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Samhällsbyggnadsnämnden

Sekreterare .................................................
Yelis Bilim

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

Underskrifter

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

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

Organ Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-06-12
Datum för anslags 
uppsättande

2018-06-19 Datum för anslags 
nedtagande

2018-07-11

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:00-10:30

Beslutande ledamöter Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice 
ordförande) §§41-47, §§49-51, Ray Alexen (KV) §§41-47, §§49-51, Roger 
Andersson (S), Carl Larsson (M), Karl-Anders Thorsson (C) §50 §§41-49, §51 
ersätter Björn Andersson (C) (2:e vice ordförande), Roland Thörner (MP)  
ersätter Elisabeth Falkhaven (MP)

Ej tjänstgörande ersättare Gunnel Lindgren (KV) §§41-49, §51
Per-Yngve Bengtsson (S) §§41-49, §51

Övriga närvarande Mats Andresen (Samhällsbyggnadschef)
Carolina Storberg (VA- och renhållningschef)
Anita Zukanovic (Park- och gatachef) §§41-50
Sara Lindberg (Controller) §§41-45
Iris Hjalmardottir (Miljöchef) §51
Yelis Bilim (Nämndsekreterare)
Veronica Andersson (Miljö-och hälsoskyddsinspektör) §51
Bitte Rosén (Miljöstrateg) §51
Sofia Ersman (Miljö- och hälsoskyddsinspektör) §51

Utses att justera Carl Larsson (M)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2018-06-19   

Protokollet omfattar §§41-51
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ÄRENDELISTA
§41 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§42 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018

§43 Resultat- och ekonomisk plan 2019-2022 (REP) - Taxa

§44 Dataskyddsombud - samhällsbyggnadsnämnden

§45 Anmälan av delegeringsbeslut 2018

§46 Föreläggande med löpande vite om flisning

§47 Begäran om ianspråktagande av resultatbalanserade medel

§48 Sanktionsavgift - olovlig åtgärd GA tryckeriet

§49 Allmänna satsningen - Blomträd

§50 Bostadsanpassning - Staket

§51 Information 2018
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§41

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2018 SBN0004)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden väljer Carl Larsson (M) att justera protokollet tillsammans med 
ordförande Malin Thydén-Kärrman (S)
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§42

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 
(2018 SBN0001)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Prognosen för helåret är negativ med 96 000 kr innan periodisering VA och avsättning 
deponi, vilket innebär en avvikelse med - 0,4 %. Efter periodisering VA och avsättning 
deponi är prognosen negativ med 399 000 kr, en negativ avvikelse på 1,6 %.

Nämnden begärde vid förra nämndsmötet 95 000 kr för kompensation för ökade 
kapitalkostnader.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 25 676 000 kr prognosen är positiv med
2 023 000 kr.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse SBN prognos efter fem månader
 §36 SBN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018
 Ärendebeskrivning SBN prognos efter fem månader
 Prognos SBN drift efter fem månader
 Prognos SBN investeringar efter fem månader

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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§43

Resultat- och ekonomisk plan 2019-2022 (REP) - Taxa 
(2018 SBN0002)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta Renhållningstaxan 
för 2019, enligt bilaga. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om redaktionella ändringar på 
punkt 4.1 om tömningsintervall på gemensamma kärl helår samt fritidsabonnemang. 
Samhällsbyggnadskontoret ska även se över de stavningsfel som kommenterades under mötet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta VA Taxa inklusive 
bilaga för 2019.

 

Beskrivning av ärendet
Inför varje år sker en översyn av nämndens taxor, inför 2019 sker ingen förändring av 
renhållningstaxan och VA taxan jämfört med 2018.
 
I plan och byggtaxan har en del justeringar utförts jämfört med 2018 samt att man har räknat 
upp handläggningskostnaden per timme med 2,2 % enligt beslutad PKV.

