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Förlängning av tidsbegränsat bygglov för 

ändrad användning av lokaler till tillfälligt 

anläggningsboende, Sköllersta-Kärr 11:3 och 

11:4, Hallsbergs kommun

§ 24

22/DOS/18
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  Tjänsteskrivelse Sida 1 av 6 

  

  DNR 2022/M0043 

   2022-03-02 

 
 

 

Beslut om förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändrad 

användning av lokaler till tillfälligt anläggningsboende för 

asylsökande på fastigheterna Sköllersta-Kärr 11:3 och  

Sköllersta-Kärr 11:4. 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan har inkommit gällande förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av 

lokaler till tillfälligt anläggningsboende för asylsökande på fastigheterna Sköllersta-Kärr 11:3 och 

Sköllersta-Kärr 11:4, beviljat av drift- och servicenämnden 2016-03-23. 

Ansökan strider mot gällande detaljplan, 1861-P115 laga kraft 2009-04-30, som reglerar 
användningen till småindustri och hantverk samt kontor.  

Då byggnaderna är uppförda som flerbostadshus och tidigare har använts som bostäder och de i 

tidigare ärende bedömts uppfylla villkoren i 3 kap 27-29 §§ plan- och byggförordningen anser 

bygglovsenheten att det går att fortsätta den tillfälliga användningen. Sökande har redovisat att 

Migrationsverket har fortsatt behov av boendeplatserna. Det är relativt enkelt att återställa 

byggnaderna genom att flytta ut alla möbler när verksamheten upphör. 

Drift- och serviceförvaltningen anser därför att drift- och servicenämnden bör bevilja 

tidsbegränsat bygglov för tillfälligt anläggningsboende för asylsökande som ska gälla  

till 2026-03-23. Inkomna synpunkter från berörd granne påverkar inte förvaltningens 

bedömning. 
 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900) och 
3 kap 27-29 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) att bevilja tidsbegränsat bygglov för 

ändrad användning av lokaler till tillfälligt anläggningsboende för asylsökande på fastigheterna 

Sköllersta-Kärr 11:3 och Sköllersta-Kärr 11:4 i enlighet med bifogat beslutsunderlag. Det 

tidsbegränsade bygglovet gäller till 2026-03-23. 

 

Upplysningar 
LOVET VINNER LAGA KRAFT, tre veckor efter att sakägare delgetts beslut och fyra veckor efter 

kungörelse i Post- och Inrikes tidningar för de som inte delgetts beslut. Överklagande av beslut 

ska ske inom denna tid. 

  

LOVET upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år från det datum då bygglovet 

vann laga kraft och avslutats senast 2026-03-23. 

  

LOVET är giltigt t.o.m.  2026-03-23 vilket innebär att anläggningsboendet för asylsökande ska 
vara avvecklat och byggnaderna ska vara tomställda senast den dagen. Alternativt ska en ny 

bygglovsansökan ha lämnats in och förlängt tidsbegränsat bygglov ha beviljats innan det 

datumet. 

 

Gabriel Külen, behörighetsnummer SC1114-13, är anmäld som kontrollansvarig i det här 

ärendet. 

 

Byggherren ska lämna in förslag till kontrollplan innan startbesked får beviljas. 
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Avgift i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige Hallsbergs kommun, 2018-12-27 § 

182, reviderad 2020-11-23 och indexreglerad av drift- och servicenämnden 2021-12-22. 

 

2.41: All övrig ändring, utan tekniskt samråd, med liten avvikelse: 13 560 kr. 

Faktura skickas separat. 

 

Ärendet 
Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokaler till tillfälligt 

anläggningsboende på fastigheterna Sköllersta-Kärr 11:3 och Sköllersta-Kärr 11:4 inkom från 

Diamanten från Ravinen AB 19 januari 2022. 

 

Drift- och servicenämnden beviljade tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokaler till 

tillfälligt anläggningsboende för asylsökande 23 mars 2016. Det beslutet är otydligt skrivet då 
det inte framgår hur länge det tidsbegränsade bygglovet är giltigt. Enligt tjänsteskrivelsen i det 

ärendet var bygglovet giltigt till 23 mars 2021. Verksamheten pågår fortfarande. Efter 

påminnelse från bygglovsenheten under hösten 2021 har ansökan om förlängning av det 

tidsbegränsade bygglovet med ytterligare fem år inkommit. På grund av ovanstående så har det 

här ärendet handlagts som en förlängning av tidsbegränsat bygglov. 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med 

högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska 

användas för ett ändamål som avses i 9 kap 9 § plan- och bygglagen, bygglov för ändamål av 

säsongskaraktär. 

 

Ansökan strider mot gällande detaljplan, 1861-P115 laga kraft 2009-04-30, som reglerar 

användningen till småindustri och hantverk samt kontor. 

Sökande har tidigare begärt planbesked för att ändra detaljplanen. Det är inte möjligt att ändra 

den till bostadsändamål, då kommunen tidigare har fått bidrag för att omvandla fastigheterna 

från bostadsändamål. 

 

Byggnaderna är uppförda som flerbostadshus och har tidigare, innan detaljplanen ändrades, 

använts som bostäder. De har i tidigare ärende om tidsbegränsat bygglov bedömts uppfylla 

villkoren i 3 kap 27-29 §§ plan- och byggförordningen. 

 
I bilaga 2 har sökande angett att behovet är tidsbegränsat då Migrationsverket fortfarande 

behöver ha dessa boendeplatser. De anser att det är en bra möjlighet för staten att använda 

fastigheterna då de annars riskerar att förfalla. Sökande anger också att verksamheten kommer 

att avvecklas genom att bostäderna tomställs när Migrationsverket anser att de inte har behov 

av dem längre. 

 

I dom P8690-16 har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, ansett att tidsbegränsat bygglov för 

ändrad användning av bostadshus till anläggningsboende kan beviljas då utredning i ärendet 

visat att behovet är tillfälligt och att byggnaden relativt enkelt kan återställas till ursprungligt 
skick. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga Ankomstdag 

1. Ansökan 2022-01-19 

2. Behovsredovisning 2022-01-21 
3. Yttrande Sköllersta-Kärr 1:196 2022-03-01 

4. Tillsynsbeslut DOS 2018/M0739 

5. Orienterande karta 

 

FN:s barnkonvention gäller som lag i Sverige sedan den 1 januari 2020. Drift- och 

serviceförvaltningen finner dock att bestämmelserna i denna inte utgör hinder mot att ge 

tidsbegränsat bygglov för den sökta åtgärden. 

 

Synpunkter/Yttranden 
Remiss har skickats till lagfarna ägaren av de aktuella fastigheterna samt till ägarna av berörda 

grannfastigheter: Sköllersta-Kärr 11:1, Sköllersta-Kärr 11:2, Sköllersta-Kärr 1:319, Sköllersta-Kärr 

1:196, Sköllersta-Kärr 10:1, Sköllersta-Kärr 10:2 och Sköllersta-Kärr 1:322. De har möjlighet att 

komma in med synpunkter senast 28 februari 2021. 
 

Yttrande har inkommit från ägaren av Sköllersta-Kärr 1:196, EQ Fastigheter AB, bilaga 3. 

Synpunkter som lämnas är att fastigheterna inte sköts som de ska då det alltid är smutsigt med 

trasiga barnvagnar och cyklar samt bilar som repareras utomhus. Barn har kommit in på deras 

fastighet för att palla äpplen och leka utan vuxens tillsyn. Dessutom ska åtgärder som 

fönsterbyten ha skett på fastigheterna. 

 

Hösten 2018 hade drift- och serviceförvaltningen ett tillsynsärende på fastigheterna gällande 

ovårdad tomt. I beslutet från det ärendet, bilaga 4, konstaterades att fastigheterna uppfyllde 

kraven enligt plan- och bygglagen om att en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken 
för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte 

uppkommer. 

 

Övriga remitterade har inte svarat. 

 

Kommunicering 
I inledningen av ärendet har mejlväxling skett med sökande för att få in kompletterande 

information. 

Sökande kommer att få kopia av den här skrivelsen med möjlighet att yttra sig skriftligt senast 

16 mars. 
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Lagstöd 
Plan- och bygglagen (2010:900) 

9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m. 

 
Bygglov 

2 §   Det krävs bygglov för 

   1. nybyggnad, 

   2. tillbyggnad, och 

   3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att 

      a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än 

det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till 

utan att den avsedda användningen kommit till stånd, 

      b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, 

hantverk eller industri, eller 
      c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre 

utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 

 

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan. 

 

Förutsättningar för bygglov 

30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första 

stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 

   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 

   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 

8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 

§§. 

 

30 a § Om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på grund av antagande av 

en detaljplan enligt denna lag eller äldre bestämmelser avviker från planen, får 
byggnadsnämnden i ett beslut om bygglov förklara att avvikelsen ska anses vara en sådan 

avvikelse som avses i 30 § första stycket 1 b. En sådan förklaring får avse endast en liten 

avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. 

Lag (2014:900). 

 

31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker 

från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 

områdesbestämmelsernas syfte och 

   1. avvikelsen är liten, eller 
   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas 

eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 
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31 c § Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som 
följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 

   1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett 

allmänt intresse, eller 

   2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 

komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). 

 

31 d § Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en 

samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. 

Lag (2014:900). 

 
31 e § Bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges om åtgärden kan antas medföra 

   1. betydande miljöpåverkan, eller 

   2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag (2014:900). 

 

Tidsbegränsade bygglov 

33 § För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a 

§§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under 

en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om 

tillfällig användning av byggnad eller mark. 
 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med 

högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska 

användas för ett ändamål som avses i 9 §, bygglov för ändamål av säsongskaraktär. Lag 

(2014:900). 

 

33 a § För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat bygglov 

ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning 

enligt 30-32 a §§. 

 
Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst 

fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år. 

Lag (2017:266). 

 

Plan- och byggförordningen (2011:338) 

3 kap. Krav på byggnadsverk 

Särskilda undantag för tillfälligt anläggningsboende 

27 § Kraven som gäller energihushållning, hushållning med vatten och avfall och 

bredbandsanslutning i 8 kap. 4 § första stycket 6, 9 och 10 plan- och bygglagen (2010:900) och 

14, 20 och 20 a §§ detta kapitel samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till 
de paragraferna behöver inte uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än 

ombyggnad avseende ett tillfälligt anläggningsboende. 

Förordning (2016:1249). 
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28 § I fråga om nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad avseende ett 
tillfälligt anläggningsboende ska kraven i 8 kap. 1 § och 4 § första stycket 2-5, 7 och 8 plan- och 

bygglagen (2010:900) och 8-10, 13 och 16 §§ och 18 § första stycket detta kapitel samt de 

föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna anpassas och avsteg 

från kraven göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och 

varaktighet. 

 

Anpassningar och avsteg som görs enligt första stycket får inte medföra en oacceptabel risk för 

människors hälsa och säkerhet. Förordning (2016:539). 

 

29 § Trots 4 § första stycket och 18 § andra stycket behöver ett tillfälligt anläggningsboende inte 
vara försett med hiss eller annan lyftanordning. Förordning (2015:934). 

 

Motivering av beslut 
Då byggnaderna tidigare har använts som bostäder och de i tidigare ärende bedömts uppfylla 

villkoren i 3 kap 27-29 §§ plan- och byggförordningen anser bygglovsenheten att det går att 

fortsätta den tillfälliga användningen. Sökande har redovisat att Migrationsverket har fortsatt 

behov av boendeplatserna. Det är relativt enkelt att återställa byggnaderna genom att flytta ut 

alla möbler när verksamheten upphör. 

 

Drift- och serviceförvaltningen anser därför att drift- och servicenämnden bör bevilja 

tidsbegränsat bygglov för tillfälligt anläggningsboende för asylsökande som ska  

gälla till 2026-03-23. Inkomna synpunkter från berörd granne påverkar inte förvaltningens 

bedömning. 
 

 

Drift- och serviceförvaltningen 
 

 

 

Magnus Ribbing    Magnus Eliasson 

Förvaltningschef    Byggnadsinspektör 
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1

Eliasson, Magnus

Från: Gabriel Külen <gabriel87@live.se>

Skickat: den 21 januari 2022 00:10

Till: Eliasson, Magnus

Ämne: Sv: Föreläggande om komplettering Sköllersta-Kärr 11:3 och 11:4, DOS 2022/M0043

Redovisning 

Ange hur lång tid ni vill förlänga det tidsbegränsade bygglovet. 

Vi vill förlänga med 5 år till. 

 

Redovisa varför behovet är tidsbegränsat.  

Fastigheten behöver tidsbegränsat lov då det är statens myndighet (Migrationsverket) som behöver ha dessa 

boendeplatser fortfarande. Det har pågått i fem år och de är i behov av dem fortfarande. Det är en jätte bra 

möjlighet för staten att använda dessa fastigheter då de annars riskerar att förfalla och bli en skamfläck istället för 

Pålsboda. Att fastigheten kan användas bidrar till att butiker i området får mer kunder och håller småorter i liv. Det 

har fungerat jätte bra dessa fem år och fastigheterna har underhållits löpande.  

 

En avvecklingsplan som redovisar hur och när verksamheten ska avvecklas. 

Verksamheten kommer att avvecklas när migrationsverket anser att dess behov inte behövs. Just nu ligger man efter 

med bostäder och de boende riskerar att bli hemlösa om man inte använder dessa fina fastigheter fortfarande.  

Bostäderna kommer avvecklas på sådant sätt att de blir tomma per automatik när migrationsverket flyttar ut. Detta 

eftersom lokalerna är i sin tur och har alltid varit anpassade för bostad.  

 

 

Vänliga hälsningar,  

 

Gabriel Külen 
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Eliasson, Magnus

Från: Peter Bergström <info@eqfastigheter.se>

Skickat: den 1 mars 2022 07:18

Till: Eliasson, Magnus

Ämne: DNR 2022/M0043

Yttrande över bygglov 

DNR 2022/M0043 

Sköllersta-Kärr 11:3 

  

Vi har fått till oss att lämna synpunkter på ett bygglov som grannfastigheten har sökt.  

