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Information med anledning av covid -19 
Ordförande uppmanar utskottets ledamöter och tjänstemän att delta på distans för att minska 

risken för att sprida smitta. 
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Handläggare 

Livsmedelsinspektör Johanna Ronnede 

Telefon 0522-69 73 52 
johanna.ronnede@uddevalla.se 

 

Föreläggande om att åtgärda brister i 

dricksvattenanläggningen i Forshälla vattenverk på 

fastigheten Buddeberg 2:13 

Sammanfattning 

Den 14 november 2019 utförde enheten för miljötillsyn offentlig och planerad kontroll 

på dricksvattenanläggningen Forshälla vattenverk. Vattenverket förser både skola och 

förskola men också ett flertal boenden och ett lantbruk med vatten. I samband med 

kontrollen upprättades ett föreläggande på grund av påpekade avvikelser. I beslutet 

framgick det att kommunstyrelsen bedömde att Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska 

avdelningen, inte uppfyllde relevanta krav i dricksvattenföreskrifterna och i 

livsmedelslagstiftningen och kunde inte visa att Forshälla vattenverk producerar ett 

säkert dricksvatten. I beslutet framgick det att verksamheten hade blivit ålagd att vidta 

åtgärder som ser till att dricksvattenkvalitén uppfyller de gränsvärden som finns i 

dricksvattenföreskrifterna. Vattenverket hade och har främst problem med att 

parametrarna turbiditet och järn haft återkommande värden som bedömts som tjänligt 

med anmärkning. Verksamheten hade inte vidtagit tillräckliga åtgärder som ser till att 

dricksvattenkvalitén uppfyller de gränsvärden som finns för främst turbiditet och järn. 

Verksamheten har inte undersökt vidare eller utrett orsaken, till att parametrarna 

turbiditet och järn haft förhöjda värden. Åtgärderna skulle vara utförda senast den 16 

mars 2020. 

 

Vid ett par tillfällen under 2020 har tillsynsmyndigheten varit i kontakt med 

verksamheten och fått information om hur deras arbete och åtgärder fortskrider för att 

komma till bukt med de förhöjda värdena av turbiditet och järn. 

 

Vid ett möte med representanter för verksamheten den 17 november 2020 informerades 

enheten för miljötillsyn om att verksamheten hade vidtagit vissa åtgärder för att minska 

turbiditeten. Trots detta har verksamheten inte kunnat visat upp aktuella analysresultat 

att turbiditeten samt järnet minskat. Någon åtgärdsplan kring hur verksamheten 

långsiktigt kan tillgodose ett hälsosamt och rent dricksvatten finns inte. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska avdelningen har inte följt det tidigare 

föreläggandet samt kan inte visa upp att de producerar ett hälsosamt och rent 

dricksvatten. Med anledning av detta föreslår enheten för miljötillsyn att 

kommunstyrelsen fattar ett nytt föreläggande som kopplas med ett löpande vitesbelopp 

på 20 000 kr per månad som föreläggandet inte följs. 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-05 

Föreläggande, daterat 2019-12-02 

Kommunicering, daterad 2020-11-26 

Förslag till beslut  

Jävsutskottet beslutar 

 

att Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska avdelningen, med organisationsnummer 

212000-1397, ska åtgärda brister i dricksvattenanläggningen i Forshälla vattenverk, på 

fastigheten BUDDEBERG 2:13 genom att göra följande: 

 

1. Inkomma med en åtgärdsplan kring hur verksamheten långsiktigt kan tillgodose 

ett hälsosamt och rent dricksvatten. Åtgärdsplanen ska redovisas till 

kommunstyrelsen, enheten för miljötillsyn, innan den 1 mars 2021. 

 

2. Genom återkommande analysresultat visa att dricksvattenkvalitén för 

dricksvattenanläggningen FORSHÄLLAS VATTENVERK, uppfyller tjänliga  

gränsvärden för parametrarna turbiditet och järn. Gränsvärdena finns i bilaga 2 i 

dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30). Nya analysresultat ska kunna visas 

upp varje ny kalendermånad. 

 

Punkt 2 gäller med ett löpande vite på 20 000 kronor per kalendermånad som punkten 

inte följs, från och med 1 mars till och med 31 december 2021. Beslutet kommer att 

följas upp i samband med inkomna analysresultat en gång per kalendermånad. 

Analysresultatet ska finnas att tillgå i Synlabs digitala plattform för analyser, @mis 

alternativt skickas in digitalt eller i pappersformat till kommunstyrelsen, enheten för 

miljötillsyn. 

