätning-ar av buller från vindkraftsverken bör det i 
kontrollprogrammet finnas med både emissions- och im-missionsmätningar för att visa att 
bullerkraven klaras.

Handlingar i ärendet
 Yttrande till Länsstyrelsen och Kommunstyrelsen över ändring av tillståndsvillkor avseende 

buller vid vindkraftparken vid Fröslida för Arise Wind Farm 3 AB
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§51

Föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter vid 
vuxenutbildning/SFI, Hyltebruk 

2015 SBN0097

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godta 
vidtagna åtgärder och redovisning avseende punkterna 1-7 i ärendet av Barn- och ungdomsnämnden 
avseende vuxenutbildning/SFI i Hyltebruk och medge mer tid för nedanstående åtgärder. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
förelägga Barn- och ungdomsnämnden, org nr 212000-1207, vuxenutbildning/SFI i Hyltebruk att:
 
8a. Genomföra åtgärder i klassrum 3 och 4 så att luftkvaliteten mätt som koldioxidhalten (CO2) i 
klassrum inomhus underskrider 1000 ppm CO2. Punkten 8a skall åtgärdas och vidtagna åtgärder ska 
redovisas till samhällsbyggnadsnämnden senast den 1 december 2017. Föreläggandet av punkten 4 ska 
vara förenat med ett löpande vite på 10 000 kr (tio tusen kronor) för varje ny påbörjad vecka efter 
förelagt datum som föreläggandet inte har uppfyllts.
8b. Efter vidtagna åtgärder mot den dåliga luftkvalitén (>1000 ppm CO2) genomföra en uppföljande 
luftkvalitetsmätning av koldioxidhalten (CO2) i klassrum 3,och även klassrum 4. Det ska ske genom 
en opartisk och sakkunnig person. Om koldioxidhalten i en undervisningslokal vid normal användning 
regelmässigt överstiger 1000 parts per million (ppm) ska åtgärder genomföras så att koldioxidhalten 
underskrider 1000 ppm. Punkten 8b skall redovisas till samhällsbyggnadsnämnden senast den 1 
februari 2018.

Beskrivning av ärendet
Dnr Ecos 2015-36 Fastighet: Västra Hylte 1:184

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) har senast behandlat ärendet i SBN § 65/16, då nämnden beslutade 
att förelägga om vissa åtgärder i inomhusmiljön i utbildningslokalerna. Åtgärder och mätningar har 
gjorts och redovisats. Vissa överskridanden kvarstår av ljudnivåerna i två klassrum gentemot 
hälsomässiga riktvärden och redovisning saknas fortfarande av vidtagna åtgärder och uppföljande 
mätningar av luftkvaliteten i klassrum 3 och 4 (punkterna 8a och 8b). Efter en samlad bedömning 
mellan störningen, vidtagna åtgärder och mot den kostnad som bedöms för att sänka ljudnivån 
ytterligare så föreslås att nämnden är nöjd med åtgärder och redovisning avseende punkterna 1-7 i 
ärendet. Däremot kvarstår punkterna 8a och 8b om luftkvaliteten i klassrummen 3 och 4 som måste 
följas upp.

Handlingar i ärendet
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 Tjänsteskrivelse - Avslutning av ärende avseende inomhusmiljön vid vuxenutbildning/SFI, 
Hyltebruk.

 BUN redovisning dec 2016
 FHM bullerråd
 Bullermätningar SFI feb 17
 CO2 mätningar SFI maj 2017
 SBN § 80 2015
 SBN § 65 2017
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§52

Utredning avseende tobaksförsäljning i livsmedelsbutik 

2017 SBN0114

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden med hänvisning till 
utredning 2017-03-09 beslutar att:
förelägga butiksinnehavaren Xx med enskild firma Alsham Livsmedel, 
försäljningsförbud enl 20a tobakslagen . Förbudet att sälja tobak ska avse en period av tre månader 
från och med beslutsdatum. Beslutet gäller omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Dnr Ecos 2017-92 Fastighet: Västra Hylte 1:88