Som vi har förstått önskas en förlängning av det tidsbegränsade bygglov som finns idag. Vi ställer oss negativa till 

beslut om förlängt tidsbegränsat bygglov. Motivering sker i punktform nedan. 

·  De fastigheter som idag har ett tillfälligt bygglov sköts inte som de ska. Det är alltid smutsigt, trasiga cyklar, 

halva barnvagnar och ofta bilreparationer som sköts utomhus. Detta medför att området får dålig status och 

vår fastighet sjunker i värde.  

 

·         Flera gånger har vi haft personer som kommer från de fastigheter som idag har det tillfälliga bygglovet 

inne på vår tomt, det är allt från att palla äpplen, kasta pinnar och leka. Det finns ingen vuxen vare sig 

förälder eller annan som har koll på barnen.  

 

·        Detta är första gången som vi får till oss att ett bygglov sökts, trots flera åtgärder i fastigheten (tex 

fönsterbyte) det är fler än ett fel i de fastigheterna som berörs.  

 

 

Med vänlig hälsning 

EQ Fastigheter 

Peter Bergström 073- 40 40 364 
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Nybyggnad av garage på fastigheten Åsen 1:6, 

Hallsbergs kommun

§ 25

22/DOS/18
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  Tjänsteskrivelse Sida 1 
av 4 

  

 2022 02 28 DNR 2022/M0012 

         Reviderad 2022-03-09 

 
 

Beslut om avslag för nybyggnad av garage på  
fastigheten Åsen 1:6, Stationsvägen 6. 
 

Ärendebeskrivning 
12 januari 2022 inkom ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Åsen 1:6.  
Enligt gällande detaljplan får endast ett uthus uppföras till en byggnadsarea av maximalt 30 
kvadratmeter. I ansökan framgår det att det planerade garaget har en byggnadsarea om 37 
kvadratmeter, vilket är en avvikelse på 7 kvm och 1,6%. På fastigheten finns det sedan tidigare 
ett uthus som sökande vill behålla samt att man har ett attefallshus uppfört i form av ett 
växthus, därav kan inte Attefallsreglerna utnyttjas igen för att uppföra garaget. 
 
Ansökan om nybyggnad av garage på fastigheten Åsen 1:6 avviker från gällande detaljplan på 
mer än ett sätt. Avvikelsen på en överyta om 1,6% samt att åtgärden skulle tillåta en 
komplementbyggnad mer än vad detaljplanen medger är inte att betrakta som en liten 
avvikelse. Drift- och serviceförvaltningen föreslår därför att Drift- och servicenämnden avslår 
ansökan om nybyggnad av garage på fastigheten Åsen 1:6. 
 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på 
fastigheten Åsen 1:6 med stöd av 9 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900) och i enlighet med 
bifogat beslutsunderlag då ansökan avviker från gällande detaljplan gällande tillåtet antal 
komplementbyggnader och tillåten byggnadsarea, vilket är mer än en liten avvikelse.  

 

Upplysningar 
Avgift i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun  
2018-12-17 KF §115 och reviderad 2020-11-23 KF § 79 samt indexreglerad av drift- och 
servicenämnden 2020-12-16 DOS § 123. 
 
Registrering 1 timme + bygglovsprövning 7 timmar = 8 timmar 
8 timmar x 904 kr/tim = 7 232 kronor. 
Faktura skickas separat. 

 

Ärendet 
12 januari 2022 inkom ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Åsen 1:6 
från fastighetsägaren Henrik Lindström. Den planerade nybyggnationen planeras att uppföras till 
37 kvadratmeter. 
 
Fastigheten Åsen 1:6 berörs av en detaljplan 18-SKÖ-898 laga kraft 1961-03-25. I tillhörande 
förteckning över stadsplanebestämmelser står det att endast ett bostadshus och ett uthus får 
uppföras. Det står även att uthus eller annan gårdsbyggnad inte får upptaga större areal än 30 
kvadratmeter. Befintligt uthus är i dag ca 30 kvadratmeter.  
 
Byggrätt är den maximala bebyggelse som tillåts på en fastighet enligt detaljplanen. Byggrätten 
styr alltså en fastighetsägares rätt att bygga på en tomt. Vanligtvis anges byggrätten i 
byggnadsarea, alltså arean som byggnaden upptar på marken inklusive utskjutande delar. I 
gällande detaljplan styrs antalet uthus samt storleken på uthuset till 30 kvadratmeter. 
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Den planerade åtgärden avviker från gällande detaljplan på två sätt, då det bara får byggas ett 
uthus och det får vara maximalt 30 m². Ansökt åtgärd har en area om 37 kvadratmeter. Det 
innebär en överyta på 7 kvadratmeter eller 1,6% Domstolar har i tidigare avgörande gett avslag 
när det gäller antal uthus på fastigheter som är reglerade till ett uthus samt överyta på 
komplementbyggnader.  
 
Området där fastigheten ingår är utpekat i Hallsbergs kulturmiljöprogram. Fastigheten är dock 
inte utpekat som särskilt värdefull. De fastigheter som är utpekade som särskilt värdefulla är 
Åsen 1.7 och Åsen 1:17. I riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet står det att underhåll och 
ombyggnad ska utföras varsamt och byggnadens karaktär bevaras och inte förvanskas, vid 
nybyggnation ska stor hänsyn tas till omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning, 
färg och placering. 

  
Enligt en dom som Mark och miljödomstolen kom fram till 2013-09-16, P 1092–13 konstaterades 
det enligt detaljplanen medges det bara en komplementbyggnad och till en byggnadsarea på 50 
kvadratmeter. Ärendet avviker från detaljplanen när det gäller både antal 
komplementbyggnader och byggnadsarea då sökande ville uppföra ytterligare en 
komplementbyggnad som överskrider med 10 kvadratmeter från de 50 kvadratmeter som fick 
byggas, det vill säga en avvikelse om 20%. Avvikelserna kan inte ses som en liten avvikelse och 
åtgärden är inte heller förenlig med detaljplanens syfte varför bygglov inte kan beviljas. 

 
Innan bygglovsansökan inkom till Drift- och serviceförvaltningen hade förvaltningen en dialog 
med sökande. Förvaltningen har väglett sökande i de alternativ som finns. Ett av dem skulle ha 
varit att sökande kunde utnyttja de så kallade attefallsreglerna och bygga en sådan 
komplementbyggnad om max 30 kvadratmeter och på så vis kunna ha två uthus eftersom 
attefallsåtgärderna får strida mot gällande detaljplan. Detta har dock sökande redan utnyttjat 
och byggt ett växthus. Enligt PBL kan man endast utnyttja attefallsreglerna en gång.  

 
Ett annat alternativ som sökande kunnat utnyttja är att riva sitt befintliga uthus och ersätta med 
ett nytt. Sökande har dock vidhållit ansökan om en nybyggnad. 
 
Under bygglovsprövningen har det framkommit att fastigheten har ett u-område, det vill säga 
ett område med prickad mark reserverat för underjordiska tekniska ledningar. U-området 
sträcker sig från öster in på till mitten av fastigheten där u-området viker av mot söder till 
tomtgräns. VA-enheten yttra sig med en önskan på 4 meter mellan u-område och 
nybyggnationen vilket inte kommer bli möjligt då ytan för den tänkta åtgärden då inte är 
tillräckligt stor. Det har beviljat bygglov för två garage större än 30 kvadratmeter tidigare i 
området med samma detaljplan. Dessa beslut är beslutade på felaktiga grunder och därför är 
inte loven prövade som avvikelser från detaljplanen. 
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Sammanfattningsvis gör drift- och serviceförvaltningen den samlade bedömningen att uppföra 
ett garage på 37 kvadratmeter på Åsen 1:6 inte går att genomföras då detaljplanen medger bara 
ett uthus till en yta av maximalt 30 kvadratmeter. Avvikelserna är inte att betrakta som ett litet 
avsteg och därför föreslår drift- och serviceförvaltningen avslag för ansökan om bygglov av 
nybyggnad av garage på fastigheten Åsen 1:6. 
 

Beslutsunderlag 
 
Handling Ankomstdatum 

Bilaga 1 Ansökan 2022-01-12 
Bilaga 2 Situationsplan 2022-01-12 
Bilaga 3 Planritning 2022-01-12 
Bilaga 4 Konstruktionsritning 2022-01-12 
Bilaga 5 Fasadritningar 4st 2022-01-12 
Bilaga 6 Enkel nybyggnadskarta 2022-02-14 
Bilaga 7 Orienteringskarta 2022-02-28  
Bilaga 8 Yttrande från sökande 2022-03-01 
 
 

 

 

Synpunkter/Yttranden 
Lagfarna ägarna av berörda grannfastigheter har fått möjlighet att yttra sig över ansökan men 
har inte haft några synpunkter. Grannfastigheter som har fått möjlighet att yttra sig är Kalsta 
2:7, Åsen 1:7, Åsen 1:69, Åsen 1:87 samt vägsamfälligheten Sköllersta S:1 
Internt har vatten- och avloppsenheten fått yttra sig, yttrandet från va-enheten var att 
byggnation får uppföras 4 meter från det u-område som går genom fastigheten.  

Motivering  
Vi kan bara ta hänsyn till hur u-området är utformat i detaljplanen och kan inte uppfylla 
synpunkter som VA har på att byggnation får uppföras 4 meter från u-område. 

 

Kommunicering 
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Dialog har skett med sökande med mejl. Sökande har fått kopia av den här tjänsteskrivelsen och 
har inlämnat ett yttrande. I yttrandet argumenterar sökande för sin sak, se bilaga 7. Sökandes 
yttrande ändrar inte drift- och serviceförvaltningens bedömning i ärendet. 
 

Lagstöd 
 

Plan- och bygglag (2010:900), PBL. 

9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m. 

Förutsättningar för bygglov 
30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första 
stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 
   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 
   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 
8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 
§§. 
 

 

Motivering av beslut 
I den aktuella detaljplanen som gäller på fastigheten tillåts bara ett uthus till en storlek om max 
30 kvadratmeter. I ansökan framkommer det att den planerade åtgärden gäller uppförande av 
ytterligare ett uthus till en storlek på 37 kvadratmeter. Detta strider mot gällande detaljplan 
både gällande antal uthus samt storleken på uthuset. Enligt domar i liknande ärenden är detta 
inte att betrakta som ett litet avsteg och bygglov ska därför inte beviljas. 
 
 
Då ansökan om bygglov avviker från bestämmelserna i stadsplanen på två sätt, och det inte går 
att bedöma avvikelserna som små, föreslår drift- och serviceförvaltningen att Drift- och 
servicenämnden avslår ansökan om nybyggnad av garage på fastigheten Åsen 1:6. 

 
 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga 

Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 

 

Drift- och serviceförvaltningen 
 

 
Magnus Ribbing    Thomas Ryman 
Förvaltningschef    Byggnadsinspektör 
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Yttrande gällande tjänsteskrivelse för nybyggnad av garage på fastigheten 

Åsen 1:6, Stationsvägen 6    

Sköllersta 2022-02-22 

Ärende: DNR 2022/M0012 

 

Ärendebeskrivning och situation 

 

Vi söker bygglov av två anledningar. 

Vi har en stor tomt (2240 m2) med ett fint sekelskifteshus. Vi önskar att komplettera vårt vackra 

gamla uthus och vårt orangeri (Attefall) med en tredje byggnad i samma stil, som tillsammans skapar 

en känsla av innergård, och ger en fin helhetskänsla (Se Nybyggnadskarta (bilaga 1) och bilder 1) på 

tomten och i området med gamla byggnader. 

Vi har ett behov av ett funktionellt garage, vilket vill kunna nyttja som lokal för snickeri och annat 

hantverk som möbeltapetsering och arbete i lera. Tillsammans med ett stort intresse för odling, så 

planerar vi för att kanske utveckla en gårdsförsäljning och arbete i bostaden i framtiden. 

För att få bygglov, så måste vi riva det gamla vackra uthuset som håller ihop innergård och 

boningshus. Huset är inte ändamålsenligt, men vi vill ta hand om det och ha det kvar pga det gamla 

Stationsområdets gestaltning. Det står modell för övriga byggnader. 

För att bygga ett hus med god funktion och i harmoni med övriga byggnader, då önskar vi bygga 36,8 

m2 istället för 30 m2. Samtliga övriga (3) tomter inom denna detaljplan har byggnader som är 50m2 

eller större. Avsteg från ursprungsplanen har alltså gjorts på alla andra tomter. Senaste bygglovet för 

en av grannarna är relativt nytt och bör vara jämförbart med tanke på storlek och 

likahandlingsperspektiv. 

 

Förslag till beslut 
 

Att frångå detaljplanen från 1961, som inte är förenligt med dagens sätt att bygga och bo:  

1. Att inte få bebygga mer än 7,4 % av tomten (Boningshus 135m2 + 30m2), vi har en önskan 

om få bebygga 9,5%. Då byggrätten är omotiverat liten, jämfört med omgivning och 

tomtstorlek. 

Byggrätten är liten om man ser till dagens standard, vi uppnår inte heller begränsningen i 

detaljplanen gällande 1/5 av tomtarean eller högst 300 m2.  

Närmaste grannarna inom samma detaljplan har större byggrätt med mindre tomter  

Åsen 1:69: 50 m2  

Åsen 1:87: 50 m2 

Åsen 1:7: 54 m2 
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Gällande skrivningen: ” Det har beviljats två garage tidigare i området med samma detaljplan på 

felaktiga grunder där av går det inte att bevilja fler felaktigt.” så finns det inget som säger att det 

finns ett begränsat antal felbeslut som kan tas. Tvärtom så är bygglovet för Åsen 1:87 är tämligen 

nytt och bör vara jämförbart med tanke på storlek och likahandlingsperspektiv 

2. Att bibehålla och restaurera det gamla uthuset som inte är funktionellt idag, men har ett 

värde ihop med boningshuset . 

