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SAMMANTRDESPROTOKOLL
Bygg- och miljnmnden

Essunga kommun

Sammantrdesdatum

2022—09-29

Kommun

Essunga kommun

Beslutsinstans

Bygg- och miljnmnden

Tid och plats

Torsdagen den 29 september 2022, klockan 15:00 till 16:40 i
Kommunkontoret sammantrdesrum A.

Beslutande
Ledamter

Tjnstgrande

vriga

Peter Lundgren (M)
Caroline Lundgren (M)
Robert Hallin (S)
Pontus Aghamn (M)
Tommy Jonsson (S)
Stig Larsson (C)
ersttare

Lars-gran

Andersson (MP) erstter

Agneta Lundell (KD)

nrvarande

Ersttare

Stig Ribbing (M)

vriga

Jenny Leonardsson, enhetschef hllbar utveckling
Sandybel Keryo, nmndsekreterare
Malin Srnhult, miljinspektr
§ 33
Mikael Petersson, bygglovsingenjr §§ 33-34
Mikael Johansson, BAB/Frdtjnsthandlggareé
35-38

Justerare

2%- %

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare
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Robert Hallin (s)
OCh tid

Justerade paragrafer
Underskrifter

miljnmnden

Kommunhuset

§§

3

5

oktober, klockan 8:30.

1-43

47%
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Sandybel Keryo
Ordf'o'rande

Peter Lundgren (M)
Justerare

26 & M

M”

Robert Hallin (S)

Justerare
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Bevis om tillknnagivande
Justeringen har tillknnagivits

p

av justerat protokoll
kommunens anslagstavla.

Kommun

Essunga kommun

Beslutsinstans

Bygg- och miljnmnden

Datum

2022-09-29

fr

sammantrdet

Datum

d
tillknnagivandet
publiceras

2022-10-05

Datum d publiceringen av
tillknnagivandet upphr

2022-1 0-28

Frvaringsplats

Kommunhuset

av protokollet

Sekreterare

”WW!
Justerare

miljnmnden

Sandybel Keryo

Utdragsbestyrkande
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rendelista
Paragraf

rende

Diarienummer

Sida

BMn 2022/7

5

Anskan om frhandsbesked fr nybyggnad av
enbostadshus med komplementbyggnad

BMn 2022/26

6-7

Anskan

om bostadsanpassningsbidrag, diarienummer

BMn 2022/24

8

om bostadsanpassningsbidrag, diarienummer

BMn 2022/23

9

Anskan om bostadsanpassningsbidrag, diarienummer
2022011

BMn 2022/25

10

Revidering av delegationsordning BAB 2022

BMn 2022/28

11

Delrsrapport

BMn 2022/5

12

BMn 2022/8

13

BMn 2022/9

14

Val av justerare samt tid och plats

fr

Information bygg- och miljnmnden

2022008
Anskan

2022009

tertial 2 2022

fr

justering
2022

bygg- och

miljnmnden

Delegationsbeslut bygg- och miljnmnden

Delgivningar bygg- och miljnmnden

Justerare

&%%'

2022

2022
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§ 33

Diarienummer BMn 2022/7

Information bygg- och miljnmnden

2022

Sammanfattning av rendet
Jenny Leonardsson, chef hllbar

utveckling informerar

0

Flytt av administrativa uppgifter till Skara.

0

Frdjupad

versiktsplan

fr

Nossebro.

Mikael Peterson, bvgglovshandlggare
0

Aktivitet Informerar om PBL
—

Malin Srnhult,

Justerare

miliinspektr

informerar
9 kap § 31 c

informerar

o

Enktsvar

o

Aktivitet — Informerar om Miljbalken.
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§ 34

Diarienummer BMn 2022/26

Ans'o'kan om frhandsbesked

fr

komplementbyggnad
Bygg- och miljnmndens
Bevilja anskan

beslut

om frhandsbesked

kap. 31 § c Plan- och bygglagen
Frhandsbesked

nybyggnad av enbostadshus med

fr

ett bostadshus

p

(PBL, 2010z900).

fastigheten Fglum

ges med villkoret att skicka in motivering

Vidare beslutar nmnden
faststlld

att avgiften fr frhandsbeskedet
av kommunfullmktige. Faktura snds separat.