Beslut av miljötaxan inklusive bilagor avvaktar nämnden med tills efter sommaren på grund 
av att SKL ska presentera en ny taxemodell den 1 juni 2018.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Resultat- och ekonomisk plan 2019-2022-Taxa
 §37 SBN AU Resultat- och ekonomisk plan 2019-2022 (REP) - Taxa
 VA- Taxebilaga  2019
 Plan- och byggtaxa 2.0 2019
 Justerad Plan- och byggtaxa 2.0 förslag 2018
 Renhållningstaxa 2019

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Ekonomikontoret
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§44

Dataskyddsombud - samhällsbyggnadsnämnden 
(2018 SBN0135)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Jessica Karlsson till dataskyddsombud för 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. 
Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, PuL. Respektive 
nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sin verksamhet. 
Enligt dataskyddsförordningen ska varje nämnd utse ett dataskyddsombud.

Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland annat ha följande 
uppgifter:
- Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de 
anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen

- Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och utbilda personal

- Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka 
genomförandet

- Att samarbeta med tillsynsmyndigheten i frågor som berör behandling, inbegripet 
förhandssamråd och vid behov samråda i andra frågor.

Efter diskussioner med kommunerna i Halland har man kommit överens om att anställa två 
gemensamma dataskyddsombud för Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholm. Ett 
av ombuden ska främst arbeta mot Kungsbacka och Varberg och det andra mot Falkenberg, 
Hylte och Laholm. Målet är att de två dataskyddsombuden ska samverka och gemensamt ta 
ställning i övergripande frågeställningar.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till 
Dataskyddsombudet
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§45

Anmälan av delegeringsbeslut 2018 
(2018 SBN0007)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar följande delegeringsbeslut:

- Delegeringsbeslut miljö- och hälsoskydd 180501 – 180531
- Delegeringsbeslut plan- och byggenheten – lovärenden och bostadsanpassningsärenden 
180501 – 180531
- Redovisningar anställningar maj 2018

Handlingar i ärendet
 Redovisning av delegeringsbeslut - maj 2018
 Bostadsanpassningsärenden maj 2018_Bortredigerad
 Lovärenden maj 2018
 Delegationslista - Miljöskydd maj 2018
 Redovisning av anställning till nämnd Maj 2018
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§46

Föreläggande med löpande vite om flisning 
(2018 SBN0046)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga Sandahls Entreprenad AB med 
organisationsnummer 556378-5525:
att endast flisa måndag-fredag kl. 07.00-18.00 under månaderna från och med oktober till och 
med mars.
 
Flisning begränsas till 15 dagar per år och ska journalföras. Föreläggandet är förenat med 
löpande vite om 40 000 kronor för varje dag samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att 
beslutet inte följs.

Beskrivning av ärendet
Dnr ECOS: 2018-88 Fastighet: Tollsbo 1:78

Den 11 januari 2018 kom klagomål via sociala medier in till Hylte kommun om att Sandahls 
Entreprenad AB flisade trämaterial till efter klockan 21:00 och att det hördes in i klagandes 
hus under hela flisningen. Enligt uppgifter från Sandahls Entreprenad AB hade flisning 
förekommit från klockan 08:00 till cirka klockan 20:00 den 10 januari 2018 och ingen 
journalföring av flisningen hade skett.

Sandahls Entreprenad AB har fått möjlighet att yttra sig över de uppgifter som ligger till 
grund för beslut genom förslag till beslut som skickades ut den 7 mars 2018. Synpunkter kom 
in till miljöenheten den 9 mars.

Beslutsmotivering
Enligt uppgifter från Sandahls Entreprenad AB hade flisning förekommit från klockan 08:00 
till cirka klockan 20:00 den 10 januari 2018 och ingen journalföring av flisningen hade skett.

En verksamhet ska följa de beslutade förelägganden som finns för den. För Sandahls 
Entreprenad AB finns beslut om föreläggande med försiktighetsmått där tider för flisning 
finns angivna samt att journalföring ska ske (Beslut Dnr: 2015 SBN0082, Dnr Ecos: 2014- 
508, punkt 7).