Vi anser att riva det gamla fina uthuset är något som försämrar gestaltningen i det gamla 

Stationsområdet. Det är en över hundra år gammal byggnad med kulturhistoriskt värde. Många av 

fastigheterna kring Stationsområdet har liknande byggnader (Se Bilder 2). Det är en vacker byggnad 

med frisk stomme men som inte går att nyttja på ett modernt sätt, bland annat beroende på 

sättningar i grundkonstruktionen (Se Bilder 3). Taket är bytt för att bevara byggnaden i många år till 

och ommålning är påbörjad sommaren 2021.  Byggnaden avskärmar tomten mot åkern och ramar in 

trädgården med ett uttryck av innergård (Se Bilder 1). Det finns ett stort värde att bevara uthuset 

och för oss är det ingen komplementbyggnad beroende på skicket och vad det faktiskt går att nyttja 

det till. Den nya byggnaden planeras att uppföras och färgsättas med den gamla byggnaden som 

förebild. 

Redan idag så har detaljplanens intentioner luckrats upp i bygglov för Åsen 1:87 och förändring av 

detaljplanen har redan har gjorts av Åsen 1:69 (Dnr KS 140/207). 

Kommentar angående U-område 
Vi antar att U-områdets syfte är att kunna dra vatten till Åsen 1:87 från huvudledningen i bakkant på 

vår tomt. Åsen 1:87 har nu fått bygglov med VA från andra sidan tomten.  

Vi har haft dialog med Thomas Ryman och Samir Madzo (VA) gällande U-området och då fått svaret 

att: ”!..I detta fall är det inte u-området som är avgörande utan den begränsade tillåtna storlek 

på  uthus samt antalet…�!Därför utgår vi ifrån att det inte påverkar bygglovet.!!

 

Med vänlig hälsning, 

 

Henrik Lindström och Helena Lindström 

Stationsvägen 6 

697 74 Sköllersta 
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Bilder 1 – Helheten: innergård, avskärmning, en del av gestaltningen i Stationsområdet 
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Bilder 2 – Byggnader i bakkant på tomterna utmed Stationsvägen 
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Bilder 3 – Vacker byggnad som inte går att nyttja på ett modernt sätt 
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Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2022

§ 26

22/DOS/18
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1 

 2022-03-02 Dnr: 22/DOS/18 

 

 
 

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2022   

Ärendebeskrivning 
Det är Byggnadsnämnden i varje kommun som ensamt ansvarar för samhällets tillsyn över 
att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de bestämmelser och beslut 
som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. I Hallsbergs kommun är det Drift- och 
servicenämnden som utgör Byggnadsnämnden och som är ansvarig för tillsyn enligt PBL. 
  
Tillsynsplanens syfte är att tydliggöra Drift- och servicenämndens tillsynsansvar, vilka 
områden som Drift- och servicenämnden har ansvar över och hur tillsynsarbetet är tänkt att 
utövas i praktiken. Det ska också framgå vilka åtgärder som planeras och prioriteras under 
det kommande året. Tillsynsplanen ska vara ett levande dokument som uppdateras varje år. 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar anta tillsynsplanen enligt plan- och bygglagen 2022 

 

Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 

 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

Magnus Ribbing  Åsa Gunnarsson 

Förvaltningschef  Bygglovschef 

 

Bilagor 

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2022  
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1 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2022 
Detta är en kommunal tillsynsplan enligt Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900.  

Det är byggnadsnämnden i varje kommun som ensamt ansvarar för samhällets 
tillsyn över att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de 
bestämmelser och beslut som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. Det är 
ingen annan myndighet än byggnadsnämnden som har det ansvaret. 

I Hallsbergs kommun är det Drift- och servicenämnden som utgör byggnadsnämnd 
och som är ansvarig för tillsyn enligt PBL och det är Drift- och 
serviceförvaltningens bygglovenhet som handlägger ärenden om tillsyn enligt PBL 
på delegation av Drift- och servicenämnden. 

 

1.1 Tillsynsplanens syfte 
Tillsynsplanens syfte är att tydliggöra drift- och servicenämndens tillsynsansvar, 
vilka områden som drift- och servicenämnden har ansvar över och hur 
tillsynsarbetet är tänkt att utövas i praktiken. Det ska också framgå vilka åtgärder 
som planeras och prioriteras under det kommande året. Tillsynsplanen ska vara 
ett levande dokument som uppdateras varje år. 

2 Drift- och servicenämnden tillsynsansvar  

2.1 Allmänt  
Drift- och servicenämnden har tillsyn över att plan- och bygglagen och att de 
förordningar, föreskrifter, domar och andra beslut som meddelas med stöd av 
lagen följs. Så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en 
bestämmelse ska Drift- och servicenämnden pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om påföljd. Drift- och servicenämnden får ofta 
kännedom om överträdelser via medborgare som hör av sig till kommunen med 
information eller klagomål. Nämnden har inte någon laglig möjlighet att avstå från 
en prövning om ingripande. Det gäller oavsett hur frågan kommit upp. Drift- och 
servicenämndens skyldighet att ta upp en tillsynsfråga till prövning omfattar inte 
bara åtgärder som kräver bygglov utan alla åtgärder inom plan- och bygglag-
stiftningens tillämpningsområde. Tillsynen omfattar exempelvis även att bygglovs-
fria och bygglovsbefriade åtgärder uppfyller lagens krav.  

Ett aktivt tillsynsarbete ger en tydlig signal att det finns en betydande risk att 
avsteg från beslut och bestämmelser upptäcks. 

Då tillsyn är en myndighetsutövning är det viktigt att drift- och servicenämnden 
sköter denna uppgift och inte åsidosätter tillsynen. Vid försummelse kan det 
ytterst bli fråga om straffansvar för tjänstefel och skadeståndsansvar på grund av 
vårdslös myndighetsutövning. 

Drift- och servicenämnden är tillsynsmyndighet och ansvarar för frågor om lov, 
besked och tillsyn. Drift- och servicenämnden ska verka för en god byggnadskultur 
och stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande. Genom tillsyn ska 
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Drift- och servicenämnden bidra till att felaktigheter och brister åtgärdas och till 
att lagstiftningen följs.  

Tillsyn bedrivs så att vår byggda miljö ska vara säker, hälsosam och tillgänglig. 

Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att demokratiskt 
beslutade lagar och bestämmelser följs och tillämpas i enlighet med lagstiftarens 
intentioner och på samma sätt i hela landet inom ramen för det större eller 
mindre bedömningsutrymme som finns i olika regler. Avsteg och undantag ska 
endast kunna ske om reglerna tillåter det. En sådan tillämpning är rättssäker, 
rättvis och enhetlig och drift- och servicenämnden kan genom ett effektivt 
tillsynsarbete bidra till detta. I plan- och bygglagstiftningen är tillsynen utformad 
så att Drift- och servicenämnden vid beslutande om ingripande inte ska kunna ha 
utrymme för övertalning, förhandling eller situationsanpassning. Drift- och 
servicenämnden ska utföra tillsynen på ett sakligt sätt som har stöd i 
lagstiftningen.  

Länsstyrelsen och Boverket ska ge kommunerna tillsynsvägledning, råd och stöd.  

Det finns bara ett tillsynsområde som byggnadsnämnden får ta ut avgift inom och 
det är IMD-individuell mätning och debitering av uppvärmning och 
tappvarmvatten, inom all annan tillsyn saknas bestämmelser som ger rätt för 
byggnadsnämnden att ta ut avgift för sitt tillsynsarbete. De byggsanktionsavgifter 
som nämnden tar ut tillfaller dock kommunen. Vid eventuellt vitesföreläggande 
tillfaller det staten.  

I 9 § förvaltningslagen framgår vidare att ärenden där någon enskild är part ska 
handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 
säkerheten eftersätts.  

Meningen med Drift- och servicenämnden tillsyn är att: 

- se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav och är säker, hälsosam och 
tillgänglig. 

- se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och sköts så att 
värden bevaras samt att olägenheter och olycksrisker inte uppkommer  

- säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs 
och att samhällets lagar och regler följs 

 

2.2 Drift- och servicenämnden tillsynsområden 
Det är lätt att få intrycket att Drift- och servicenämndens tillsyn endast handlar 
om att hantera så kallade svartbyggen. Tillsynsansvaret omfattar dock betydligt 
mer och är till nytta för många under lång tid. Nämndens tillsynsansvar omfattar 
exempelvis även de tekniska egenskapskraven och gäller både i byggskedet och i 
bruksskedet. 

Nedan följer en beskrivning av respektive område som Drift- och servicenämnden 
har tillsynsansvar över. 
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2.2.1 Enkelt avhjälpta hinder – tillgänglighet  

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet i lokaler dit allmänheten har 

tillträde ska alltid avhjälpas om hindret med hänsyn till de praktiska och 

ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Lokaler dit allmänheten har 

tillträde är exempelvis receptioner, bibliotek, restauranger och affärslokaler. 

Bostäder räknas inte in som sådana lokaler som omfattas av kraven. Enkelt 

avhjälpta hinder ska även åtgärdas för allmänna platser exempelvis väg, park eller 

torg som i en detaljplan är utpekade för gemensamt behov.  Ett enkelt avhjälpt 

hinder som ska åtgärdas är ofta fysiskt, som nivåskillnader, tunga dörrar, brister i 

belysning eller skyltning. Hindren ska avhjälpas oavsett när de uppkommit, och 

om det inte åtgärdas har Drift- och servicenämnden rätt att besluta om ett 

åtgärdsföreläggande. Ett sådant beslut får förenas med vite. Frågan om ett hinder 

är enkelt att avhjälpa kan omprövas om förutsättningarna förändras.   

Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 § andra stycket och 

12 § andra stycket PBL. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2013:9, 

HIN 3-offentliga/publika lokaler, som trädde i kraft den 1 juli 2013.  

När man anlägger allmänna platser eller områden för andra anläggningar än 

byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga.  Kravet finns i 8 kap 12 § första stycket PBL. 

Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2011:5 ALM 2.  

 

Syfte  

För att alla ska kunna vara delaktiga i samhället är det viktigt att funktions-

hinderperspektivet genomsyrar de kommunala verksamheterna. Det är även 

viktigt att kommunen arbetar för att förbättra tillgängligheten. I och med ansvaret 

för den fysiska planeringen har kommunen en avgörande roll i målet om ett 

tillgängligt Sverige. Drift- och servicenämnden har ansvaret för att publika lokaler 

ska var tillgängliga för alla. Det är en fråga om jämställdhet och rättvisa.  

 

2.2.2 Obligatorisk ventilationskontroll, OVK  

Det är fastighetsägaren, oavsett vem som använder byggnaden, som är ansvarig 

för att funktionen hos ventilationssystem i byggnaden kontrolleras innan systemet 

tas i bruk och därefter kontrolleras med jämna intervall. Kontrollen utförs av en 

sakkunnig besiktningsman. Vid en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska det 

kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper i huvudsak 

överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Har en 

omfattande ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller föreskrifterna 

som gällde vid ombyggnadsåret. OVK utförs för att säkerställa ett tillfredställande 

inomhusklimat i byggnader. Dessutom ska det undersökas vilka åtgärder som kan 

vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte 

medför ett försämrat inomhusklimat. Om besiktningen inte utförs inom 

föreskriven tid har Drift- och servicenämnden möjlighet att förelägga ägaren att 

utföra en OVK. Skulle det finnas brister som inte åtgärdas har Drift- och 
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servicenämnden möjlighet att förelägga fastighetsägaren att åtgärda påtalade 

brister. Ett sådant beslut får förenas med vite.  

Syfte  

Att ha god tillsyn av OVK då ventilationen är väsentlig för en god innemiljö. 
Bristande ventilation kan leda till en ökning av allergier, astma samt nedsatt 
prestationsförmåga för de som är i lokalerna. Miljöer där barn och ungdomar 
vistas (förskolor och skolor) bör prioriteras. OVK är också viktigt för att bidra till 
det nationella miljökvalitetsmålet -God bebyggd miljö. Målet innebär bland annat 
att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och 
radonhalter eller oacceptabla hälsorisker. 

 

2.2.3 Hissar och andra motordrivna anordningar 

Det är fastighetsägaren eller den som är ansvarig för en hiss eller annan 
motordriven anordning som är skyldig att se till att anordningen kontrolleras 
innan anordningen tas i bruk och därefter med jämna intervall. Kontrollen ska 
utföras av sakkunnig besiktningsman. Motordriven anordning kan vara 
rulltrappor, småliftar och motordrivna portar. 

Om anordningen inte uppfyller kraven på skydd för säkerhet och hälsa eller att 
kontrollen inte utförs inom föreskriven tid får den inte användas. För hiss ska 
fastighetsägaren även se till att det finns en giltig och väl synlig besiktningsskylt i 
varje hiss. På skylten ska det framgå sista datum för när hissen måste besiktigas 
nästa gång. Alla hissar ska besiktigas en gång om året. Drift- och servicenämnden 
har via bygglovsenheten tillsynsansvar över att kraven uppfylls. Används en 
anordning innan bristerna är åtgärdade och ett godkänt protokoll upprättas ska 
drift- och servicenämnden besluta om byggsanktionsavgift. Har en anordning fått 
användningsförbud ska den åtgärdas så att tillgängligheten klaras till och i en 
byggnad. Åtgärdas inte anordningen har Drift- och servicenämnden möjlighet att 
förelägga anordningens ägare att åtgärda bristerna. Ett sådant beslut får förenas 
med vite. 

Syfte  

Att hissar och motordrivna anordningar är säkra att använda.  

 

2.2.4 Olovligt byggande - olovlig åtgärd  

Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov. Den 

juridiska termen är olovligt byggande. Egentligen står benämningen för alla 

åtgärder som är lov- eller anmälanpliktiga och som utförs utan att start- eller 

slutbesked har meddelats.  

Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har utförts 

ska drift- och servicenämnden rätt att ta ut en byggsanktionsavgift. Det spelar 

ingen roll om felet begåtts av misstag, eller om byggherren inte känt till reglerna. 

Bedöms åtgärden kunna få lov i efterhand kan ett lovföreläggande beslutas där 

ägaren ges möjlighet att inom viss tid ansöka om lov för åtgärden. Om lovföre-

läggandet inte följs kan Drift- och servicenämnden besluta att på ägarens 
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bekostnad upprätta de ritningar som behövs för att kunna pröva frågan om lov. 

Kan lov, start- eller slutbesked inte lämnas för åtgärden i efterhand har drift- och 

servicenämnden möjlighet att besluta om rättelseföreläggande där det beslutas 

att åtgärden ska rivas, tas bort eller återställas. Beslut om rättelseföreläggande får 

förenas med vite.  

Preskriptionstiden för rättelseförelägganden vid olovligt byggande är 10 år och 

efter det är det för sent att besluta om exempelvis rivning av det olovligt byggda. 

Tioårsregel gäller dock inte när man ändrat en bostadslägenhet till väsentligt 

annat ändamål, till exempel kontor eller hantverk. Det är kommunen som har 

bevisbördan vid ingripanden. Kommunen kan inte ta ut byggsanktionsavgiften om 

Drift- och servicenämnden/Bygglovsenheten inte låtit den som byggt olovligt, fått 

möjlighet att yttrande sig inom fem år efter överträdelsen.  

Syfte  

Det är viktigt för det allmännas förtroende att Drift- och servicenämnden lever 
upp till sitt ansvar att se till att samhällskraven blir uppfyllda. Det är en 
demokratisk rättvisefråga att den enskildes möjlighet att bygga grundas på lagar 
och bestämmelser och inte på grannarnas goda vilja. Bygglovsenheten 
kontrollerar att åtgärderna uppfyller de krav som lagen ställer.  

 

2.2.5 Bristande underhåll (förfallna byggnader och ovårdade tomter) 

Förfallna byggnader 

Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de 
tekniska egenskaperna bevaras. Det innebär att byggnadstekniskt underhåll skall 
ske så att byggnaden bibehåller de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga 
om t.ex. bärförmåga, säkerhet vid användning och vid brand, skydd med hänsyn 
till hälsa och lämplighet för det avsedda ändamålet. Om byggnaden är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får 
den inte förvanskas. Sköter byggnadens ägare inte detta har Drift- och 
servicenämnden möjlighet att besluta om åtgärdsföreläggande. Ett sådant beslut 
får förenas med vite. Om föreläggandet inte följs har drift- och servicenämnden 
möjlighet att besluta att åtgärden ska utföras på fastighetsägarens bekostnad.  

Om byggnaden är förfallen eller skadad i väsentlig omfattning och inte sätts i 
stånd inom skälig tid får Drift- och servicenämnden besluta att byggnaden ska 
rivas. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Om föreläggandet inte följs 
har Drift- och servicenämnden möjlighet att besluta att åtgärden ska utföras på 
fastighetsägarens bekostnad. Har byggnationen brister som kan äventyra 
säkerheten för den som uppehåller sig i eller i närheten av byggnaden får Drift- 
och servicenämnden förbjuda användningen av hela eller delar av byggnaden. Ett 
sådant beslut får förenas med vite. 

Ovårdade tomter 

Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas 
och skötas så att risk för olycksfall begränsas och att betydande olägenheter för 
omgivning och trafik inte uppkommer. Tomter skall underhållas och skötas 
oavsett om den är bebyggd eller inte. Det innebär att fastighetsägaren måste 
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sköta sin tomt så att den hålls vårdad och att det inte samlas avfall, skräp, 
byggmaterial med mera som kan utgöra en betydande olägenhet för 
omgivningen. Även häckar och annan växtlighet ska skötas så att trafiksäkerheten 
inte äventyras. Om fastighetsägaren inte håller tomten i vårdat skick har drift- och 
servicenämnden möjlighet att besluta om åtgärdsföreläggande. Ett sådant beslut 
får förenas med vite. Om föreläggandet inte följs har nämnden möjlighet att 
besluta att åtgärden ska utföras på fastighetsägarens bekostnad. 

Reglerna återfinns i 8 kap 4–5 §§ och 14-16 §§ PBL samt 3 kap PBF.   

Syfte  

Upprätthålla en god status på byggnadsverk och motverka att tomter, allmänna 
platser och anläggningar inte underhålls och sköts på ett sätt så att risk för 
olycksfall och att betydande olägenheter uppkommer.  

2.2.6 Utomhuslekplatser 

Alla barn har rätt till en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket Förenta 
nationernas konvention om barnens rättigheter understryker. Samhällets olika 
organ ska känna ansvar för olycksfallsförebyggande arbete samt möjliggöra aktivt 
deltagande i samhället för alla barn. Lekplatser och fasta anordningar på 
lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas (8 kap 15§ PBL). 

Fastighetsägare som till exempel kommunen, bostadsbolag eller bostadsrätts-
föreningar, ansvarar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls (PBL). Ansvaret 
för att utrustningen är säker gäller oavsett tillverkningsår. När en ny lekplats har 
uppförts bör en installationsbesiktning utföras av en person med erforderlig 
kompetens.  

Kontinuerliga besiktningar och underhåll bör utföras av "en kompetent person" 
och dokumenteras så att den vid behov kan verifieras. Planer för besiktning, 
kontroll, drift och underhåll för varje lekplats bör upprättas och följas. 

Förutom den årliga säkerhetsbesiktningen enligt standarden bör rutinmässiga 
visuella kontroller och regelbundna funktionskontroller göras. För redskap som 
utsätts för stora påfrestningar eller skadegörelse kan dagliga visuella kontroller 
vara nödvändiga. Dessa kontroller kan göras av fastighetsägaren själv. 

Om fastighetsägaren inte tillser detta har Drift- och servicenämnden möjlighet att 
besluta om åtgärdsföreläggande eller rättelseföreläggande. Ett sådant beslut får 
förenas med vite. 

Syfte 

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket lag 
(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barns rättigheter 
understryker. Samhällets olika organ ska känna ansvar för olycksfallsförebyggande 
arbete samt möjliggöra aktivt deltagande i samhället för alla barn.  

 

2.2.7 Platsbesök vid byggnation 

Platsbesök utförs av byggnadsinspektörerna där de kontrollerar att meddelat 

bygglov följs och att byggprocessen sker säkert så att det inte byggs in fukt, med 

mera. Ibland kan inspektörerna bli tvungna att stoppa byggen då det är risk eller 
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fara för liv/hälsa/egendom. Platsbesök ska göras minst en gång under byggets 

gång enligt 10 kap 27§ PBL. 

Syfte 

Att upprätthålla samhällets intressen av det som byggs och bidra till att de hus 

som byggs och brukas blir säkra, funktionella och friska. Det leder i sin tur till färre 

olyckor och sjukdomsfall på grund av exempelvis husras och sjuka hus. 

2.2.8 IMD-individuell mätning och debitering av uppvärmning och 

tappvarmvatten 

Nytt tillsynsområde sedan 1 juli 2021. Individuell mätning och debitering, IMD, 

innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och 

att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. Regeringen har beslutat 

att krav på IMD värme enbart gäller i de flerbostadshus som har sämst 

energiprestanda. Det finns ett antal undantag från krav på IMD med hänvisning till 

teknisk genomförbarhet, lönsamhet och energieffektivisering av byggnaden. 

Tillsynen grundas i lag (2014:267) om energimätning i byggnader. Nämnden får ta 

ut avgift för denna tillsyn.  

Kravet gäller befintliga flerbostadshus med en energiprestanda, primärenergital 

som överstiger 200 kWh/m2 i vårt län. Energiprestanda anges i 

energideklarationen. 

Krav på IMD gäller flerbostadshus som har en central källa för distribution av 

värme till lägenheterna. Genom detta omfattas inte flerbostadshus som värms 

med direktverkande el av kravet. 

Det tillsynsmyndigheten dvs byggnadsnämnden ska göra är att ställa krav på 

fastighetsägare att installera utrustning så individuell mätning och debitering av 

värme och varmvatten kan göras i alla befintliga flerbostadshus som genomför en 

ombyggnation som innefattar nyinstallation av tappvarmvatten eller väsentlig 

ändring av befintlig installation av tappvarmvatten.  

Kravet förutsätter således att det dels är en ombyggnad, dels att installationen 

påverkas. Kravet är att installera system för IMD av varmvatten i varje lägenhet.  

Datum att förhålla sig till  

- 1 juli 2021, IMD (Individuell mätning och debitering) för värme ska ha 
installerats om byggherren inte omfattas av undantag eller om 
byggnadsägaren avser genomföra andra energieffektiviserande åtgärder. 
IMD för tappvarmvatten ska installeras efter detta datum om det sker en 
ombyggnad med ny installation av tappvarmvatten eller väsentlig ändring 
av befintligt system. 

- 1 juli 2023, är sista dagen för att ha genomfört energieffektiviserade 
åtgärder som inte genomförts i samband med planerad ombyggnad. 

- 1 juli 2026 är sista dagen för att ha genomfört energieffektiviserande 
åtgärder som genomförs i samband med planerad ombyggnad. 

 

2.3 Tillsynsarbete i praktiken 
Drift- och servicenämndens tillsyn hanteras i enskilda ärenden som vanligtvis 
upprättas genom att nämnden mottar information eller klagomål från en 
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namngiven eller från en anonym medborgare. Det kan även vara så att 
förvaltningen eller nämnden själva anser att det framkommit skäl att bedriva 
tillsyn i ett enskilt fall. Har man som namngiven medborgare lämnat in en 
anmälan har man alltid rätt till att få sitt ärende avgjort med ett beslut och få 
information om hur man överklagar beslutet.  

Drift- och servicenämnden tillsyn utövas direkt mot den som bedriver en 
verksamhet eller vidtar en åtgärd. Det är framför allt byggherrar, fastighetsägare 
och ägare av byggnadsverk som tillsyn utövas mot, men även kontrollansvariga, 
sakkunniga, funktionskontrollanter, nyttjanderättsinnehavare, väghållare och 
huvudmän för allmänna platser omfattas av byggnadsnämndens tillsyn.  

Drift- och servicenämnden samt dess tjänstemän har rätt att få tillträde till 
fastigheter och byggnadsverk samt utföra de åtgärder som behövs för arbetet på 
platsen. Tillsynsmyndigheter har också rätt att av byggherren få de upplysningar 
och handlingar som behövs för sitt tillsynsarbete. 

Om det i ett ärende framkommer skäl för Drift- och servicenämnden att ingripa 
innebär nämndens tillsyn främst att nämnden vid förelägganden eller förbud 
försöker få motparten att själv vidta nödvändiga åtgärder, så som riva, städa 
tomten etcetera. I undantagsfall ingriper kommunen själva och genomför 
åtgärder på motpartens bekostnad eller vänder sig till kronofogden.  

Prioritering 

Det är Drift- och serviceförvaltningens bygglovenhet som handlägger ärenden om 
tillsyn enligt PBL på delegation av Drift- och servicenämnden. När 
Bygglovsenheten får in ett nytt ärende tilldelas ärendet en 
byggnadsinspektör/handläggare, som då måste utgå från följande 
frågeställningar, se nedan, för att kunna göra en prioritering av ärendet.

 

Vid tillsynsärenden behöver handläggare ta reda på om det är: Fara för 
liv/hälsa/egendom, Bristande underhåll/skötsel som har gått så långt att det är 
fråga om förfall, Uppenbara eller stora avvikelser, Omgivningen upplever 
betygande olägenheter.  

Finns risk för människors liv och hälsa ska ärendet prioriteras och handläggas 
omedelbart. 

3 Tillgängliga resurser för tillsyn under 2022 
På Bygglovsenheten finns inte någon utpekad tjänsteperson för 

tillsynshandläggning utan alla handläggare handlägger tillsynsärenden. 

Personal  
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Behovsutredning för Bygglovsenheten 2022   

Ärendebeskrivning 
Behovsutredningen för Bygglovsenheten sträcker sig ett år framåt i tiden och omfattar hela 
nämndens ansvarsområde vad gäller lov, förhandsbesked och tillsyn. Behovsutredningen 
uppdateras årligen och ska klargöra vilka resurser som behövs för att utföra 
myndighetsuppdraget. 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden antar behovsutredningen för Bygglovsenheten 2022 

 

Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 

 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

Magnus Ribbing  Åsa Gunnarsson 

Förvaltningschef  Bygglovschef 

 

Bilagor 

Behovsutredning för Bygglovsenheten 2022  
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Behovsutredning 

Behovsutredningen för bygglovsenheten sträcker sig ett år framåt i tiden och 

omfattar hela Drift- och servicenämndens ansvarsområde vad gäller lov, förhands-

besked och tillsyn. Utredningen uppdateras årligen. Utredningen ska klargöra vilka 

resurser som behövs för att utföra myndighetsuppdraget.  

1 Tillgänglig tid för verksamhet 

1.1 Generell bedömning av tillgängliga personalresurser 

Hur stor är tillgången på personal och hur stor del av deras arbetstid kan läggas på 

handläggning? 

För att beräkna behov och tillgång på personal används en generell mall från 

Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Enligt SKR:s bedömning arbetar en heltidsanställd person cirka 1 500 – 1 600 

timmar per år och av denna tid används cirka 1 000 timmar till kärnverksamhet. 

Kärnverksamhet är tid som läggs ner på handläggning av ärenden, rådgivning och 

information till medborgare med mera. Då återstår det cirka 600 timmar till annat 

som till exempel kvalitetsarbete, utbildning, samverkan med mera. Vid deltids-

tjänstgöring minskar främst tiden för kärnverksamheten då övrig tid ofta tas i 

anspråk. 