Alhams livsmedelsbutik ligger i centrala Hyltebruk. I samband med samordnad tillsyn 2016-09-30 ( 
Polis, Skatteverket och Kommunen) och vid uppföljande tillsyn 2017-03-08 observerades flera 
kvarstående brister. Anmälan om att butiken påbörjat tobaksförsäljning inkom i januari 2016. 
Butiksinnehavaren har sedan dess nonchalerat upprepade påminnelser, både muntliga som skriftliga 
om att verksamheten måste upprätta egenkontroll program. Han har haft flera chanser att rätta till det 
och att komma in med efterfrågade handlingar utan att så har skett. Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslås besluta att förelägga butiksinnehavaren Xx med enskild firma Alsham 
Livsmedel, försäljningsförbud enl 20a tobakslagen. Förbudet att sälja tobak ska avse en period av tre 
månader från och med beslutsdatum. Beslutet gäller omedelbart

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Beslut avseende tobaksförsäljning på Alsham livsmedel, Storgatan 7 i 

Hyltebruk
 Tillsynsutredning
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§53

Detaljplan för Unnaryd 1:49 m.fl - godkännande av 
granskningsutlåtande 

2016 SBN0100

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner 
granskningsutlåtandet.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Dnr ByggR: BME 2012-191 Ett förslag till detaljplan för Unnaryd 1:49 m fl. i Unnaryd samhälle har 
tagits fram. Förslaget har under perioden 2016-05-26 – 2016-06-26 varit ute på samråd. De synpunkter 
som kommit in under samrådet har sammanställs i en samrådsredogörelse, som godkändes av 
samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-24 § 81. Planförslaget har nu varit ute på granskning hos 
sakägare, myndigheter m.fl. som fått tillfälle att under perioden 2016-12-27 – 2017-01-30 granska det 
och lämna synpunkter, enligt PBL 5:15 och 5:18, efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-13 
(§ 115). De synpunkter som kommit in under granskningen har sammanställts och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande. Samhällsbyggnadskontoret föreslår mindre ändringar av planförslaget med 
anledning av inkomna synpunkter, och föreslår att detaljplanen antas.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Godkännande av granskningsutlåtande samt antagande av Unnatyd 1:49
 Granskningsutlåtande Unnaryd 1:49
 Antagandehandling Unnaryd 1:49
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§54

Beslut om sanktionsavgift - Nybyggnation utan bygglov och 
startbesked 

2017 SBN0076

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet 
med 11 kap 51 § plan- och bygglagen (PBL) samt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen (PBF) att en 
byggsanktionsavgift om 76 272 kronor påförs ägaren Xx, org.nr. xx
till fastigheten Xxför att ha påbörjat påbörjat byggnation utan beslut om bygglov och 
startbesked.

Beskrivning av ärendet
PBE 2017-108 – Xx
 
Ärendet avser olovlig nybyggnation av kallager på fastigheten Xx, byggnationen 
påbörjades innan beslut om bygglov och startbesked meddelats. En anmälan om att byggnadsåtgärder 
utförts på fastigheten Xx kom in till samhällsbyggnadskontoret 2017-05-18, vilket 
bekräftades med fotografi och muntlig kontakt med fastighetsägaren Xx 2017-05-19. 
Han fick uppfattningen att det var ok att påbörja byggnationen direkt efter grannhöran, nämnde att han 
tänkt eller hört det han ville höra! Och är medveten om påföljderna. Samhällsbyggnadskontoret 
konstaterar att en lovpliktig byggnad har påbörjats innan beslut om bygglov och startbesked meddelats 
på fastigheten Xx. Ansökan om bygglov för nybyggnad av kallager med en byggnadsarea 
om 396 kvm lämnades in till samhällsbyggnadskontoret 2017-03-30. Ärendet var efter granskning på 
grannhöran i drygt två veckor, 2017-04-28 - - 2017-05-16. Beslut om bygglov för nybyggnad av 
kallager togs 2017-05-26. Olovligt byggande prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen, Tillsyn, 
tillträde, ingripanden och påföljder. Enligt 11 kap 5 § PBL ska en tillsynsmyndighet, i detta fall 
samhällsbyggnadsnämnden, pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en 
påföljd enligt detta kapitel så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i 
denna lag, föreskrifter, domar eller andra beslut som meddelats med stöd av lagen eller i EU-
förordning. Olovligt byggande kan innebära kostnader som byggsanktionsavgift m.m. Även om 
bygglov beviljas i efterhand för en byggnadsåtgärd som har utförts utan lov, tas avgiften ut. Enligt 11 
kap 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap PBL. 
Avgiftens storlek framgår av 9 kap 6 § PBF, plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). En 
byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet 
enligt 11 kap 53 § PBL. Enligt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut 
för att trots förbudet i 10 kap 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som 
kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen, 
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innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked för annan byggnad, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea (3 X 44 800) + (0,01 X 44 800 X 
381), se fakturaunderlag. Med sanktionsarea avses den area som i fråga om en lov- eller 
anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- och eller öppenarean eller en kombination av dessa 
minskad med 15 kvadratmeter. För en markåtgärd motsvarar sanktionsarean den area som åtgärden 
avser. En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion 
till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel enligt 11 kap 
53 a § PBL. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avgiften enligt fakturaunderlaget inte står i rimlig 
proportion till den överträdelse som begåtts då byggnaden är en enkel oisolerad byggnad och sätter ner 
byggsanktionsavgiften till en fjärdedel. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att en 
byggsanktionsavgift om 76 272 kronor ska tas ut för de vidtagna åtgärderna. Förslag till beslut om 
byggsanktionsavgift har kommunicerats med fastighetsägaren,Xx enligt 11 kap 58 § 
PBL.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Beslut om sanktionsavgift
 Sanktionsavgift - Xx
 Foto_Xx
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§55