” 7. Flisning får endast ske måndag-fredag kl. 07.00-18.00 under månaderna från och med 
oktober till och med mars. Flisning begränsas till 15 dagar per år. Flisning ska journalföras.”

Miljöenheten bedömer att förslag till beslut är rimligt och skäligt enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken.
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Lagstöd
Detta beslut har tagits med stöd av 2 kapitel 3§, 26 kapitel 9§ samt 14§ miljöbalken 
(1998:808) samt med hänvisning till 2 kapitel 7§ miljöbalken (1998:808) och 2, 3 och 4 §§ 
lagen om viten (1985:206).
 
Avgift
Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med ”Taxa 
för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden” med beteckning KF § 182/17. 
Verksamheten har en årlig tillsynsavgift som innefattar ordinarie tillsyn. För extra tillsyn som 
inte omfattas av ordinarie tillsyn tas timavgift ut. Timavgiften är för närvarande 900 kronor. I 
avgiften ingår till exempel administration, inspektioner och skrivelser. Beslut om timavgift 
fattas separat när ärendet avslutas. Avgift betalas mot faktura och ska betalas även om beslutet 
överklagas.
 
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.
 
 
 
Mats Andresen                                             Iris Hjalmarsdottir
Samhällsbyggnadschef                                  Tf. Miljöchef
 
 

Handlingar i ärendet
 Föreläggande med löpande vite
 Sandahls Entreprenad AB Förslag till beslut -18
 Förlsag till föreläggande med löpande vite Sandahls -18
 Beslut Sandahls Entreprenad AB -15

Beslutet skickas till 
Sandahls Entreprenad AB
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§47

Begäran om ianspråktagande av resultatbalanserade medel 
(2018 SBN0113)

Beslut
Samhällbyggnadsnämnden begär att ianspråktaga resultatbalanserade medel på 192 000 kr för 
finansiering DP industriområde Kambo.

Samhällbyggnadsnämnden begär att ianspråktaga resultatbalanserade medel på 182 000 kr för 
rivningslov Kambo 1:12.

Samhällbyggnadsnämnden begär att ianspråktaga resultatbalanserade medel på 118 000 kr för 
översyn arrende- och upplåtelseavtal.

Samhällbyggnadsnämnden begär att ianspråktaga resultatbalanserade medel på 191 000 kr för 
ÅP sysselsättningsprojekt

Beskrivning av ärendet
Det finns fler mindre byggnader att riva på Kambo under 2018, räddningsnämnden kunde inte 
elda upp alla byggnader på området 2017 eftersom det fanns farligt material och de stod nära 
träd.

Arbetet med detaljplanen för industriområde Kambo är inte klart utan kommer att fortsätta 
under 2018.
 
Nämnden blev tilldelad medel för översyn av arrende och upplåtelseavtal i juni för andra 
halvåret 2017, men tjänsten tillsattes först i september därför vill nämnden resultatbalansera 
tre månader av avvikelsen det vill säga 118 tkr till 2018 för att kunna avsluta projektet.

Inom åtgärdspaketets sysselsättningsprojekt har det inför 2018 anställts ett språkstöd med 
hjälp av nystartsjobb. Detta för att få en kommunikationsbrygga mellan deltagarna och 
handledaren för att kunna säkerställa säkerheten för deltagarna vid olika byggnationsprojekt. 
För att delfinansiera denna tjänst vill nämnden ianspråktaga resultatbalanseringen.
 
 

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse begäran av ianspråktagande av resultatbalanserade medel
 §38 SBN AU ”Begäran om ianspråktagande av resultatbalanserade medel”
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Ekonomienheten
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§48

Sanktionsavgift - olovlig åtgärd GA tryckeriet 
(2018 SBN0119)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet 11 kap 51 § plan- och bygglagen (PBL) samt 9 
kap 16 § plan- och byggförordningen (PBF) att en byggsanktionsavgift om 49 595 kronor 
påförs ägaren, Bostadsstiftelsen Hyltebostäder, org. Nr. 828500-2856 till fastigheten 
Staffansbo 2:44, gamla tryckeriet, för att ha påbörjat rivning, del av byggnad utan beslut om 
rivning och startbesked.