1.2 Bygglovenhetens bemanning och tillgängliga 

personalresurser 

I tabellen nedan visas antal anställda på Bygglovsenheten under 2022. Enheten 

består av åtta byggnadsinspektörer, en enhetschef och en administratör. Totalt 

tio tjänstepersoner. 

Drift- och servicenämnden i Hallsbergs kommun har ett samarbetsavtal med 

Kumla kommun, vilket gör att Bygglovsenheten i Kumla ska handlägga Hallsbergs 

kommuns ansökningar om lov, förhandsbesked samt utöva tillsyn. Kumla kommun 

har därför anställt 3,5 byggnadsinspektörer som betalas av Hallsbergs kommun. 

Tjänsten för bygglovschef är fördelad 60/40 mellan kommunerna utifrån antalet 

invånare. Denna behovsutredning gäller bara Hallsbergs kommun.  
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Sammanfattning  

Utredningen visar att enheten inte har tillräckligt med personalresurser räknat i 

årsarbetskraft.  

När enheten har många inkommande bygglovsärenden får vi prioritera ner andra 

ärenden, detta brukar resultera i att: 

 Tillsynsärenden prioriteras ned, och ärendeskulden växer 

- Servicenivån blir sämre. 

- Längre handläggningstider, vilket resulterar i klagomål på enhetens 

handläggning. 

- Kvalitetsarbete får stå tillbaka.  
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1 

 2022-03-01 Dnr: 22/DOS/55 

 

 
 

Beslut om revidering i delegationsordning DOS, bygglov 

  

Ärendebeskrivning 
Drift- och serviceförvaltningen föreslår att delegationsordningen DOS, bygglov revideras genom att 
lägga till punkterna F.3.15 – F.3.18 under rubriken tillsyn och påföljder 
 
Drift- och serviceförvaltningen föreslår att delegationsordningen revideras då det finns ett nytt 
tillsynsområde sedan 1 juli 2021. Individuell mätning och debitering, IMD, som innebär att 
uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från 
varmhyran i flerbostadshus. Det är byggnadsnämnden i detta fall Drift- och servicenämnden som är 
tillsynsmyndighet. Därav revideras delegationsordningen genom att lägga till punkterna F.3.15 – 
F.3.18 under tillsyn och påföljder för att kunna handlägga ärendena smidigt framöver. Ev. 
sanktionsavgifter beslutas av nämnden. 
 
 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar anta den reviderade delegationsordningen för DOS, bygglov 

Ärendet 
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett presidium, ett utskott, en ledamot, en ersättare 

eller en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 

av ärenden. 

Drift- och servicenämndens nu gällande delegationsordning för DOS bygglov reviderades av nämnden 

senast 2022-02-09. För att delegationsordningen alltid ska vara aktuell ska dokumentet löpande 

revideras vid eventuella förändringar. 

 

Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 

 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

Magnus Ribbing  Åsa Gunnarsson 

Förvaltningschef  Bygglovschef 

 

Bilagor 

Delegationsordning DOS, bygglov 
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2018-12-19 
Ärendenummer 

22/DOS/55 

 

 

1 Förklaring till bygglovsenhetens del i 

delegationen från drift- och servicenämnden 
 

Den här delegationsordningen ska ses som ett komplement till DOS nu gällande 

delegationsordning, men ersätta de delar som gäller bygglovsenheten.  

 

Mot bakgrund av att Hallsbergs kommun och Kumla kommun har en gemensam 

förvaltning inom frågor som rör lov, anmälanpliktiga åtgärder, förhandsbesked, 

strandskyddsdispenser och tillsynsfrågor inom plan- och bygglagen omfattar 
denna delegationsordning, delegation till den gemensamma förvaltningen med 

stöd av plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen mm.  

 

Där det i denna delegationsordning står angett byggnadsinspektör som delegat, 

innebär det byggnadsinspektör i den gemensamma förvaltningen.  

 

Drift- och servicenämnden har fortfarande det övergripande ansvaret.  

 

Skulle det vara ett ärende som ses som principiellt viktigt ska detta lyftas till 

nämnd för beslut. 
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Datum 

2018-12-19 
Ärendenummer 

22/DOS/55 

 

 

2 Förkortningar 

Lagar/avtal  

BFS Boverkets föreskrift 

PBL Plan- och bygglag 

ÄPBL Äldre plan- och bygglag 

PBF Plan- och byggförordning 

BBR Boverkets byggregler 

MB          Miljöbalken 

 

Beslutsorgan/delegater 

FC                    Förvaltningschef Drift- och serviceförvaltningen 

VC                    Verksamhetschef Miljö- och bygg Kumla 

EC                    Enhetschef för Bygglovsenheten Kumla 

BI                     Byggnadsinspektör 

SA                    Stadsarkitekt 

 

Övrigt 

IMD                  Individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten     
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Datum 

2018-12-19 
Ärendenummer 

22/DOS/55 
Sida 

6(19) 

 

F.1.4 Bevilja bygglov inom ramen för 

de föreskrifter som anges i 9 kap. 30, 

31b-31d, 32 §§ i följande ärenden, 

Inredande av någon ytterligare 

bostad eller någon ytterligare lokal 

för handel, hantverk eller industri 

 

PBL 9 kap. 2 § 1st.punkt 
3b 

 

BI EC,VC  

F.1.5 Bevilja bygglov inom ramen för 

de föreskrifter som anges i 9 kap. 30, 

31b-31d, 32 §§ i följande ärenden 

Byte av färg, fasadbeklädnad, 

taktäckningsmaterial eller andra 

åtgärder som avsevärt påverkar 

byggnadens yttre utseende, gäller 

för byggnad som ligger inom 

detaljplanelagt område. 

PBL 9 kap. 2 § 1st. punkt 
3c. 

 

BI EC,VC Samråd ska ske med arkitektstöd. 

F.1.6 Bevilja bygglov för nybyggnad 
utanför detaljplan och 
områdesbestämmelser inom ramen 
för de villkor som bestämts i 
bindande förhandsbesked, PBL 9 
kap. 31 – 31a §§ 

PBL 9 kap. 2 § punkt 1. 

 

BI EC,VC Utanför detaljplanelagt område 

F.1.7 Bevilja bygglov för ett 
komplementbostadshus, 
komplementbyggnad eller en 
tillbyggnad utanför detaljplanelagt 
område inom ramen för de 
föreskrifter som anges i PBL 9 kap. 
31 – 31a §§ 

PBL 9 kap. 2 § punkt 1-
2. 

 

BI EC,VC Utanför detaljplanelagt område 
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2018-12-19 
Ärendenummer 

22/DOS/55 
Sida 

7(19) 

 

F.1.8 Ny-eller tillbyggnad av kiosk, 
transformatorstation, 
avloppspumpstation, mast eller 
därmed jämförliga byggnader 
utanför detaljplanelagt område. 

PBL 9 kap. 2 § 1 st. BI EC,VC Utanför detaljplanelagt område 

F.1.9 Bevilja bygglov för nybyggnad 
av ersättningsbyggnad utanför 
detaljplan och 
områdesbestämmelser gällande 
sedan tidigare bebyggd tomt. 

PBL 9 kap. 2 § 1 st. BI EC,VC Utanför detaljplanelagt område 

F.1.10 Ärende om att i område av 
värdefull miljö underhålla ett 
byggnadsverk eller ett 
bebyggelseområde som avses i 8 
kap. 13 § PBL i den utsträckning som 
framgår av detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

PBL 9 kap. 8 § punkt 2b BI EC,VC Samråd ska ske med arkitektstöd. 

F.1.11 Nybyggnad eller väsentlig 
ändring av upplag eller mate-
rialgårdar (p. 2) fasta cisterner (p. 4) 
samt murar och plank (p. 7) samt 
parkeringsplatser utomhus (p.8) och 
transformatorstationer (p.10) 

PBL 9 kap. 8 § 1 st. och 
16 kap. 7 § samt PBF6 
kap. 1–2 §§ 

BI EC,VC Bedömning görs utifrån om det anses vara 
betydande påverkan på omgivningen eller inte, i 
varje enskilt fall.  

Om det bedöms som betydande påverkan ska 
beslutet lyftas till nämnd.  

F.1.12 Uppsättande eller väsentlig 
ändring av skyltar och ljus-
anordningar 

PBL 9 kap. 8 § 1 st. och 
16 kap. 7 § samt PBF 6 
kap. 3–4 §§ 

BI EC,VC  

F.1.13 Bevilja bygglov för åtgärd av 
säsongskaraktär. 

PBL 9 kap. 9 § BI EC,VC  
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8(19) 

 

F.1.14 Beslut om rivningslov inom 
ramen för de föreskrifter som anges i 
9 kap. 34 § PBL, dock ej rivning av 
byggnad som ur historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt har större 
värde eller rivning som kräver beslut 
enligt annan författning 

PBL 9 kap. 10 § BI EC,VC  

F.1.15 Besluta om marklov inom 
ramen för föreskrifterna i 9 kap. 35 § 
PBL 

PBL 8 kap. 9 § BI EC,VC  

F.1.16 Bygglov för åtgärder som inte 
kräver lov 

PBL 9 kap. 14 § BI EC,VC  

F.1.17 Besluta att fastighetsägare ska 
vidta åtgärder för att fastigheten ska 
vara i vårdat skick. 

PBL 8 kap. 14-18 §§ BI EC,VC  

F.1.18 Beslut om villkorsbesked inom 
ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 § 

 

PBL 9 kap. 19 § BI EC,VC  

F.1.19 Att om en ansökan om 
bygglov, marklov, rivningslov eller 
förhandsbesked är ofullständig, 
förelägga sökanden att avhjälpa 
brister i ansökan inom viss tid. 

PBL 9 kap. 21-22 §§ 1 st.  BI EC,VC  

F.1.20 Att avvisa en ansökan som 
trots föreläggande enligt 9 kap. 22 § 
första stycket PBL är så ofullständig 
att den inte kan prövas i sak  

PBL 9 kap. 22§ 2 st. BI EC,VC  

Page 84 of 143



Datum 

2018-12-19 
Ärendenummer 

22/DOS/55 
Sida 
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F.1.21 Beslut om att samordning 
enligt 9 kap. 24 § 1 st. ej ska ske, då 
särskilda skäl för det föreligger. 

PBL 9 kap. 24 § BI EC,VC  

F.1.22 Beslut om att förlänga 
handläggningstiden för ärende om 
lov eller förhandsbesked i högst tio 
veckor utöver de ursprungliga tio 
veckorna 

PBL 9 kap. 27§ BI EC,VC  

F.1.23 Beslut om tidsbegränsat 
bygglov inom ramen för 
föreskrifterna i 9 kap. 33 § PBL. 

PBL 9 kap. 33 § 

 

BI EC,VC  

F.1.24 Besluta om att ett bygglov, 

rivningslov eller marklov får 

verkställas tidigare än fyra veckor 

efter det att beslutet  

har kungjorts enligt 41 a §, om ett 

väsentligt  

allmänt eller enskilt intresse kräver 

det. Lag (2018:674). 

PBL 9kap.42a § BI EC,VC Ny punkt från lagändring 1 juli 2018 
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Ärendenummer 
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Sida 
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F.2.8 Beslut att förelägga byggherren 
att ge in de ytterligare handlingar 
som behövs för prövningen av frågan 
om startbesked om det enligt 10 
kap. 14 § PBL inte behövs något 
tekniskt samråd. 

PBL 10 kap. 22 § 1 st. BI EC,VC  

F.2.9 Beslut att med startbesked 
godkänna att en åtgärd får påbörjas 
och att i startbeskedet 

fastställa den kontrollplan som ska 
gälla med uppgift om vem eller vilka 
som är sakkunniga eller 
kontrollansvariga 

bestämma de villkor som behövs för 
att få påbörja åtgärden 

bestämma villkor och ungefärlig 
tidpunkt för utstakning som behövs 

bestämma de handlingar som ska 
lämnas inför beslut om slutbesked 
ge de upplysningar om krav enligt 
annan lagstiftning som behövs 

PBL 10 kap. 23-24 §§.  

PBF 6 kap. 5 § 

BI EC,VC  

 

F.2.10 Anmärkning i anslutning till 
arbetsplatsbesök inom ramen för 
nämndens tillsynsarbete som 
innefattar för byggherren bindande 
föreskrift (föreläggande).  

PBL 10 kap. 27-28 §§ 
och 11 kap. 8, 19-20 §§ 

BI EC,VC Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) 
beslutas av nämnden 

F.2.11 Beslut om kompletterande 
villkor för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller för 
kontrollen 

PBL 10 kap. 29 § BI EC,VC  
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F.3.6 Beslut om åtgärdsföreläggande 
utan vite.  

PBL 11kap.19§ BI EC, VC  

F.3.7 Beslut om 
rättelseföreläggande, även 
föreläggande som förenas med 
förbud att åter utföra bygglovspliktig 
åtgärd, utan vite.  

PBL 11 kap.20§, PBL 11 
kap. 32a§ 

BI EC, VC  

F.3.8 Beslut enligt F.3.6 och F.3.7 
får vid behov gälla omedelbart 
även om det överklagas om det 
skulle vara fara för liv och hälsa. 
 