Beslut om sanktionsavgift - Påbörjad byggnation utan startbesked 

2017 SBN0108

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med 11 
kap 51 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) samt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen 
(2011:338) (PBF) påförs ägaren till fastigheten/byggnadsverket Xx, Xx en 
byggsanktionsavgift om 42 196 kronor för att ha påbörjat byggnation utan meddelat startbesked.

Beskrivning av ärendet
PBE 2017-72 –Xx
 
Ärendet avser olovlig nybyggnation av enbostadshus (fritidshus) på fastigheten Xx, 
byggnationen påbörjades innan startbesked meddelats. En ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus (fritidshus) kom in till samhällsbyggnadskontoret 2016-07-11. Bygglov beviljas 2016-
08-15 och tekniskt samråd hålls samma dag. Kallelse till tekniskt samråd ska ske utan dröjsmål så 
snart ett lov har getts. Byggherren ska senast till det tekniska samrådet lämna ett förslag på 
kontrollplan samt övriga tekniska handlingar som krävs för prövning av frågan om startbesked enligt 
10 kap 14, 18 §§ PBL. En åtgärd som kräver bygglov får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Enligt protokollet från det tekniska samrådet noterades att; 
När stommen är rest och isolerad ska KA kalla till arbetsplatsbesök. Byggstart beräknas ske snarast 
efter startbesked. Startbesked beviljas ej under samråd utan sker separat. Vilket även upplystes i det 
beviljade bygglovet med beslutsnr. § D BL 2016-285. 2017-04-10 inkommer mail från 
ombud/kontaktperson i ärendet om att – Nu är vi klara hos Xx! Och att hjälp önskas för ett 
slutbesked. Det som kvarstår är besiktning av eldstaden. Två dagar senare, 2017-04-12 inkommer ett 
nytt mail från ombud/kontaktperson om godkännande av eldstaden, sotaren ska skicka ett skriftligt 
protokoll till samhällsbyggnadskontoret. I mailet bifogas intyg våtrum, slutbevis, karta och 
relationshandling med förhoppning om ett interimistiskt slutbesked, då kunden vill flytta in till påsk! 
Vid kontroll i ärendet konstaterades att något startbesked för att påbörja nybyggnationen inte fanns 
utfärdat. Kontrollplanen lämnades in 2016-09-08, några andra kontakter eller någon kallelse till 
arbetsplatsbesök hade därefter inte skett. Kontakt togs med ombud/kontaktperson 2017-04-12 om att 
något startbesked för att påbörja nybyggnationen på fastigheten Xx inte fanns utfärdat. 
Arbetsplatsbesök och slutsamråd skedde dagen efter anmälan om färdigställande, 2017-04-13. Det 
konstaterades att det mesta var färdigbyggt, några mindre brister kvarstod varav ett interimistiskt 
slutbesked utfärdades. Meddelande om olovligt byggande och byggsanktionsavgift gavs på platsen. 
Olovligt byggande prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen, Tillsyn, tillträde, ingripanden och 
påföljder. Enligt 11 kap 5 § PBL ska en tillsynsmyndighet, i detta fall samhällsbyggnadsnämnden, 
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pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel så 
snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, föreskrifter, 
domar eller andra beslut som meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordning. Enligt 11 kap 51 § 
PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap PBL. 
Avgiftens storlek framgår av 9 kap 6 § PBF, plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). En 
byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet 
enligt 11 kap 53 § PBL. Enligt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut 
för att trots förbudet i 10 kap 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som 
kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen, 
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp 
med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea ((1,5 X 44 800) 
+ (0,005 X 44 800 x 81)), se fakturaunderlag. Med sanktionsarea avses den area som i fråga om en 
lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- och eller öppenarean eller en kombination av 
dessa minskad med 15 kvadratmeter. Enligt 9 kap 3a § PBF ska en byggsanktionsavgift bestämmas till 
hälften av det belopp som annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden 
påbörjades hade fått bygglov för åtgärden. Då bygglov fanns vid överträdelsen bestäms 
byggsanktionsavgiften till hälften. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att en byggsanktionsavgift om 
42 196 kronor ska tas ut för de vidtagna åtgärderna. Förslag till beslut om byggsanktionsavgift har 
kommunicerats med fastighetsägaren, Xx enligt 11 kap 58 § PBL. Byggherren har även 
upplysts om sitt ansvar för kontrollen av genomförandet av byggnadsåtgärderna och om 
kontrollansvarig inte utför sina arbetsuppgifter enligt 5, 12 §§ PBL. Byggherren/Sökanden har 2017-
04-25 lämnat in skrivelser till samhällsbyggnadskontoret gällande byggsanktionsavgiften, vilka 
bifogas i sin helhet.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Beslut om sanktionsavgift
Xx- olovligt byggande
Xx
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§56

