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§ 9 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt kallelsen. 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden kan 
på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. 
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§ 10 
Byggsanktionsavgift för påbörjande av byggnation utan 
startbesked vid fasadändring på fastigheten Frölunda 
1:40 
Diarienummer: IMN-2019-50  228 

Beslut 
Interna myndighetsnämnden beslutar att Svenljunga kommun (VA-enheten), 212000-
1512, ska betala en byggsanktionsavgift. Beloppet sätts till 23 250 kronor. 

Lagstöd 
11 kap 51, 57 och 61 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
9 kap 7 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF 

Motivering 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska en byggsanktionsavgift tas ut av dem 
som bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap i samma lag. Avgiften ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Byggsanktionsavgift ska inte 
tas ut om rättelse sker innan fråga om sanktion eller ingripande har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Överträdelsen begicks mellan den 27 juni 2017 då bygglovet gavs och 24 juni 2019 då 
överträdelsen upptäcktes och då var Svenljunga kommun ägare till fastigheten. 
Sanktionsavgiften ställs dock mot Svenljunga kommuns VA-enhet med grund i att 
bygglovet var sökt i dennes namn och de drar fördel av ändringen på byggnaden. 

Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som 
beslutet om avgiften fattas (9 kap 1 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF). 
Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor. 

Byggsanktionsavgiften för att utan startbesked ha påbörjat en tillbyggnation utan 
startbesked är 1 (ett) prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av den area som ändringen avser. Avgiften ska halveras om överträdelsen 
gjordes efter att åtgärden fått bygglov. 

Svenljunga kommuns VA-enhet har på fastigheten Frölunda 1:40 gjort en tillbyggnation 
genom att byta från pulpettak till sadeltak. Sanktionsarean är 0 (noll) kvadratmeter. 
Avgiften blir ett prisbasbelopp delat på hälften eftersom byggnationen hade fått bygglov, 
det ger en sanktionsavgift på 23 250 kronor.  

Upplysningar 
Avgiften ska betalas inom två månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft (11 kap 
61 § PBL). Avgiften ska betalas till Svenljunga kommun, faktura skickas separat. 
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Sammanfattning 
Den 27 juni 2017 beviljades bygglov för tillbyggnation på fastigheten Frölunda 1:40 (Dnr 
MOB-2017-416, Beslut IMN-2017-12). Eftersom tekniskt samråd krävdes gavs inget 
startbesked.  

Den 24 juni 2019 anmälde Svenljunga kommuns VA-enhet att de hade missat kravet på 
tekniskt samråd och startbesked i bygglovsbeslutet. 

Yttrande 
Svenljunga kommuns VA-enhet meddelades den 26 juni 2019 att ett ärende om 
byggsanktionsavgift hade startats upp, och att om rättelse sker innan interna 
myndighetsnämndens prövning av ärendet tas ingen avgift ut utan ärendet avskrivs. En 
ytterligare kommunicering skedde den 28 augusti 2019 på grund av felberäknad 
sanktionsavgift. 

Ett yttrande inkom från VA-enheten den 2 september 2019 där de framför följande 
argument för överträdelsen: 

De medger att det har skett en brist i deras hantering av ärendet men att avgiften bör 
sättas ned. De saknade vid denna tidpunkt nyckelpersoner i personalen på grund av 
sjukskrivning och föräldraledighet. Arbetsbelastningen på kvarvarande personal blev 
påtagligt högre än normalt vilket medförde brister i de interna rutinerna. 

De menar också att Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat motstridiga uppgifter 
med grund i det utskick VA-enheten mottog om påminnelse anmälan om påbörjande. 
[Detta ska bara skickas ut i ärenden där startbesked har givits].  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Pier Andersson, miljö- och byggchef. 

Beslutsunderlag 
Påminnelse anmälan om påbörjande (i ärende MOB-2017-416) 2018-08-02 
Fotodokumentation, 2019-06-26 
Kommunicering av sanktionsavgift 2019-08-28 
Yttrande över kommunicering inkommen 2019-09-02 
Tjänsteutlåtande, 2019-08-26 

Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Uppgifter om hur man 
överklagar, se bilaga. 

Beslutet expedieras till 
Beslutet delges 
Svenljunga kommun (VA-enheten) 
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§ 11 
Byggsanktionsavgift för påbörjande av byggnation utan 
startbesked vid fasadändring på fastigheten Mårdaklevs-
Vallen 3:45 
Diarienummer: IMN-2019-51  228 

Beslut 
Interna myndighetsnämnden beslutar att Svenljunga kommun (VA-enheten), 212000-
1512, ska betala en byggsanktionsavgift. Beloppet sätts till 23 250 kronor. 