PBL 11 kap 38§  BI EC, VC  

F.3.9 Beslut om förbud mot fortsatt 
arbete eller åtgärd, även förbud som 
förenas med vite 

PBL 11 kap. 30–32 §§ BI EC,VC  

F.3.10 Beslut om förbud mot 
användning av hela eller delar av 
byggnadsverk om byggnadsverket 
har säkerhetsbrister, även förbud 
som förenas med vite 

PBL 11 kap. 33 § 1 st. BI EC,VC  

F.3.11 Beslut om förbud mot 
användning av hela eller delar av 
byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar för att ge slutbesked 

PBL 11 kap. 33 § 2 st. BI EC,VC  

F.3.12 Besluta att utse annan 
funktionskontrollant inom ramen för 
föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL 

PBL 11 kap. 34 § BI EC,VC  

F.3.13 Beslut att entlediga 
kontrollansvarig inom ramen för 
föreskrifterna i 10 kap. 11 § och 11 
kap. 35 §§ PBL och, efter förslag av 

PBL 11 kap. 35 § BI EC,VC  
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14(19) 

 

byggherren, besluta om en ny 
kontrollansvarig  

F.3.14 Beslut att ansöka om 
handräckning hos 
kronofogdemyndigheten för tillträde 
enligt 11 kap. 8 § eller när någon har 
underlåtit att utföra arbete eller 
vidta en åtgärd som har förelagts 
honom eller henne enligt 11 kap. 19-
24, 21 §§ PBL 

PBL 11 kap. 39 § BI EC,VC  

F.3.15 Förelägga fastighetsägare att 
lämna uppgifter om grund för 
undantag till tillsynsmyndigheten när 
så begärs 

Lag om energimätning i 
byggnader § 13 

BI EC,VC  

F.3.16 Besluta om bestämda 
undantag från IMD- individuell 
mätning och debitering av 
uppvärmning och tappvarmvatten, 
eller om byggnadsägaren avser göra 
andra energieffektiviserande 
åtgärder. 

BFS 2020:3 4-6 §§ BI EC,VC  

F.3.17 Förelägga fastighetsägare om 
att inkomma med 
handlingar/uppgifter till 
byggnadsnämndens tillsyn 

Lag om energimätning i 
byggnader § 13 

BI EC,VC  

F.3.18 Ta betalt för tillsyn utifrån 
beslutad taxa för IMD- individuell 
mätning och debitering av 
uppvärmning och tappvarmvatten 

Lag om energimätning i 
byggnader § 14 

BI EC,VC  
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F.6.4 Besluta om längre besiktnings-
intervall enligt BFS 2011:12 H 2 med 
ändringar. 

Besluta om anstånd med besiktning i 
fall där det finns särskilda skäl enligt 
BFS 2011:12 H 2 med ändringar. 

Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd (BFS 
2011:12, H2 med 
ändringar) om hissar 
och vissa andra 
motordrivna 
anordningar. 

BI EC,VC  

F.6.5 Besluta om användningsförbud 
för hissar och andra motordrivna 
anordningar 

PBF 5 kap. 8-16 §§ med 
till-hörande föreskrifter  

PBL 11 kap. 33 § 1 st.  

BI EC,VC  

 

 

F.6.6 Beslut om särskild besiktning av 
hissar och andra motordrivna 
anordningar 

PBF 8 kap. 6 § och 5 
kap. 9 § 

BI EC,VC  

F.6.7 Besluta om föreläggande (utan 
vite) mot ägare till byggnader som 
inte fullgör sina skyldigheter ifråga 
om funktionskontroll av 
ventilationssystem  

 

PBF 5 kap. 1-7 §§ med 
till-hörande före-skrifter 

PBL 11 kap. 19-20 §§  

BI EC,VC  

F.6.8 Beslut om senareläggning av 
besiktningssynpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i 4 § (om det finns 
särskilda skäl) 

Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd om 
Funktionskontroll av 
Ventilationssystem och 
certifiering av 
sakkunniga funktions- 

kontrollanter, BFS 
2011:16 OVK 1, ändrad 
2012: 6, OVK 2, 4 §  

BI EC,VC  
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Attestförteckning Drift-och servicenämnden Skattefinansiera verksamhet

2022-03-16

Attestant Ersättare Attestant Ersättare

Namn Namn Namn Befattning Namn Befattning Namn

112100 Fastighetsavdelning 21505-21507, 25005 samt 910*, 920* Bisera Cajo Valentine Naccachian Kolesar, Annika Löwegren Roberth Huss Fastighetschef Bisera Cajo Enhetschef Fastighet Magnus Ribbing

112110 Teknik Fastighet 21505-21507, 25005 samt 910*, 920* Valentine Naccachian Kolesar Annika Löwegren, Linda Johansson Jörgen Karlsson Enhetschef Fastighet Said Nor Enhetschef Fastighet Roberth Huss

112120 Bygg Fastighet 21505-21507, 25005 samt 910*, 920* Annika Löwegren Linda Johansson, Valentine Naccachian Kolesar Said Nor Enhetschef Fastighet Nermin Ceman Byggnadsingenjör Roberth Huss

112130 Fastighetsskötsel 21505-21507, 25005 samt 910*, 920* Annika Löwegren Linda Johansson, Valentine Naccachian Kolesar Bisera Cajo Enhetschef Fastighet Jörgen Karlsson Enhetschef Fastighet Roberth Huss

112150 Bostadsbolaget 21505-21507, 25005 samt 910*, 920* Linda Johansson Valentine Naccachian Kolesar, Annika Löwegren Roberth Huss Fastighetschef Bisera Cajo Enhetschef Fastighet Magnus Ribbing

112190 Bostadsanpassning 51001 Ewa-Karin Skagerlind Ulla-Beth Larsson Magnus Ribbing Förvaltningschef Ewa-Karin Skagerlind Handläggare Lena Fagerlund

112200 Lokalvårdsavdelningen 910* Therese Lindh Ulla-Beth Larsson Carina M Andersson Avdelningschef Lokalvårdsavd Magnus Ribbing Förvaltningschef Magnus Ribbing

112210 Team Allé 91080 Therese Lindh Ulla-Beth Larsson Carina M Andersson Avdelningschef Lokalvårdsavd Magnus Ribbing Förvaltningschef Magnus Ribbing

112220 Team Söder 91080 Therese Lindh Ulla-Beth Larsson Carina M Andersson Avdelningschef Lokalvårdsavd Magnus Ribbing Förvaltningschef Magnus Ribbing

112230 Team Centralt 91080 Therese Lindh Ulla-Beth Larsson Carina M Andersson Avdelningschef Lokalvårdsavd Magnus Ribbing Förvaltningschef Magnus Ribbing

112240 Team Öster/Väster 91080 Therese Lindh Ulla-Beth Larsson Carina M Andersson Avdelningschef Lokalvårdsavd Magnus Ribbing Förvaltningschef Magnus Ribbing

112300 Måltidsavdelning 92030 Sofia Atterstig Ulla-Beth Larsson Carita Prim Avdelningschef Måltidsavd Magnus Ribbing Förvaltningschef Magnus Ribbing

112301 Kök Alléskolan 92030 Joel Holm Mersida Mulalic Mersida Mulalic Kökschef

Christer Ericsson, Fredrik Andersson, 
Fredrik Hansson, Mersida Mulalic, Carita 
Prim

Kökschefer, Avdelningschef 
måltidsavdelning Carita Prim

112302 Kök Folkasboskolan

92030

Eva Hellström, Maj-Britt Karlsson Camilla Lindström, Sofia Atterstig Christer Ericsson Kökschef
Fredrik Andersson, Fredrik Hansson, 
Mersida Mulalic, Carita Prim

Kökschefer, Avdelningschef 
måltidsavdelning Carita Prim

112313 Kök Kullängen

92030

Liselotte Lauren Sofia Atterstig Fredrik Hansson Kökschef
Fredrik Andersson, Christer Ericsson, 
Mersida Mulalic, Carita Prim

Kökschefer, Avdelningschef 
måltidsavdelning Carita Prim

112314 Kök Vretstorps dagc.

92030

Sara Högqvist Sofia Atterstig Fredrik Andersson Kökschef
Fredrik Hansson, Christer Ericsson, 
Mersida Mulalic, Carita Prim

Kökschefer, Avdelningschef 
måltidsavdelning Carita Prim

210000 Miljöbalken 26100 Ulla-Beth Larsson Sofia Atterstig, Susanne Naeslund Magnus Ribbing Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson Administratör Lena Fagerlund

210000 Livsmedelslagen 26101 Ulla-Beth Larsson Sofia Atterstig, Susanne Naeslund Magnus Ribbing Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson Administratör Lena Fagerlund

220000 Bygglov 21501 Ulla-Beth Larsson Sofia Atterstig, Susanne Naeslund Magnus Ribbing Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson Administratör Lena Fagerlund

250000 Alkoholtillstånd 26700 Ulla-Beth Larsson Sofia Atterstig, Susanne Naeslund Patrik Ehrenström Germer Alkoholhandläggare Magnus Ribbing Förvaltningschef Magnus Ribbing

250000 Tobakstillstånd 26701 Ulla-Beth Larsson Sofia Atterstig, Susanne Naeslund Patrik Ehrenström Germer Alkoholhandläggare Magnus Ribbing Förvaltningschef Magnus Ribbing

250000 Läkemedelstillstånd 26702 Ulla-Beth Larsson Sofia Atterstig, Susanne Naeslund Patrik Ehrenström Germer Alkoholhandläggare Magnus Ribbing Förvaltningschef Magnus Ribbing

300000 Nämnd- och styrelseverksamhet 10000 Ulla-Beth Larsson Sofia Atterstig, Susanne Naeslund Magnus Ribbing Förvaltningschef Carita Prim Avdelningschef Måltidsavd Lena Fagerlund

300001 Förvaltningschef, teknisk planering 21500 Ulla-Beth Larsson Sofia Atterstig, Susanne Naeslund Magnus Ribbing Förvaltningschef Carita Prim Avdelningschef Måltidsavd Lena Fagerlund

300001 Förvaltningschef, energirådgivning 22501 Ulla-Beth Larsson Sofia Atterstig, Susanne Naeslund Magnus Ribbing Förvaltningschef Carita Prim Avdelningschef Måltidsavd Lena Fagerlund

300001 Förvaltningschef, avfall skatt 87000 Ulla-Beth Larsson Sofia Atterstig, Susanne Naeslund Magnus Ribbing Förvaltningschef Carita Prim Avdelningschef Måltidsavd Lena Fagerlund

300001 Förvaltningschef gemensamma verksamheter
92000 Ulla-Beth Larsson

Sofia Atterstig, Susanne Naeslund

Magnus Ribbing Förvaltningschef Carita Prim

Avdelningschef Måltidsavd Lena Fagerlund

301000 Fordonsverkstad 92023-92024 Anette Persson Madelene Engström, Susanne Naeslund Kenneth Karlsson Bilmekaniker Hans Berglund Enhetschef Gata/Park Hans Berglund

301500 Fordonsförvaltare 92016 Anette Persson Madelene Engström, Susanne Naeslund Åke Edgarsson Fordonssamordnare Niklas Hasselwander Avdelningschef Tekniska Niklas Hasselwander

301500 Fordonsförvaltare, bilpoolens leasingbilar 92025 Anette Persson Madelene Engström, Susanne Naeslund Åke Edgarsson Fordonssamordnare Niklas Hasselwander Avdelningschef Tekniska Niklas Hasselwander

302000 Teknisk chef, planering 21500 Anette Persson Madelene Engström, Susanne Naeslund Niklas Hasselwander Avdelningschef Tekniska Magnus Ribbing Förvaltningschef Magnus Ribbing

302000 Teknisk chef, gator och vägar gemensamt 24900 Anette Persson Madelene Engström, Susanne Naeslund Niklas Hasselwander Avdelningschef Tekniska Magnus Ribbing Förvaltningschef Magnus Ribbing

302000 Teknisk chef, lakvattenrening 87005 Anette Persson Madelene Engström, Susanne Naeslund Niklas Hasselwander Avdelningschef Tekniska Magnus Ribbing Förvaltningschef Magnus Ribbing

302300 Gatuingenjör, beläggningsunderhåll 24901 Madelene Engström Anette Persson, Susanne Naeslund Fredrik Brenkle Gatuingenjör Niklas Hasselwander Avdelningschef Tekniska Niklas Hasselwander

302300 Gatuingenjör, gatubelysning 24906 Madelene Engström Anette Persson, Susanne Naeslund Fredrik Brenkle Gatuingenjör Niklas Hasselwander Avdelningschef Tekniska Niklas Hasselwander

302300 Gatuingenjör, broar/stödmurar 24907 Madelene Engström Anette Persson, Susanne Naeslund Fredrik Brenkle Gatuingenjör Niklas Hasselwander Avdelningschef Tekniska Niklas Hasselwander

302301 Trafikhandläggare,trafik- o parkering 24913-24914 Madelene Engström Anette Persson, Susanne Naeslund Catrin Hallberg Trafikhandläggare Fredrik Brenkle Gatuingenjör Niklas Hasselwander

330000 Gator och vägar samt parkering 24900,24902-24905,24908-24912 Madelene Engström Anette Persson, Susanne Naeslund Hans Berglund Enhetschef Gata/Park Niklas Hasselwander Avdelningschef Tekniska Niklas Hasselwander

330000 Parker, skog, gräsytor, plantering m m 25000-25004 Madelene Engström Anette Persson, Susanne Naeslund Hans Berglund Enhetschef Gata/Park Niklas Hasselwander Avdelningschef Tekniska Niklas Hasselwander

330000 Enhetschef gata/park 92021-92022 personal och maskiner Madelene Engström Anette Persson, Susanne Naeslund Hans Berglund Enhetschef Gata/Park Niklas Hasselwander Avdelningschef Tekniska Niklas Hasselwander

Attestförteckning Drift-och servicenämnden Avgiftsfinansierad VA-verksamhet 

Attestant Ersättare Attestant Ersättare

Namn Namn Namn Befattning Namn Befattning Namn

302400 Inventering VA-nät 86504 Anette Persson Madelene Engström, Susanne Naeslund Suzana Madzo VA-ingenjör Niklas Hasselwander Avdelningschef Tekniska Niklas Hasselwander

330100 Arbetsledare VA-rörnät, sanering drift 86508 Madelene Engström Anette Persson, Susanne Naeslund Suzana Madzo VA-ingenjör Niklas Hasselwander Avdelningschef Tekniska Niklas Hasselwander

330200 Vatten- och avlopp, anslutnings-avgifter och 
kapitalkotnader exploateringar 86508 Anette Persson Madelene Engström, Susanne Naeslund Suzana Madzo VA-ingenjör Niklas Hasselwander Avdelningschef Tekniska Niklas Hasselwander

330201 VA exploatering Tisaren 86508 Stina Odencrants Caroline Wiberg Niklas Hasselwander Avdelningschef Tekniska Magnus Ribbing Förvaltningschef Magnus Ribbing

330300 Vatten- och avlopp drift 86508,86512-86515,86518 Madelene Engström Anette Persson, Susanne Naeslund Hans Berglund Enhetschef Gata/Park Niklas Hasselwander Avdelningschef Tekniska Niklas Hasselwander

350000 Enhetschef VA-avdelning 86500-86502,86505-86511,86516-86518 Anette Persson Madelene Engström, Susanne Naeslund Peter Lidberg Enhetschef VA Niklas Hasselwander Avdelningschef Tekniska Niklas Hasselwander

350001 Teknisk chef VA 86500,86508,86518 Anette Persson Madelene Engström, Susanne Naeslund Niklas Hasselwander Avdelningschef Tekniska Magnus Ribbing Förvaltningschef Magnus Ribbing

TILLÄGG:

Förvaltningschef har rätt att attestera samtliga ansvarskoder och verksamheter i förvaltningen.