Förhandsbesked om två stycken fritidshus 

2017 SBN0028

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som 
förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL) meddela att den sökta åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen. Förhandsbesked gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år 
från dagen då detta beslut vinner laga kraft. Görs inte ansökan om bygglov inom den angivna tiden 
upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
Beslutet kommer att kungöras i Post o Inrikes Tidningar. Dessutom kommer berörda grannar att 
informeras/delges. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsen, alternativt tre veckor efter 
delgivningen, om beslutet inte överklagas.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av två fritidshus i ett område där detaljplan saknas. 
Byggnationen avser två enplanshus i storlek 100 – 120 kvm, vardera. Fastigheten omfattas inte av 
någon detaljplan eller några områdesbestämmelser. Enligt ÖP 2001 omfattas aktuell del av 
fasstigheten av riksintresse; rekreation och friluftsliv samt kulturmiljövård. Eftersom fastigheten är 
belägen utanför detaljplanelagt område ska främst lokaliseringskraven i 2 kap PBL beaktas vid 
bedömningen i fråga om den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Av 2 kap 1 § 
PBL framgår att hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen. 2 kap 2 § PBL anger att 
mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade 
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges till sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
 
Vidare framgår att i ärende om bygglov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap 
miljöbalken (MB) tillämpas. Enligt 2 kap 3 § PBL ska, vid planläggning och annan prövning enligt 
lagen, hänsyn tas till de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna av begreppet hållbar 
utveckling. 2 kap 4 § PBL anger att vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 
enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är 
lämplig för ändamålet. Vid ärenden om förhandsbesked ska, enligt 2 kap 5 § PBL, bebyggelse eller 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet. Jord, berg- och vattenförhållandena ska vara lämpliga. Hänsyn ska tas till möjligheterna att 
ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt 
samhällsservice i övrigt. Vidare ska man beakta möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar, bullerstörningar samt risken för olyckor, översvämning och erosion. I 2 kap 9 § PBL 
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ställs krav på att kommunen i största möjliga utsträckning ska undvika och/eller förebygga olägenheter 
gentemot grannar i samband med planläggning och lokalisering av byggnadsverk. 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller lokaliseringskraven enligt 
2 kap PBL. Bebyggelsen bör utformas i enlighet med de riktlinjer som redovisas i 
”Gestaltningsprogrammet” som tagits fram av samhällsbyggnadskontoret, Hylte kommun. Placering 
och utformning skall ske i nära samråd med plan- och byggenheten vid samhällsbyggnadskontoret.
 