 

För att kunna följa föreläggandet har verksamheten möjlighet att provta vattnet flera 

gånger under en månad om det visar att värdena är förhöjda och ligger över 

gränsvärdena som bedöms som tjänligt med anmärkning. Miljötillsyns uppföljning 

kommer utföras en gång i månaden, oavsett resultat, i ett år framåt. För att kunna dra 

slutsatser om åtgärder är tillräckliga krävs analysresultat under en längre period och i 

detta fall har kommunstyrelsen, enheten för miljötillsyn bedömt att ett år kan anses som 

tillräckligt. 

 

Beslutet gäller omedelbart efter det att ni har tagit del av beslutet. Beslutet gäller även 

om ni överklagar det. 

Ärendebeskrivning 

Den 14 november 2019 utförde enheten för miljötillsyn offentlig och planerad kontroll 

på dricksvattenanläggningen Forshälla vattenverk. Vattenverket förser både skola och 
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förskola men också ett flertal boenden och en bondgård med vatten. I samband med 

kontrollen upprättades ett föreläggande på grund av påpekade avvikelser. I beslutet 

framgick det att kommunstyrelsen, enheten för miljötillsyn bedömde att 

Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska avdelningen, inte uppfyllde relevanta krav i 

dricksvattenföreskrifterna och i livsmedelslagstiftningen och kunde inte visa att 

Forshälla vattenverk producerar ett säkert dricksvatten. I beslutet framgick det att 

verksamheten hade blivit ålagd att vidta åtgärder som ser till att dricksvattenkvalitén 

uppfyller de gränsvärden som finns i dricksvattenföreskrifterna. Vattenverket hade och 

har främst problem med att parametrarna turbiditet och järn haft återkommande värden 

som bedömts som tjänligt med anmärkning. Verksamheten hade inte vidtagit tillräckliga 

åtgärder som ser till att dricksvattenkvalitén uppfyller de gränsvärden som finns för 

främst turbiditet och järn. Verksamheten har inte heller undersökt vidare eller utrett 

orsaken, till att parametrarna turbiditet och järn haft förhöjda värden som bedömts som 

tjänligt med anmärkning. Åtgärderna skulle vara utförda senast den 16 mars 2020. 

 

Vid ett par tillfällen under 2020 har tillsynsmyndigheten varit i kontakt med 

verksamheten och fått information om hur deras arbete och åtgärder fortskrider för att 

komma till bukt med de förhöjda värdena av turbiditet och järn. 

 

Vid ett möte med representanter för verksamheten den 17 november 2020 informerades 

enheten för miljötillsyn om att verksamheten hade vidtagit vissa åtgärder för att minska 

turbiditeten. Trots detta har verksamheten inte kunnat visat upp aktuella analysresultat 

att turbiditeten minskat. Någon åtgärdsplan kring hur verksamheten långsiktigt kan 

tillgodose ett hälsosamt och rent dricksvatten finns inte. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska avdelningen har inte följt det tidigare 

föreläggandet samt kan inte visa upp att de producerar ett hälsosamt och rent 

dricksvatten. Med anledning av detta föreslår enheten för miljötillsyn att 

kommunstyrelsen fattar ett nytt föreläggande som kopplas med ett löpande vitesbelopp 

på 20 000 kr per månad som föreläggandet inte följs. 

Synpunkter 

Skriftlig kommunicering om vitesbeslutet har skickats till verksamhetsansvarig den 26 

november 2020. Verksamheten hade till den 10 december på sig att inkomma med 

eventuella synpunkter i ärendet. Inga synpunkter har inkommit till kommunstyrelsen, 

enheten för miljötillsyn. 

Bedömning 

Kommunstyrelsen, enheten för miljötillsyn bedömer fortfarande att 

Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska avdelningen, inte uppfyller relevanta krav i 

dricksvattenföreskrifterna samt i livsmedelslagstiftningen och kan inte visa att de 

producerar ett säkert dricksvatten. Verksamheten har inte undersökt vidare eller utrett 
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orsaken tillräckligt, till att parametrarna turbiditet och järn i dricksvattnet 

återkommande haft värden som bedömts som tjänligt med anmärkning. 

 

Dricksvattenanläggningen har haft problem med förhöjda halter av både järn och 

turbiditet en längre period tillbaka. Trots återkommande problem med järn och 

turbiditet som bedöms som tjänligt med anmärkning har verksamheten inte vidtagit 

tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Någon åtgärdsplan kring hur 

verksamheten långsiktigt kan tillgodose ett hälsosamt och rent dricksvatten finns inte. 

 

Kommunstyrelsen, enheten för miljötillsyn förelade Samhällsbyggnadsnämnden, 

tekniska avdelningen, den 2 december 2019 (KS.2019.4117, Bnr: 89) att vidta åtgärder 

som ser till att dricksvattenkvalitén uppfyller de gränsvärden som finns i Bilaga 2 i 

dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30). Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska 

avdelningen har inte följt föreläggandet och nu upprättas ett nytt föreläggande som 

kopplas med ett vitesbelopp på 20 000 kr per månad som föreläggandet inte följs. 