Ekonom har rätt att beslutsattestera bokföringsorder inom samtliga ansvar i förvaltningen (ombokningar, rättningar, periodiseringar, bokslut mm).

Förvaltningschefen har rätt att utse attestanter under året.

Behörighetsattest för samtliga ansvar inom förvaltningen
Behörighetsattestanterna är inte kopplade till specifika ansvar och har rätt att ersätta varandra vid behov

Medarbetare på ekonomiavdelningen är ersättare.

Vid elektronisk hantering av fakturor, bokföringsorder och liknande krävs ingen behörighetsattest

Vid manuell hantering kontrollerar behörighetsattestanten att behöriga personer attesterat. 

Behörighetsattestant för samtliga ansvar inom Drift- och serviceförvaltningen
Befattning Namn
Förvaltningschef Magnus Ribbing
Ekonom Ingalill Nilsson

Granskare/ granskningsattestant Attestant/beslutsattestant Arbetsledare för attestantAnsvar Text Verksamhet

Ansvar Text Verksamhet Granskare/ granskningsattestant Attestant/beslutsattestant Arbetsledare för attestant
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                                     HALLSBERGS KOMMUN 2022-03-01

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Skattefinansierad verksamhet

(tkr)

Helårsprognos per 2022-02-28 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse Avvikelse %

Drift 32 970 -        32 970 -            -                   0%
Investering tilldelad ram exkl exploateringar och strategiska 8 200 -          8 200 -              -                   0%

(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Budget 2202 Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000 318 -             318 -                 -                   53 -                 20 -                      

Förvaltningschef, Ansvar 300001 1 327 -          1 327 -              -                   221 -              296 -                    

Fordonsverkstad, Ansvar 301000 360 -             360 -                 -                   60 -                 105 -                    

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500 -                -                    -                   -                 74                       

Teknisk chef, Ansvar 302000 2 969 -          2 969 -              -                   495 -              504 -                    

Gatuingenjör, Ansvar 302300 7 203 -          7 203 -              -                   1 201 -           451 -                    

Trafikhandläggare, Ansvar 302301 764 -             764 -                 -                   127 -              56 -                      

Gata/Park, Ansvar 330000 15 476 -        15 476 -            -                   2 578 -           2 742 -                 

Fastighet, Ansvar 112100-112150 700 -             700 -                 -                   117 -              1 249                  

Bostadsanpassning, Ansvar 112190   1 744 -          1 744 -              -                   291 -              126 -                    

Städ, Ansvar 1122* -                -                    -                   -                 339                     

Måltid, Ansvar 1123* -                -                    -                   -                 352                     

Miljö, Ansvar 210000 1 738 -          1 738 -              -                   290 -              511 -                    

Bygglov, Ansvar 220000 371 -             371 -                 -                   62 -                 174 -                    

Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn, Ansvar 250000 -                -                    -                   -                 -                       

Totalt DOS Skatt 32 970 -     32 970 -         -                5 495 -         2 971 -              

Orsaker till avvikelse:

Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS / 

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall 

Övergripande:

Skärmtak Skördetröskan, projekt 10109 (Skördetröskan).  Budget -428 tkr önskas från 2021. -1 900 -1 900 0 0% 0

Fastighetsinvesteringar:

Brandskydd och larm skolor, projket 10021 -500 -500 0 0% -87

Kamerabevakning och låssytem, projekt 10117 -400 -400 0 0% -19

Belysning KTH Skördetröskan, projekt 30005, 30038 0 0 0 0% 0

Tvätthall Skördetröskan, projekt 10118.  Budget -300 tkr önskas från 2021. 0 0 0 0% 0

Skolgårdar lekutrustning, projekt 10026 -438 -438 0 0% 0

Måltidsavdelningen: 0

Maskiner kök, projekt (10008) 10127.  Budget -187 tkr önskas från 2021. -1 400 -1 400 0 0% 0

Städavdelningen: 0

Maskiner, projekt 10018 -200 -200 0 0% 0

Gata /Park:

Inköp Maskiner och fordon, projekt (30001) 30011.  Budget -222 tkr önskas från 2021. -800 -800 0 0% 0

Trafikanordningar, projekt 30216 -100 -100 0 0% 0

Gator och vägar gemensamt, beläggning, projekt 30002 -475 -475 0 0% 0

Inventarier verkstad, projekt 30042 -50 -50 0 0% 0

Tillgänglighetsanpassning, projekt 30004 -50 -50 0 0% 0

Lekplatser, upprustning, projekt 10026 -437 -437 0 0% 0

Belysning KTH, projekt (30005), 30038.  Budget -140 tkr önskas från 2021. -250 -250 0 0% 0

BIR-grindar, projekt 30216 -100 -100 0 0% 0

Ekoparken, projekt -100 -100 0 0% 0

Bränsletankstation på Skördetröskan, projekt 30001.  Budget -300 tkr önskas från 2021. 0 0 0 0% 0

Trafiksäkerhetsprojekt: projekt 30200, 30213,30214,30215 -1 000 -1 000 0 0% -890

Totalt DOS Skatt  -8 200 -8 200 0 0% -996

Strategiska investeringar beslutade av KS:

Utbyte ventilation Sköllersta skola, projekt 10130 -2 400 -2 400 0 0% 0

Åtgärder inom centrumutveckling, projekt 30043.  Budget -390 tkr önskas från 2021. 0 0 0 0% 5

Allébadet driftutrustning, projekt 10097, 10114 0 0 0 0% -34

Tillgänglighetsanpassning Alléhallen, projekt 10105 (10125).  Budget -67 tkr önskas från 2021. 0 0 0 0% -130

Renovering Centrumhuset, utredning och byte av undercentral, projekt 10123.  Budget -1293 tkr 

önskas från 2021. 0 0 0 0% 0

Utöver beslutad ram från GPF och i DOS nämnd på 32 818 tkr så tillkommer drift på 152 tkr beslutat på KS 2021-11-16. 

Totalt visar Drift- och service ett överskott per den 28 februari på 2 524 tkr efter att hänsyn är tagen till ej bokade intäkter och kostnader. Gatuingenjören visar ett stort överskott 

på 750 tkr mot budget på grund av att budget är fördelad på 12-delar. Även Fastighetsavdelningen har en budget fördelad på 12-delar och visar ett överskott på 1 366 tkr mot 

budget. 
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Ny kylmaskin samt kringutrustning Sydnärkehallen, projekt 10120.  Budget -358 tkr önskas från 2021. -3 500 -3 500 0 0% -39

Förskolan Gläntan ventilation, projekt 10122.  Budget -1 464 tkr önskas från 2021. 0 0 0 0% -19

Fönsteråtgärder och takrenovering Västra skolan etapp 1,  projekt 10121. Budget -2 000 tkr önskas 

från 2021. 0 0 0 0% 0

Samsala 2 B-C exploatering, projekt 35506.  Budget -7 049 tkr önskas från 2021. 0 0 0 0% 0

Strategiska investeringar beslutade av KS: -5 900 -5 900 0 0% -217
Orsaker till avvikelse DOS skatt: 

Budget/Utfall på verksamhetsnivå.  Belopp i tkr
Ansvar/     

Verksamhet

Utfall 202202 Budget 202202 Budget helår 

Nämnd- och styrelseverksamhet 10000 -20 -53 -318

Teknisk planering 21500 -244 -351 -2 108

Bygglovsverksamhet 21501 -174 -62 -371

Allmän markreserv 21505 7 -8 -47

Fastighetsreglering 21506 14 -35 -211

Bostads- och affärshus 21507 -38 -39 -233

Energirådgivning 22501 0 0 0

Gator och vägar gemensamt 24900 -1234 -1 053 -6 317

Beläggning underhåll 24901 40 -400 -2 398

Vinterväghållning 24902 -396 -469 -2 811

Barmarksrenhållning 24903 -19 -137 -824

Gröna ytor 24904 -3 -41 -243

Trafikanordning 24905 -152 -88 -531

Gatubelysning 24906 -304 -585 -3 509

Broar/stödmurar 24907 -136 -211 -1 266

Dagvattenavledning 24908 -52 -67 -399

Bidrag till vägsamfälligheter 24911 0 -165 -990

Enskilda utfartsvägar 24912 0 -3 -20

Trafikreglering 24913 -57 -74 -446

Parkeringsövervakning 24914 7 -53 -318

Parker mm 25000 -49 -118 -707

Skogs- och naturparker 25001 -560 -212 -1 274

Gräsytor 25002 -12 -242 -1 450

Planteringsytor, utsmyckning 25003 -89 -200 -1 197

Lekplatser 25004 -69 -121 -724

Natur- och kulturreservat 25005 -5 -10 -62

Miljöbalken 26100 -240 -175 -1 051

Livsmedelslagen 26101 -270 -115 -688

Alkoholtillstånd 26700 0 -70 -422

Tobakstillstånd 26701 0 40 238

Läkemedelstillstånd 26702 0 31 183

Bostadsanpassning 51001 -125 -291 -1 744

Avfallshantering gemensamt 87000 50 0 0

Lakvattenrening 87005 0 0 0

Gemensamma lokaler 91000 43 -6 -36

Förvaltningslokaler 91010 16 -498 -2 987

Fritidslokaler 91020 939 693 4 157

Skol- och förskolelokaler 90541 2011 1 579 9 473

Vård- och omsorgslokaler 91040 -91 -42 -252

Övriga lokaler internt 91050 -178 89 534

Övriga lokaler externt 91060 -56 -54 -321

Fastighetsförvaltning 91070 -355 -252 -1 515

Vaktmästeri 91071 -878 -834 -5 001

Teknikgrupp 91072 -209 -229 -1 376

Snickare 91073 -284 -361 -2 164

Hjälpmedelscentralen 91074 43 43 256

Städverksamhet 91080 357 7 44

Gemensamma verksamheter 92000 -49 -292 -1 754

Fordonsförvaltare 92016 468 3 20

Personal intern försäljning 92021 -14 -51 -305

Maskiner intern försäljning 92022 185 149 895

Gatukontorets reparationsverkstad 92023 -83 -54 -326

Förbrukningslager reparationsverkstan 92024 -3 -5 -34

Bilpoolens leasingbilar 92025 0 -3 -20

Måltidsverksamhet 92030 435 0 0

Ej attesterat och vidarefaktureras -1 138 0

Summa DOS på verksamhetsnivå -2971 -5495 -32970

Beräknad prognos till årets slut för den skattefinansierade delen exklusive Strategiska investeringar är ett resultat inom ram. 

Strategiska investeringar: Åtgärder inom cemtrumutveckling, Allébadet driftutrustning, Tillgänglighetsanpassning Alléhallen, Renovering centrumhuset, Ny kylmaskin 

Sydnärkehallen, Förskolan Gläntan ventilation, Fönster- och takåtgärder Västra skolan och exploatering Samsala har är pågående över årsskiftet och tidigare beslutad ram önskas 

överföras till 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Reinvestering och exploatering, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS utfall 2022-02-28
(tkr)

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Utfall 

Maskin- och fordonsanskaffning, projekt 35008.  Budget -1 653 tkr 

önskar överföring från 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -400 -400 0 0

Maskin- och fordonsanskaffning rörnät, projekt 35008 

verksamhet 86508.Budget -500 tkr önskar överföring från 2021. 0 0 0 0

Sanering VA-nät, projekt 35002 och 35019. -5 000 -5 000 0 -648

VA-avdelningens investeringar, projekt 35100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Budget -4 646 tkr önskar överföring från 2021. -4 900 -4 900 0 -66

Ågatan Hjorkvarn, projekt -125 -125 0
Nödvattenrum, projekt 35014. Budget -600 tkr önskar överföring från 

2021. 0 0 0 0

Totalt DOS investeringar: -10 425 -10 425 0 -714

Strategiska investeringar beslutade av KS:

Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort (Rala III), projekt 

30019. 0 0 0 -7

Sjöledning Tisaren , projekt 35015. Budget -4 439 tkr önskar överföring 

från 2021. 0 0 0 -15

VA-utbyggnad Toskabäcken, projekt 35016. 0 0 0 -51

VA-utbyggnad Tunbohässle Tisaren, projekt 35017. 0 0 0 0

VA-utbyggnad Tunbohässle Tisarstrand, projekt  35018 0 0 0 0

Utbyggnad VA-nät Tisaren, projekt 35023. Budget -4 561 tkr 

önskar överföring från 2021. . 0 0 0 0
Exploatering Kvarsätter, projekt 35021. Budget -1 300 tkr önskar 

överföring från 2021. 0 0 0 0

Exploatering Samsala 2 B-C, projekt 35506. Budget -5 255 tkr önskar 

överföring från 2021. 0 0 0 -1 526

Totalt strategiska investeringar: 0 0 0 -1 599

Totalt DOS Avgift -10 425 -10 425 0 -2 313

Beslutad budgetram investeringar totalt VA -24 300 -24 300

Avvikelse 13 875 13 875

Orsaker till avvikelse:

Budget/utfall på verksamhetsnivå drift

Verksamhet(T) Verksamhet Utfall 2202 Budget 2202 Budget helår

VA-försörjning gemensamt 86500 -759 -993 -5958

VA-avgifter hushåll 86501 0 0 27116

VA-avgifter industri 86502 500 1 472 8831

Inventering VA-nät 86504 -98 -148 -889

Anskaffning vatten 86505 -468 -580 -3480

Produktion vatten 86506 -56 -158 -948

Distribution vatten 86507 -28 -3 -15

VA-nät gemensamt 86508 -1 794 -700 -4205

Ingen avvikelse till årest slut som det ser ut i dag.
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Avloppspumpstationer 86509 -47 -173 -1042

Reningsverk 86510 -1 239 -2 046 -12260

Reserv vattentäkter 86511 -10 -19 -114

Leverans vatten 86512 -238 -453 -2721

Spillvattenavledning 86513 -13 -126 -757

Dagvattenavledning 86514 31 -115 -694

Dagvattenhantering 86515 0 -5 -29

Slamhantering VA 86516 0 -224 -1344

Vattenmätning 86517 -150 -159 -955

Maskiner VA 86518 -57 -89 -536
Ej attesterade fakturor

Totalt -4426 -4519 0
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Särredovisning VA 2021

§ 31
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 Datum Sida 

Teknisk avdelning År 2021 2022-01-04 2(5) 

 

Året 2021 har gått bra trots COVID-19 samt två pensionsavgångar inom 
verksamheten under det gångna året. Stor kraft har lagts på distributionsnätet vid 
Toskabäcken och Tisarbaden där större delen av nätet slutbesiktigades under 
december och också tagits i drift. De delar som kvarstår i distributionsnätet för 
denna etapp vid Toskabäcken kommer stå klara under första kvartal 2022.  