Ärendet har tidigare prövats av samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-14, SBN § 8 och ett positivt 
besked gavs. Ärendet överklagades och länsstyrelsen upphävde Samhällsbyggnadsnämndens i Hylte 
kommuns beslut och återförvisade ärendet till nämnden för ny handläggning. Som skäl angavs att 
beslutet saknade helt motivering och uppfyllde inte motiveringskravet i förvaltningslagen (FL). 
Ärendet har tidigare remitterats till samhällsbyggnadskontorets VA- och renhållning samt 
miljöenheten, som inte hade någon erinran. Någon nytt remissutskick har därav inte skett. Berörda 
sakägare har däremot underrättats om ansökan och på nytt getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap 25 § 
PBL. VALLSNÄS Xx (Vallsnäs camping), Xx, Xx och Xx har bedömts vara berörda. 
Erinran har kommit in från tre fastighetsägare vilka visas i sin helhet nedan, VALLSNÄS Xx, Xx
och Xx; VALLSNÄS Xx känner oro för exploatering av området av fritidshus och framför att 
hänsyn bör tas för tillgänglighet till strand och för djurlivet och tycker att tillgängligheten för 
allmänheten till stranden försämras. VALLSNÄS Xx två fastighetsägare framför i sin erinran att ”Jag 
är orolig för vidare exploatering och att detta bara är början på en stugby. Jag känner även att man 
måste ta hänsyn till vårt fina djur- och fritidsliv. Tillgängligheten blir inte den samma med fler 
byggnationer. Sedan skulle en exploatering leda till att vårt egna värde på huset skulle falla. Vem ska 
stå för den "förlusten"? Ersätter kommunen oss med dagens värde? Vi bor på landet för att finna ro 
och kunna njuta av den tysta miljön det ska vara på landet. Med en stugby framför oss försvinner 
glädjen med att bo som vi gör, Detsamma gör djurlivet”. ”Vidare känner jag en stark oro för 
exploatering utav vad jag tro, en kommande stugby. Jag hänvisar till vår vackra natur och vårt rika 
djurliv som bör vara tillgänglig för allmänheten. Med ytterligare två hus skulle denna tillgänglighet 
minska och det rika djurlivet förstöras. Tilläggas bör även att stranden som ligger 50 m från tomterna 
var för 6-7 år sedan en mycket populär och välbesökt strand. Sedan nya byggnationer gjorts i området 
används inte stranden alls av allmänheten. Dels pga att folk känner att dom tränger sig på. Är det detta 
"klimat" vi vill skapa kring vår vackra natur?!?! Slutligen bör kommunen vara aktsamma med det 
kommunala vatten och avloppsnätet. Jag driver sedan 2001 Vallsnäs Camping. Vilket är anledningen 
till att det finns kommunalt vatten och avlopp på Vallsnäs. Om nu fler och fler koppla på detta är jag 
rädd för att det är för litet. Vem ska stå för denna kostnaden i så fall? Jag tänker då absolut inte lägga 
några pengar på det”. VALLSNÄS Xx båda fastighetsägare framför i sin erinran, ”Jag känner en djup 
oro för exploatering av den vackra natur vid en nybyggnaditon. Man bör ta stor hänsyn till djurliv samt 
fritidsliv som finns här. Med fler nya hus blir det inte så tillgängligt för allmänheten. Särskilt under 
sommaren är Vallsnäs en stor tillgång för Unnaryd och Hylte med många turister som gärna vistas 
här”. Sökanden hänvisar i sitt svar länsstyrelsens beslut om att inte pröva Hylte kommuns beslut om 
strandskyddsdispens om att området är utpekat som ett LIS-område som kommunen har tagit fram. De 
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svarar vidare att djurlivet inte berörs då hela den angränsande skogen är helt orörd och åkern bredvid 
inte kommer att bebyggas. Allmänhetens åtkomst till stranden berörs inte eftersom de planerade husen 
ligger bakom befintlig bebyggelse. Hela strandlinjen är väldigt flitigt utnyttjad alla årstider eftersom 
de håller marken öppen och tillgänglig för alla, inte minst för campinggästerna. Vatten och avlopp 
finns anslutet till kommunens system och är godkänt av VA och miljöenheten. Vägar finns till 
området. Fiber är framdraget och fler fastigheter går att ansluta. Aktuell del ligger inom område där 
strandskydd råder enligt 7 kap 13, 14 §§ miljöbalken (MB). Dispens från strandskyddet beviljades 
2016-09-07 § D SD 2016-000341. Som särskilt skäl angavs att området redan har tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften och byggnationen främjar även 
lantbruksutvecklingen enligt 7 kap 18 c, e §§ punkt 1 MB.
 