 

Punkt 2 ovan, gäller med ett löpande vite på 20 000 kronor per kalendermånad som 

punkten inte följs, från och med 1 mars till och med 31 december 2021. Beslutet 

kommer att följas upp i samband med inkomna analysresultat en gång per 

kalendermånad, oavsett tidigare resultat. Analysresultatet ska finnas att tillgå i Synlabs 

digitala system @mis, alternativt skickas in digitalt eller i pappersformat till 

kommunstyrelsen, enheten för miljötillsyn. 

 

För att kunna följa föreläggandet har verksamheten möjlighet att provta vattnet flera 

gånger under en månad om det visar att värdena är förhöjda och ligger över 

gränsvärdena som bedöms som tjänligt med anmärkning. För att kunna dra slutsatser 

om åtgärder är tillräckliga krävs analysresultat under en längre period och i detta fall har 

kommunstyrelsen bedömt att cirka ett år kan anses som tillräckligt. 

 

Viktiga upplysningar 

 Utdömande av vite sker först efter särskild domstolsprövning på ansökan av 

kommunstyrelsen och endast om föreläggandet inte uppfylls inom föreskriven 

tid. 

- Beslutet kan överklagas inom tre veckor. Hur du går tillväga finns beskrivet i en 

bilaga. 

- Delgivningskvittot ska undertecknas av behörig firmatecknare och omgående 

skickas tillbaka till samhällsbyggnadsnämnden. När du undertecknat 

delgivningskvittot betyder det att du har tagit emot handlingen. Att du 

undertecknat delgivningskvittot innebär inte att du har godtagit innehållet i 

beslutet. 
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Avgift 

Kommunstyrelsen tar ut en avgift för handläggning utifrån en beslutad taxa. 

Timavgiften för handläggning vid oplanerad kontroll är 958 kronor för 2020 och 974 

kronor för 2021. Beslut om avgift skickas separat. 

Lagstöd 

Beslutet är fattat med stöd av: 

 Artikel 138 punkt 1 (EU) 2017/625 om offentlig kontroll: Vid konstaterad 

bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen ska behörig myndighet beordra 

aktören att vidta lämpliga åtgärder. 

 22 § livsmedelslagen (2006:804): Kommunstyrelsen får meddela de 

förelägganden och förbud som behövs för att lagen ska följas. 

 23 § livsmedelslagen (2006:804) beslut får förenas med vite 

 4 § lag om viten (1985:206): om det är lämpligt får ett vite vara löpande  

 33 § livsmedelslagen (2006:804): Kommunstyrelsen får bestämma att ett beslut 

gäller omedelbart även om det överklagas. 

 3 § i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30): Beredningen av dricksvattnet 

ska vara tillräcklig och se till att kvalitetskraven i föreskrifterna uppfylls. 

 7-8 §§ i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30): Dricksvattnet ska vara 

hälsosamt och rent och ska uppfylla gränsvärden som finns i bilaga 2 i samma 

föreskrift. 

 15-16 §§ dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30): Ska utreda orsak till 

avvikelse samt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att komma tillrätta 

med avvikelsen. 

 Bilaga 2 och 3 i Livsmedelsverkets förordning (SLVFS 2001:30) om 

dricksvatten. 

 

 

 

Peter Larsson Johanna Ronnede 

Kommundirektör Livsmedelsinspektör 

 

 

Bilagor 
Föreläggande, Dnr: KS.2019.4117, Bnr: 89 

Kommunicering, 2020-11-26 

Information om hur man överklagar (Överklagandehänvisning) 

Delgivningskvitto 

 
Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska avdelningen, Uddevalla kommun 
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Samhällsbyggnad

Myndighetsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax
451 81 UDDEVALLA Varvsvägen 1 0522-69 60 00 0522-69 73 50

www.uddevalla.se E-post samhallsbyggnad@uddevalla.se

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
TEKNISKA AVDELNINGEN
451 81 UDDEVALLA
aya.norvell@uddevalla.se

Handläggare

Livsmedelsinspektör
Johanna Ronnede
Telefon 0522 - 69 73 52
samhallsbyggnad@uddevalla.se

BUDDEBERG 2:13

Kommunicering inför beslut om föreläggande med löpande
vite

Kommunstyrelsen, enheten för miljötillsyn överväger att fatta ett nytt beslut för er
anläggning och koppla detta föreläggande till ett löpande vite.