Lagstöd 
11 kap 51, 57 och 61 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
9 kap 7 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF 

Motivering 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska en byggsanktionsavgift tas ut av dem 
som bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap i samma lag. Avgiften ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Byggsanktionsavgift ska inte 
tas ut om rättelse sker innan fråga om sanktion eller ingripande har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Överträdelsen begicks mellan den 27 juni 2017 då bygglovet gavs och 24 juni 2019 då 
överträdelsen upptäcktes och då var Svenljunga kommun ägare till fastigheten. 
Sanktionsavgiften ställs dock mot Svenljunga kommuns VA-enhet med grund i att 
bygglovet var sökt i dennes namn och de drar fördel av ändringen på byggnaden. 

Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som 
beslutet om avgiften fattas (9 kap 1 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF). 
Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor. 

Byggsanktionsavgiften för att utan startbesked ha påbörjat en tillbyggnation utan 
startbesked är 1 (ett) prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av den area som ändringen avser. Avgiften ska halveras om överträdelsen 
gjordes efter att åtgärden fått bygglov. 

Svenljunga kommuns VA-enhet har på fastigheten Mårdaklevs-Vallen 3:45 gjort en 
tillbyggnation genom att byta från pulpettak till sadeltak. Sanktionsarean är 0 (noll) 
kvadratmeter. Avgiften blir ett prisbasbelopp delat på hälften eftersom byggnationen 
hade fått bygglov, det ger en sanktionsavgift på 23 250 kronor.  

Upplysningar 
Avgiften ska betalas inom två månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft (11 kap 
61 § PBL). Avgiften ska betalas till Svenljunga kommun, faktura skickas separat. 
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Sammanfattning 
Den 27 juni 2017 beviljades bygglov för tillbyggnation på fastigheten Mårdaklevs-Vallen 
3:45 (Dnr MOB-2018-216, Beslut IMN-2018-29). Eftersom tekniskt samråd krävdes gavs 
inget startbesked.  

Den 24 juni 2019 anmälde Svenljunga kommuns VA-enhet att de hade missat kravet på 
tekniskt samråd och startbesked i bygglovsbeslutet. 

Yttrande 
Svenljunga kommuns VA-enhet meddelades den 26 juni 2019 att ett ärende om 
byggsanktionsavgift hade startats upp, och att om rättelse sker innan 
samhällsbyggnadsnämndens prövning av ärendet tas ingen avgift ut utan ärendet 
avskrivs. Ett ytterligare kommunicering skickades den 28 augusti 2019 på grund av 
felräknad sanktionsavgift. 

Ett yttrande inkom från VA-enheten den 2 september 2019 där de framför följande 
argument för överträdelsen: 

De medger att det har skett en brist i deras hantering av ärendet men att avgiften bör 
sättas ned. De saknade vid denna tidpunkt nyckelpersoner i personalen på grund av 
sjukskrivning och föräldraledighet. Arbetsbelastningen på kvarvarande personal blev 
påtagligt högre än normalt vilket medförde brister i de interna rutinerna. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Pier Andersson, miljö- och byggchef. 

Beslutsunderlag 
Fotodokumentation, 2019-06-26 
Kommunicering av sanktionsavgift 2019-08-28 
Yttrande över kommunicering inkommen 2019-09-02 
Tjänsteutlåtande, 2019-08-26 

Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Uppgifter om hur man 
överklagar, se bilaga. 

Beslutet expedieras till 
Beslutet delges 
Svenljunga kommun (VA-enheten) 
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§ 12 
Ansökan om bygglov för tillbyggnation av rum till 
reservkraftsaggregat i vattenverk på fastigheteten Kleven 
1:16 
Diarienummer: IMN-2019-52  233 

Beslut 
Interna myndighetsnämnden avslår ansökan om bygglov. 

Skäl till beslut 
Planerad åtgärd hamnar på yta som enligt detaljplanen inte får bebyggas, så kallad 
prickad mark. Den placeras även delvis på område angivet som NATUR. Då byggnaden 
står helt på prickad mark går det inte att göra bedömningen att det är en liten avvikelse 
som enligt PBL kan beviljas bygglov. Planbestämmelsen NATUR medger endast 
byggnader avsedda för dess skötsel, ex små förråd eller personalutrymmen. 
Tillbyggnationen av vattenverket kan inte bedömas vara en sådan byggnad. 