Länsstyrelsen beslutade 2016-09-19 med stöd av 19 kap 3 b § MB att inte pröva byggnadsnämndens i 
Hylte kommun beslut om strandskyddsdispens, 526-6209-16. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att 
den föreslagna åtgärden uppfyller lokaliseringskraven enligt 2 kap PBL. Den planerade bebyggelsen 
placeras bakom, i nära anslutning till befintlig bebyggelse (två fastigheter) och påverkar eller 
försämrar inte allmänhetens tillgång till strandlinjen eller dess vackra natur. Allmänhetens fria tillgång 
till strandlinjen avskärs därmed inte, de befintliga fastigheterna går inte ända ner till strandlinjen och 
de nya fastigheterna är bakom dessa. Likaså anses inte djurlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt 
eftersom någon ny mark egentligen inte tas i anspråk. Fastigheterna som planeras är delvis redan 
ianspråktagen mark med väg till befintlig bebyggelse. Någon stugby kan det inte anses vara tal om 
med en grupp om sammanlagt fyra fastigheter. Någon värdeminskning på fastigheterna runtom kan väl 
knappast vara möjligt, tvärtom. Vid fler boenden ökar attraktiviteten av området som i övrigt hölls 
öppet. Således kommer utsikten ner mot sjön inte försämras. Samhällsbyggnadskontoret föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden att som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL) 
meddela att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
 Svar på yttranden_Xx
 Tomtkarta, Xx
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§57

Remiss - Regional infrastrukturplan 2018-2029 

2017 SBN0132

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka 
yttrande till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun har bjudits in till att lämna synpunkter på förslag till Regional infrastrukturplan 2018-
2029 – Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland och tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. Hylte kommun yttrar sig enligt följande:
 
Hylte kommun anser att nuläget är bra beskrivet. Att den halländska befolkningen och de flesta 
arbetstillfällena främst är koncentrerad till kusten stämmer. Trots detta får man inte glömma de som 
bor och verkar i inlandet. Att det finns invånare och arbetsplatser även i inlandet gör att det måste 
finnas ett transportsystem som fungerar och sköts om i hela länet. Inlandsvägarna är även viktiga för 
turismen och näringslivet. Hylte kommun är beroende av en väl fungerande kollektivtrafik, där tåg och 
buss inte konkurrerar med varandra utan kompletterar varandra. Infrastrukturutvecklingen kan 
innebära både positiv och negativ miljöpåverkan. Därför är det viktigt att en miljöbedömning upprätas.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Svar på remiss "Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland
 Remissversion - Miljökonsekvensbeskrivning av Regional infrastrukturplan för Halland 2018-

2029
 Remissversion - Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland
 Remissversion - Transportsystem för en hållbar regional utveckling Halland 2035
 Följebrev till remiss
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§58

Motionssvar - Motion angående om att rusta upp den befintliga 
lekplatsen i Torup 

2017 SBN0117

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden anser motionen vara 
besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att se över befintliga lekplatsen i Torup, samt 
eventuellt tillföra ytterligare lekredskap. Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat ett projektet med att 
rusta upp alla lekplatser i Hylte kommun. Alla kommunens lekplatser är besiktade och de akuta 
åtgärderna har påbörjas som exempelvis att byta ut lekreddskap och fylla på ny sand. Under 2018-
2019 kommer Samhällsbyggnadskontor påbörja arbete med att tvätta och måla alla lekplatser i Hylte 
kommun. I det här projektet ingår i lekplatsen på Ringvägen i Torup. Med hänvisning till pågående 
lekplatsprojekt i ärendet ska motionen anses vara besvarad.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående om att rusta den befintliga lekplatsen i Torup
 Motion angående om att rusta upp den befintliga lekplatsen i Torup
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§59

Granskning av revisionen gällande fakturor och attestanter 

2017 SBN0106

Beslut
Samhällsbyggnadsnämdens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner svaren till 
revisorerna.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna granskar samtliga nämnder, stiftelsen och Kommunstyrelsen gällande fakturor och 
attestanter. Nedan går det att läsa revisorernas frågor och kontorets förslag på svar:
1.     Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av leverantörsfakturor?
Svar: Det finns ingen politisk riktlinje för enbart leverantörsfakturor, det som styr hanteringen är till 
exempel attestreglementet, riktlinjer för kurser, konferenser och lagar inom områdeet. Utöver detta 
finns flera arbetsrutiner så som exempel hur inskanningen i systemet ska ske, hur påminnelser och 
inkasso ska hanteras.
 