Beskrivning av ärendet
PBE 2018-136 – STAFFANSBO 2:44
Ärendet avser olovlig åtgärd, rivning del av byggnad på fastigheten Staffansbo 2:44, gamla 
tryckeriet. Rivning har utförts utan sökt rivningslov och startbesked.

Bygglov ombyggnad/tillbyggnad med fasadändring av industrilokal beviljades 2017-05-11. 
Ombyggnad avser påbyggnad av våningsplan, tillbyggnad med ny entrédel, renovering av 
undermålig takkonstruktion i ena tillbyggnaden samt fasadändring med bland annat ny 
fasadbeklädnad. Startbesked för åtgärderna gavs 2017-08-07.

2018-01-26 besöker Hyltebostäder plan- och byggenheten, de meddelar om att väggen mot 
fasad mot nordost behöver rivas för direkt återbyggnad av ny vägg då befintlig vägg inte 
uppfyller kraven gällande hållfasthet. Det kan inte göra en ombyggnad av taket innan väggen 
förstärkts. De avser riva väggen för direkt återbyggnad för att sedan bygga om taket. Väggen 
är så undermålig och klarar inte den nya takkonstruktionen. Tjänsteman på plan- och 
byggenheten meddelar att något nytt bygglov krävs inte eftersom det inte sker några direkta 
förändringar, bygglov för fasadändring var med i det tidigare beviljade bygglovet och det är 
inte heller någon rivning eftersom det bara är en vägg som rivs. Meddelar att sker några andra 
förändringar kan det krävas ett rivningslov och då även ett nytt bygglov. Hyltebostäder 
meddelar att de hör av sig innan i så fall.

Under mars månad får tjänsteman på plan- och byggenheten kännedom att en stor del av 
byggnaden på gamla tryckeriet rivits, vilket bekräftas den 6 april med platsbesök. En del av 
byggnaden, en tillbyggnad på cirka 360 kvm har rivits helt, kvar står endast bottenplattan. 
Åtgärden ifrågasätts och kontakt tas med tjänstemän på Hyltebostäder. De menade på att det 
var självklart för dem att hela tillbyggnaden behövde rivas, taket kunde inte byggas om utan 
att hela tillbyggnaden revs och att det var det de fått klartecken om vid deras besök på plan- 
och byggenheten 2018-01-26.

Tjänsteman på plan- och byggenheten står fast vid sitt tidigare meddelande om att tillåtelse till 
rivning endast gällde vägg mot nordost utan krav på rivningslov. Tjänsteman är så pass 
erfaren och vet att inom detaljplanelagt område krävs rivningslov för att riva en byggnad eller 
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del av en byggnad. Enligt Boverket räknas det som rivning om allt utom grunden har rivits, 
står stommen kvar är det inte rivning även om byggnadens icke bärande delar både invändigt 
och utvändigt tagits bort.

Tjänsteman på plan- och byggenheten förutsatte att de skulle stämpa upp taket under tiden 
man rev och byggde ny vägg mot fasad mot nordost för att sedan göra ny takkonstruktion. Det 
har kommit till tjänstemans kännedom om att man inte ansåg det vara lönt att stämpa upp 
taket, hela tillbyggnaden var så dålig såg man när man började riva väggen och det ansågs 
bättre att riva hela tillbyggnaden i stället. Ett beslut som också togs för att inte tappa tid i 
projektet. Detta mer kostnads-/tidsmässigt bättre.
Olovligt byggande prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen (PBL), Tillsyn, tillträde, 
ingripande, och påföljder. Enligt 11 kap. 5 § PBL ska en tillsynsmyndighet, i detta fall 
samhällsbyggnadsnämnden, pröva förutsättningarna för och behovet av at 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 bestämmelse i 
8-10 kap PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap 16 § PBF, plan- och byggförordningen 
(PBF). En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet enligt 11 kap. 53 § PBL. Enligt 9 kap 16 § PBF ska en 
byggsanktionsavgift för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) 
påbörja en sådan rivning av en del av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap 10 § plan- och 
bygglagen eller anmälan enligt 6 kap 5 § första stycket 1 innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked för annan byggnad, 0,8 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,004 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av den rivna byggnadsdelens sanktionsarea, (0,8 X 45 500) + (0,004 X 45500 X 
345) = 99 190 kronor. 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.