Vid prövningen av lovet har hänsyn tagits till krav som följer av bestämmelserna i 2, 8 
och 9 kapitlen PBL. 

Lagstöd 
9 kap. 30 §, 10 kap 9 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

Avgift 
För handläggningen av ärendet utgår en avgift på 3 162 kronor enligt taxa fastställd av 
fullmäktige. Faktura skickas separat. 

Sammanfattning 
Svenljunga kommun söker bygglov för tillbyggnation av rum till reservkraftsaggregat i 
vattenverk på fastigheten Kleven 1:16. Tillbyggnaden görs på befintlig byggnads södra 
gavel. Den blir 11 kvadratmeter stor.  

Sökandens motivering för tillbyggnaden följande: Den kommer ge bättre förutsättningar 
för att kunna bibehålla god kvalitet på renvatten i Mårdaklev samhälle då det skulle 
minska risken för kontaminering och ge en bättre rening av vattnet. 

I dagsläget finns risker för oljeläckage i befintligt utrymme genom golvbrunn i 
byggnaden. Genom golvbrunnen kan grundvattnet riskera att kontamineras. Den kan inte 
täppas igen eftersom den även för bort kondensvatten. Reservkraftverket skulle däremot 
inte stå i någon förbindelse med primär vattenskyddszon, grundvattnet, om det flyttades 
över till önskad tillbyggnad. 
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Indikationer finns på att långsamväxande bakterier finns i råvattnet. UV-ljus används för 
att rena vatten från bakterier, virus och parasiter och är därför prioriterat att installeras i 
Mårdaklevs vattenverk. Det är idag inte möjligt på grund av platsbristen i befintlig 
byggnad.  

Platsens förutsättningar medger ingen annan placering av tillbyggnad. På västra sidan 
ligger verkets utgående vattenledning. På östra sidan ligger det tidigare vattenverket i 
vilket vattenbrunnen för råvatten är placerad och rivning är alltså inte möjlig. På 
norrsidan sker in- och utfart. 

Förutsättningar 
Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. 

För fastigheten gäller detaljplan nr 15-STY-4222, Detaljplan för Kleven 1:45 m fl i 
Mårdaklev, Svenljunga kommun, Älvsborgs län. Planerad åtgärd ligger inom mark som 
inte får bebyggas, så kallad prickad mark. Den placeras även delvis inom naturområde. 

Åtgärden företas inom primär vattenskyddzon. 

Yttranden  
Miljöenheten har upplyst om att schaktning krävs inom vattenskyddsområde och att den 
ansökan görs till miljöenheten.  

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 
(enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av Kleven 1:16, 1:2 och 1:45 har 
bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sara Borgesjö, bygglovhandläggare. 

Beslutsunderlag 
Bygglovsansökan, 2019-07-03 
Situationsplan, 2019-07-03 
Plan-, fasad- och sektionsritning 2019-07-03 
Tjänsteutlåtande, 2019-08-29 

Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man överklagar, se 
bilaga. 

Beslutet expedieras till 
Beslutet delges 
Sökanden 
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§ 13 
Anmälda delegationsbeslut 

Beslut 
Godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har fattats med stöd av 
delegation från och med 25 mars 2019 till och med 4 september 2019. 

IMN-2019-8 – IMN-2019-12 
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§ 14 
Information från enheten 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
: Stort fokus på digitalisering/effektivisering. Utveckling av E-tjänster kopplat till 

miljötillsyn pågår. E-tjänster kopplat till bygglov har redan införts men används 
sparsamt. Vi behöver bli bättre på att marknadsföra dem.  

: Arbete med ny informationshanteringsplan har påbörjats. Kommer vara en viktig del 
för att den fortsatta digitaliseringen ska vara möjlig. 

: Administratör för miljöverksamheterna har sagt upp sig. Rekrytering av ersättare 
pågår. 

: Mycket arbete med att utreda de besparingskrav som ligger på förvaltningen. 
Påverkar i stort allt planeringsarbete.  

: Enheten/Förvaltningen deltog på Texasdagarna i syfte att informera om 
verksamheten.  

: Reningsverket i Sexdrega slogs tillfälligt ut av kemikalier under vecka 29 men är i full 
drift igen. Miljöenheten kunde tillsammans med VA-enheten spåra orsaken till ett 
utsläpp från industri. 
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