2.     Är rollfördelningen vid hantering av leverantörsfakturor tydliggjorda och är den 
ändamålsenligt?
Svar: På ekonomenheten finns en assistent som hanterar inskanning av kommunens 
leverantörsfakturor i systemet, sedan finns en annan assistent som hanterar de påminnelser eller 
liknande som inkommer till kommunen. Utöver detta finns det en handläggare som har ansvaret för 
behörighetssystemet och är systemansvarig för systemen vi använder oss av gällande 
leverantörsfakturor.
Sedan när det gäller kontering och attestering av leverantörsfakturor går fakturan till 
granskning/mottagningsattestant enligt den referens som står på fakturan för att sedan skicka den 
vidare till beslutsattestanten.
 
3.     Finns det aktuell förteckning över attestanter?
Svar: Det är kontorschefen som har delegation på att utse beslutsattestanter på 
samhällsbyggnadskontoret. Det aktuella beslutet lämnas ner i pappersform till ekonomienheten. Det 
aktuella beslutet återfinns i en pärm hos handläggaren för Neptune.
 
4.     Finns det en samlad dokumentation över vilka som har behörighet i systemet och som visar vilka 
behörigheter som finns?
Svar: All dokumentation finns i behörighetssystemet Neptune, det är inga listor som skrivs ut. Listor 
kan tas ut på vilka roller som finns i systemet och vilka behörighet dessa roller har. En ny användare 
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som läggs upp i systemet blir tilldelad en roll och en lista vilka användare som tillhör vilken roll går 
också att ta ut.
 
5.     Sker tilldelning av nya behörigheter och förändringar i befintliga behörigheter i systemet utifrån 
tillräckliga underlag och av behörig person?Svar: Det är utsedda handläggare på ekonomienheten 
som har behörighet att lägga till användare och tilldela/ta bort behörighet i Neptune.För att det ska ske 
ett upplägg av användare eller liknande med beslutsattest i Neptune krävs ett beslut (dokumenterat) 
från behörig beslutsfattare (nämnd eller delegerat till chef). När det gäller upplägg av 
granskningsattester eller liknande så krävs inget beslut.
 
6.     Uppfyller fakturorna kraven på en fullständig verifikation?
Svar: En faktura går idag igenom flera steg för att säkerställa att den uppfyller de krav som finns 
gällande en faktura. Dels är det assistenten som skannar in fakturan i systemet som gör en första 
granskning och avstämning mot gällande lagkrav, sedan är det 
mottagsattestanten/granskningsattestanten som gör en granskning och sist är det beslutsattestanten som 
godkänner fakturan som gör den sista kontrollen.
Det finns i dag ett attestreglemente som reglerar vilket ansvar de olika granskarna av en faktura har.
Krav på vissa delar på leverantörsfakturor görs även i samband med upphandling när det är aktuellt.
 
7.     Kontering av fakturor sker i enlighet med riktlinjer?
Svar: Det finns inga riktlinjer för hur en faktura ska konteras. Det finns en kodplan som baserar sig på 
kommunbas (SKL) med vägledande text som ska underlätta för den som konterar att kontera rätt. 
Kodplanen finns på kommunens intranät och uppdateras av ekonomienheten.
I systemet som hanterar leverantörsfakturor finns det krav på vissa koddelar samt begränsningar för att 
minska riskerna för fel. Det finns även möjligheten att i systemet lägga in egna ”favorit” konteringar 
för att underlätta.
Det är även upplagt i systemet att när vissa konton används så krävs en kommentar kring fakturan i 
anteckningsfältet så som till exempel vid kurser.
 
Frågorna ska besvaras senast 2017-09-01

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Svar på granskning av revisionen gällande fakturor och attestanter
 Svar angående revisionens granskning gällande fakturor och attestanter
 Granskning av revisionen gällande fakturor och attestanter
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