Förslag till beslut om byggsanktionsavgift har kommunicerats med Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäder, enligt 11 kap 58 PBL.

Handlingar i ärendet
 Beslut om sanktionsavgift - Rivning, del av byggnad utan rivningslov och startbesked
 §39 SBN AU Sanktionsavgift - olovlig åtgärd GA tryckeriet
 Sanktionsavgift, rivning GA tryckeriet

Protokollsanteckning
Ray Alexén (KV) och Bengt-Åke Torhall (L) deltar inte på grund av jäv

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Hyltebostäder, Box 145, 314 22 HYLTEBRUK
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§49

Allmänna satsningen - Blomträd 
(2018 SBN0099)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att köpa in, plantera och 
montera ut blomträd i samhällena: Torup, Rydöbruk, Drängsered, Brännögård, Kinnared, 
Landeryd, Långaryd och Unnaryd. Allmänna satsningen kommer att användas för att köpa in 
träden och blommorna i år 2018. Cirka 17000 kronor per träd. Sammanlagt blir det 136 000 
kronor från allmänna satsningen 2018.

Beskrivning av ärendet
1 st blomträd till: Torup, Rydöbruk, Drängsered, Brännögård, Kinnared, Landeryd, Långaryd 
och Unnaryd. I blomträden kommer det att planteras blommor på sommaren och hösten samt 
kommer de att pyntas vid jul och påsk. Två månader på våren kommer det inte att vara några 
blommor eller pynt i träden. All skötsel och ansvar över blomträden kommer Park- och gata 
att ha.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse- Allmänna satsningen, blomträd
 §40 SBN AU Allmänna satsningen - Blomträd
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-12

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§50

Bostadsanpassning - Staket 
(2018 SBN0122)

Beslut

Sekretess

Beskrivning av ärendet
.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-12

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§51

Information 2018 
(2018 SBN0005)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet
Miljö
- Miljötaxa
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om att SKL har tagit fram en ny taxemodell för miljö- 
och miljöskydd. Den nya taxemodellen som SKL har tagit fram ska vara enklare och mer 
användarvänlig. Vilken taxemodell man kommer att använda sig av har ännu inte beslutats.
 
- Klagomålsärende – Telax
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om verksamheten Telax AB i Torup och 
klagomålsärenden gällande, bl.a rökutveckling. Miljöenheten har bedömt klagomålsärendena 
som befogade.

VA-renhållning
- Information och förslag, överenskommelse om provtagning narkotikaspår i avloppsvatten
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om det fortlöpande arbetet gällande provtagning av 
narkotikaspår i avloppsvatten. Länsstyrelsen har en överenskommelse på fem år med alla 
kommuner för ett fortsatt arbete.

Stab
- (BRN) Ansökan om ladd-infrastruktur pendlarparkering till ”Klimatklivet” inskickad
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om statliga pengar man kan söka för investeringar. 
Samhällsbyggnadskontoret har skickat in en ansökan gällande laddningsstationer för elbilar.
 
- (BRN) Information ny detaljplan för kalkning
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om detaljplan för kalkning 2018-2020.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - information juni 2018
 §42 SBN AU Information 2018
 Överenskommelse med Hylte om provtagning
 Narkotikaspår i avloppsvattnet i Halland
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