Frvaltningens
Bygg- och
Fglum

frslag

miljnmnden

10:9 med

std

av 9

placering av bostadshuset.

fr

r

10:9 med std

5 600

kr i enlighet med taxa

till beslut
avslr

anskan

om frhandsbesked

fr

ett enbostadshus

av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900).

Vidare beslutar nmnden att avgiften fr frhandsbeskedet
faststlld av kommunfullmktige.
Faktura snds separat.

r

5 600

p

fastigheten

kr i enlighet med taxa

Sammanfattning av rendet
rendet

avser anskan om frhandsbesked fr nybyggnad av ett enbostadshus
och garage p del
av fastigheten Fglum 10:9. Fastigheten Fglum 10:9 r en lantbruksenhe
t som bestr av flera
skiften som har en total areal om ca. 93,7 ha. Huvuddelarna av fastigh
eten r kermark.

Skande

har avsett att uppfra ett enplanshus p ca: 177 kvm och komple
mentbyggnad p ca: 50
kvm byggnadsarea p en tilltnkt avstyckning av ca 2 000 kvm. Skande
uppger att planerad
byggnation kommer att anslutas till enskilt vatten och avlopp.

In- och utfart sker via ny anslutning till mindre

vg.

Siktfrhllandena

Frutsttningar
Aktuell placering omfattas inte av riksintressen eller vriga
Besk

p

Vid besk

r

goda

fr

utfart.

bestmmelser.

plats
p

plats konstateras att hela etableringen grs

p

jordbruksmark som idag brukas.

Yttrande

Justerare
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hela etableringen r tnkt att placeras
att ge ett positivt frhandsbesked,

lmpligt

Frslag

till beslut

p

sammantrdet

p

jordbruksmark, anser frvaltningen
utan avsl anskan i sin helhet.

att det inte

(yrkande)

Ordfrande,
p

r

Peter Lundgren (M), yrkar att bevilja anskan om frhandsbesked
fr ett bostadshus
fastigheten Fglum 10:9 med std av 9 kap. 31 c Plan- och
bygglagen (PBL, 2010:900).
§

Frhandsbesked

ges med villkoret att skicka in motivering

fr

placering av bostadshus.

Beslutsgng
Ordfrande

stller sitt frslag mot frvaltningens
enlighet med ordfrandes frslag.

frslag

och finner att nmnden

Beslutsunderlag
Anskan

Situationsplan
Tjnsteskrivelse

Beslutet ska skickas till
Skande

Justerare

“WWW!

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Diarienummer BMn 2022/28

Sammantradesdatum

Revidering av delegationsordning BAB 2022
Bygg- och miljnmndens
*

beslut

Godknna ndring av delegationsordning fr bygg- och miljnmnden
vad gller
b0stadsanpassningsbidrag, och en hjning av delegationen upp till tre prisbasbelopp.

Sammanfattning av rendet

Vi

att delegationsordningen ndras s att handlggare av
bostadsanpassningsbidrag fr
att fatta beslut och avslag upp till tre prisbasbelopp, drutver
r
det bygg- och
miljnmnden
som fattar beslut om godknnande alternativt avslag.
freslr

delegation

p

I den gllande

delegationsordningen har handlggare av bostadsanpassningsbidrag delegation
p
att fatta beslut upp till 10 000 kr och samhllsbyggnadschef delegation
upp till 20 000 kr. Det har
visat sig att ven enklare renden s som att installera ledstnger och
handtag, eller en ramp
landar p kostnader runt 15 — 20 000 kr. Lite mer omfattande installationer
men nd
frhllandevis
enkla renden kan landa p belopp kring 80 000 kr. Att som idag ta upp
denna typ
av renden till nmnden innebr att det tar ondigt mycket tid i en process
som annars hade
kunnat ske bde snabbt och ltt. Att istllet fr belopp ange prisbasbelopp
i delegationsordningen
innebr att delegationsordningen inte behver justeras nr priserna
ndras. Prisbasbeloppet
faststlls av regeringen, fr r 2022 r ett prisbasbelopp 48 300
kronor och fr r 2023 r
prisbasbeloppet faststllt till 52 500 kronor.