Hallsbergs kommun har nu en nödvattenplan som tagits fram internt och med stöd 
från flera avdelningar och förvaltningar. Likaså har kommunen nu också en VA-
plan som arbetats fram av Samhällsbyggnadsavdelningen.  

Från första januari 2022 höjs VA-taxan, brukningsavgiften med 7 % och 
anläggningsavgiften med 15 %. Detta för att bromsa den ekonomiska utvecklingen 
som är negativ i VA-kollektivet.  

Arbetet med en ny VA-taxa konstruerad efter Svenskt vattens publikation P120 är 
också under upprättande.  

En projektering har genomförts för Samsala resterande etapper och upphandlats 
enligt LOU där NCC lämnat det förmånligaste anbudet. Byggstart skedde under 
november 2021 och beräknas vara helt färdigt under tidig höst 2022 då 34 tomter 
ska finnas klara för försäljning.  

Projekteringsarbetet med nya överföringsledningar mellan Hallsberg och Östansjö 
var i slutfasen vid årets slut och endast mindre justeringar kvarstår.  

Årets stora händelse inom VA är den fördröjningsdamm som uppförts på 
kommunens åker i Falla och som ska bromsa dagvattnet innan det rinner till 
vattendragen nedströms. Dammen har en teoretisk kapacitet på 20 000 m3 och är 
byggd med extern entreprenör och arbete pågick under sex veckor.  

I slutet på året genomfördes en stor planerad slamsugning av 
huvudavloppsledningar före Hallsbergs avloppsledningsverk med mycket bra 
resultat där mängder rens och ovidkommande material avlägsnades från 
ledningarna. I samband med detta kamerainspekterades också dessa 
ledningsstråk.  

Kontinuerlig underhållspolning med tillhörande ledningsinspektion och vid behov 
slamsugning genomförs i hela kommunen enligt schema och informationen från 
inspektionerna läggs in i kommunens databas. 

Nytt ramavtal har tecknats för slamsugningstjänster och grävmaskin under året. 

 

Ingenjörsstaben 

Under året har VA-ingenjörerna arbetet med exploateringsområdena i Samsala. 
Stort arbete har även lagts ner på att påbörja beräkning av en ny VA-taxa. 

VA-sanering har projekterats och planerats och sedan utförts av egen personal på 
Kärrsvägen i Pålsboda. En omfattande sanering har även utförts på Rösegatan i 
Hallsberg.  

Det blev 32 nya VA-tjänster (nya abonnenter) som startades under 2021 och 4 av 
dessa är enbart vattentjänster som ligger utanför verksamhetsområdet för vatten 
och avlopp.  
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 Datum Sida 

Teknisk avdelning År 2021 2022-01-04 3(5) 

 

Under året fortsätter det stora arbetet med att bygga ut VA längs med sjön Tisaren. 
Samhällsbyggnadsavdelningen driver projektet, men även olika funktioner inom 
Tekniska avdelningen påverkas av detta där Teknisk chef är projektombud för 
distributionsnäten. 

VA-Drift 2021 

Pandemin har även detta år påverkat va-enheten, ett visst bortfall av personal har 
förekommit men på det stora hela har vi hanterat restriktioner och karantäner på 
ett sätt som verksamheten accepterat.  

Avloppsreningsverken 

Reningsverken har gått förhållandevis bra under året och inga utsläppskrav har 
överskridits. Däremot har viss maskinell utrustning havererat och bytts ut eller 
lagats. Bland annat havererade ett lager till inloppsskruven vid Hallsbergs 
reningsverk i början av året och föranledde ett stort reparationsarbete. 
Inkommande rensgaller var uttjänt och ersatts med ett nytt.  

Reningsverket i Pålsboda har uppgraderats med ny inkommande el och ställverk 
samt att värmeanläggningen har förnyats med två värmepumpar. 

Vid reningsverket i Sköllersta uppgraderas värmeanläggningen med två nya 
pelletspannor och en silo. Övriga små reningsverk har rullat på utan större 
incidenter.   

Vattenverken 

Hjortkvarns vattenverk påverkas mycket av järn och mangan och kräver en hel del 
tillsyn, viss del av sanden i filtren har bytts ut och ersatts med mangandioxid för 
att öka avskiljningen.  

Vattenverket i Vretstorp har gått relativt bra med problemet med radonet 
kvarstår, olika lösningar diskuteras för att komma till rätta med problemet. 

Pumpstationer 

Tre pumpstationer har uppgraderats med ny kommunikation och arbetet kommer 
rulla på även kommande år. Vid Exploateringen av Toskabäcken har delar av 
systemets pumpstationer startades upp i slutet på året samt ett mindre antal 
vattenmätare installerades. 

Övrigt 

Va-enheten har börjat titta på en ny lösning gällande vattenmätare, tanken är att i 
framtiden använda fjärravlästa mätare hos abonnenterna. Kollektivets fastigheter 
behöver uppgradera låssystemen i alla dörrar, systemet är över 20 år och 
svårhanterligt när det kommer till säkerheten. Upphandlingsarbetet tar dock tid.  

 

VA-nät 

Ett nytt förråd har byggts upp i de nya lokalerna i Kommunaltekniska huset. 
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Fortfarande kvarstår mindre arbeten, men på det stora hela har det blivit bra. 

Under 2021 har VA-saneringsarbeten genomförts enligt planering i bland annat 
centrala Hallsberg. 

Under året har 17 vattenläckor uppstått samt 12 avloppsstopp på olika platser i 
kommunen.  

Under året har även 4112 meter spillvattenledning och 722 meter 
dagvattenledningar underhållsspolats.   

VA-rörnät har inte gjort några stora investeringar men ett nytt servicefordon är 
beställt med leverans 2022. En mindre mängd verktyg och småmaskiner är 
inköpta under året. 

   

Ekonomi 2021 

VA-fonden slutar på 2 154 557 kr vid 2021 års slut. Årets resultat blev ett 
minusresultat på 894 874 kronor. Då bland annat omfattande arbeten genomförts 
på ledningsnätet och i de olika VA-driftanläggningarna har minusresultatet 
kvarstått likt tidigare år men med lägre förlust än föregående år vilket skall ses 
som positivt då fondens värde sjunkit till en mer normal nivå. VA-avdelningarna 
har vakanser vilket bidragit till att lönekostnaderna minskat.  

Totalt användes 6 971 000 kr till investeringar varav 5 521 000 kr investerats i 
VA-sanering vilket är 1 390 000 kronor mer än föregående år. Budget för VA-
sanering var 4 000 000 kronor. Exploateringarna är inte inräknade i denna summa 
som visade ett utfall 2021 på 14 018 000 kr. 

 

Framtiden 

Stora utmaningar för framtiden väntar VA. Driftområdet ökar och lagstiftning samt 
rapportering till tillsynsmyndigheter blir allt strängare för varje år som går.  

På VA-drift har ett flertal objekt under året identifierats som behöver stora 
underhållsåtgärder för att säkerställa driften och arbetsmiljön. Det handlar främst 
om ett antal avloppspumpstationer som bedöms vara i mycket dåligt skick sett till 
arbetsmiljön samt personalutrymmet vid Hallsbergs avloppsreningsverk. Ett 
arbete har påbörjats med att undersöka möjligheten att flytta delar av 
verksamheten till Kommunaltekniska huset. 

Både Vretstorp- och Hjortkvarns dricksvattenverk står inför stora 
renoveringsåtgärder. Utredningsarbetet fortsätter under kommande år. 

VA-enheten arbetar långsiktigt med flerårsplaner som avser VA-sanering av 
ledningsnäten samt flerårsplaner gällande underhåll och investeringsåtgärder för 
VA-drift. Hela fordonsflottan kommer ses över under kommande år.  

Under slutet av 2022 kommer en ny VA-taxa presenteras för beslut.  

Arbete kommer fortsätta med utbyggnad av VA-nätet runt sjön Tisaren under 
kommande år samt anslutning av resterande exploatering vid Samsala och nya 
exploateringar på bland annat Rala. 

Stor focus kommer också ägnas åt energi och klimatsmarta framtidslösningar för 
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ett hållbart VA inom Hallsbergs kommun.  

 

 

 

                                                                                                                  2022.02.04 

                                                                                                                  

                                                                                                                  Niklas Hasselwander 

                                                                                                                  Tekniska avdelningen 
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Hallsbergs kommun

212000-1926

VA-verksamhet särredovisning 2021

Resultaträkning (tkr)

Verksamhetens intäkter Not 2020-12-31 2021-12-31

Externa intäkter 1 32 286 33 307
Resultatreglering 2 179 895
Interna intäkter (inom kommunen) 2 2 508 2 429
Summa verksamhetens intäkter 36 973 36 631

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens externa kostnader 3 -24 200 -23 629
Interna kostnader (inom kommunen) 4 -5 215 -4 326

Avskrivningar 5 -5 103 -5 426
Summa verksamhetens kostnader -34 518 -33 381

Verksamheten nettokostnader 2 455 3 250

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader 6 -2 510 -3 250
Resultat före extraordinära poster -55 0

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

Periodens resultat -55 0
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Hallsbergs kommun

212000-1926

VA-verksamhet särredovisning 2021

Balansräkning (tkr)

Tillgångar

Not 2020-12-31 2021-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och anläggningar 7 158 870 185 285
Maskiner och inventarier 8 2 130 2 075
Summa anläggningstillgångar 161 000 187 360

Omsättningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 - -
Kortfristiga fordringar 10 46 894 60 732
Summa omsättningstillgångar 46 894 60 732

Summa tillgångar 207 894 248 092

Skulder

Långfristiga skulder 11 160 999 187 093
Förinbetald intäkt, anslutningsavg. 14 23 705 28 855

184 704 215 948

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader 12 1 016 58
Övriga kortfristiga skulder 13 22 174 32 086
Summa kortfristiga skulder 23 190 32 144

Summa skulder 207 894 248 092
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Hallsbergs kommun

212000-1926

20-12-31 21-12-31

Noter (tkr)

1 Externa intäkter 32 286 33 307
-varav förbrukningsavgifter 30 596 31 543
-varav anslutningsavgifter 873 960
-varav övriga intäkter 817 804

2 Interna intäkter 2 508 2 429
-varav förbrukningsavgifter 1 565 1 382
-varav övriga intäkter 943 1 047

3 Externa kostnader 24 200 23 629

4 Interna kostnader 5 215 4 326

5 Årets avskrivningar 5 103 5 426

6 Finansiella kostnader 2 510 3 250

7 Byggnader, mark och anläggningar
Ingående bokfört värde 119 038 158 870
Årets anskaffning 34 729 20 989
Årets avyttring -                         0
Årets avskrivningar 5 103 5 426
Utgående bokfört värde 158 870 185 285

8 Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 2 448 2 130
Årets anskaffning -                         267
Årets avyttring -                         0
Årets avskrivningar -318 -322
Utgående bokfört värde 2 130 2 075

9 Upplupna intäkter -                         0

10 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 494 4 536
Momsfordran (Ludvika) 6 745 8 308
Övrig fordran 5 265 5 981
”Likvida medel”= Fordran på kommunen 34 390 41 907

46 894 60 732

11 Långfristiga skulder
Låneskuld till kommunen 160 999 187 093

12 Upplupna kostnader 1 016 58

13 Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld 3 049 4 073
Semesterlöneskuld 631 107
Momsskuld 15 445 25 752
Skuld till abonnenterna 3 049 2 154
Övriga skulder 0 0

22 174 32 086

14 Skuld förinbetalda anslutningsavgifter 28 168 34 278
Ack. Upplösning anlutningsavgifter -4 463 -5 423

23 705 28 855
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Förvaltningschefen informerar

§ 32

22/DOS/31
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Redovisning av delegationsbeslut

§ 34

22/DOS/17
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Övriga ärenden

§ 35

22/DOS/31
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Mötets avslutande

§ 36
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