Beslutsunderlag
Tjnsteskrivelse
Frslag

—

2022-09- 1 9

Delegationsordning

fr

bygg— och miljnmnden,

ndring

BAB

Beslutet ska skickas till
Enhetschef hllbar utveckling
av bostadsanpassningsbidrag

Handlggare

Justerare
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§ 39

Diarienummer BMn 2022/5

Delrsrapport

tertial 2 2022

Bygg- och miljnmndens
Godknna

delrsrapport,

fr

bygg- och miljnmnden

beslut

Tertial 2 2022.

Sammanfattning av rendet
Under vren

har verksamheten arbetat med att ta fram och uppdatera rutiner, utka samverkan
inom
med andra kommuner i Skaraborg. Bland annat har det resulterat i en utkning av
samverkansavtalet med Skara om att hantera Essunga kommuns bygglovsadministration, samt
att
Essunga kommun kan nyttja Skaras mttekniker fr inmatning och utstakning.
men ocks

Arbetet med framtagande av hllbarhetsstrategin pgr
och under vren har en nulgesanalys
En handlingsplan fr frorenade omrden och en handlingsplan fr miljmlen
r pbrjade.

V6

pbrjats.

Under vren har det genomfrts en arbetsmiljrond. Resultatet visar att det finns behov av
att se ver
belysningen i rummen, kontoren r inte anpassade fr att det ska vara tv personer ur
ventilationsavseende, rutiner och utbildning fr frsta hjlpen saknas, brandansvarig person saknas
och
det har inte gjorts ngra brandvningar, dessutom r det oknt hur vi ska gra nr
ngon larmar i
mtesrummen vilket det behvs bde rutin fr och utbildning i.

Taxor o avgifter fr milj-

och hlsoskydd kommer inte att n upp till budgeterat intktsml
utan vntas
ett underskott om ca 150 000 tkr, underskottet beror till stor del p att en inspektr
kommer att vara
frldraledig
under andra halvan av 2022 vilket innebr uteblivna inspektioner och drmed uteblivna
intkter. Intkterna p Bygglovsavdelningen prognosticeras att lmna ett verskott
om
lmna

200 000 kr
eftersom nmnden har ftt in fler bygglov n budgeterat, det r dock oklart om trenden
hller i sig
resterande del av ret eftersom priserna inom byggbranchen stigit kraftigt. Fr bygg-och
miljnmnden
som helhet ser prognosen ut att bli en budget i balans infor rets slut.

Beslutsunderlag
Tjnsteskrivelse
Delrsrapport

2022-09-06
tertial 2 2022

Beslutet ska skickas till
Ekonomichef

Justerare

W
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§

Diarienummer BMn 2022/8

Delegationsbeslut bygg- och miljnmnden
Bygg- och miljnmndens
Godknna

beslut

redovisningen av delegationsbeslut

2022.

2022

fr

perioden 17 maj till och med 2 september

Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag
maj 2022-06-08
- Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag
juni, 2022-07-31
—

Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag juli, 2022-07-31

- Delegationsrapport bostadsanpassningsbidragjuni
och juli, 2022-07-31
- Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag
augusti, 2022-09—01
- Delegationsrapport gllande frdtjnst
augusti 2022, 2022—09-01

- Sammanstllning

delegationsbeslut bygg— och miljnmnden,

2022-05-17—2022-09-02

Beslutet ska skickas till
Nmndsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer BMn 2022/9

Delgivningar bygg- och miljnmnden
Bygg- och miljnmndens
Godknna

2022

beslut

redovisning av delgivningar och lgga

handlingarna till protokollet.

Beslutsunderlag
Information om hantering av dda

Vilda fglar,

2022-09—02

Beslutet ska skickas till
Nmndsekreterare

Justerare

gig
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