Det nya beslutet, kopplat med löpande vite, gäller dricksvattenanläggningen
FORSHÄLLA VATTENVERK, organisationsnummer 212000-1397, på fastigheten
BUDDEBERG 2:13. Det löpande vitesbeloppet kommer att fastställas till
mellan 1 000–10 000 kronor.

Ni ges nu möjlighet att framföra era synpunkter och yttra er inför att nytt beslut fattas.
Beslutet kan fattas även om ni inte har yttrat er. Yttrande inför beslut ska skickas in
skriftligen till kommunstyrelsen, enheten för miljötillsyn senast 2020-12-10. Mejla ditt
yttrande till samhallsbyggnad@uddevalla.se alternativt skicka via brev till adressen
som du ser längst ner på denna sida.

Bakgrund
Den 14 november 2019 utförde enheten för miljötillsyn offentlig kontroll på
dricksvattenanläggningen FORSHÄLLA VATTENVERK. I samband med kontrollen
upprättades ett föreläggande på grund av påpekade avvikelser. I beslutet framgick det
att kommunstyrelsen bedömde att SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN,
TEKNISKA AVDELNINGEN inte uppfyllde relevanta krav i livsmedelslagstiftningen
och kunde inte visa att FORSHÄLLA VATTENVERK producerar ett säkert
dricksvatten.

Verksamheten hade inte undersökt vidare eller utrett orsaken till att parametrarna
turbiditet och järn i dricksvattnet konstant haft värden som bedömts som tjänligt med
anmärkning. Kvalitén på dricksvattnet ska uppfylla samtliga parametrarna i
dricksvattenföreskrifternas bilaga 2 och 3. Åtgärderna skulle vara utförda senast den 16
mars 2020.
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Kommunstyrelsen bedömer fortfarande att verksamheten inte kan visa upp relevanta
analyser som visar att dricksvattnet är hälsosamt och rent eller att de tagit tillräckliga
åtgärder för att komma till bukt med dricksvattenparametrar som bedömts som tjänligt
med anmärkning .

Upplysningar

· Detta är en möjlighet för er att lämna in synpunkter inför att kommunstyrelsen
fattar beslut.

· Om ni lämnar in synpunkter kommer dessa att vägas in tillsammans med era
tidigare inlämnade uppgifter när beslutet fattas. Om ni inte lämnar in några
synpunkter kommer beslut att fattas utifrån tidigare inlämnade uppgifter.

· Beslut kommer att fattas efter att tiden för synpunkter har gått ut. När nämnden
beslutar om föreläggande med löpande vite innebär det att ni får ett nytt
datum när åtgärderna ska vara genomförda. Det beslutet kommer då att vara
möjligt att överklaga. Ni kommer vid ett överklagande också ha möjlighet att
yttra er till överprövande instans.

· Avgift för handläggning vid nytt beslut tas ut enligt fastställd kommunal taxa.

· Utdömande av vite sker först efter särskild domstolsprövning på ansökan av
kommunstyrelsen och endast om föreläggandet inte uppfylls inom föreskriven
tid.

Kommunstyrelsen, enheten för miljötillsyn 
 

Johanna Ronnede
Livsmedelsinspektör

  
Detta brev har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift

Bifogas
Föreläggande, Dnr: KS.2019.4117, Bnr: 89
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Samhällsbyggnad

Myndighetsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax

451 81 UDDEVALLA Varvsvägen 1 0522-69 60 00 0522-69 73 50

www.uddevalla.se E-post samhallsbyggnad@uddevalla.se

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
TEKNISKA AVDELNINGEN
451 81 UDDEVALLAHandläggare

Livsmedelsinspektör
Johanna Ronnede
Telefon 0522 - 69 73 52
samhallsbyggnad@uddevalla.se

BUDDEBERG 2:13

Föreläggande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN, TEKNISKA
AVDELNINGEN 212000-1397 ska åtgärda brister i dricksvattenanläggningen i
FORSHÄLLA VATTENVERK, på fastigheten BUDDEBERG 2:13 genom att göra
följande:

· Vidta nödvändiga åtgärder som ser till att dricksvattenkvalitén för
dricksvattenanläggningen FORSHÄLLAS VATTENVERK, uppfyller de
gränsvärden som anges i bilaga 2 i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS
2001:30), särskilt gällande parametrarna turbiditet och järn.

Åtgärderna ska vara utförda innan 16 mars 2020.

Detta gäller omedelbart efter det att ni har tagit emot detta beslut. Beslutet gäller även
om ni överklagar det.

Ärendet
Den 14 november 2019 utförde enheten för miljötillsyn offentlig kontroll på
dricksvattenanläggningen FORSHÄLLA VATTENVERK. Under kontrollen deltog
driftansvarig Christer Borg och vaktmästare Marcus Johansson samt
livsmedelsinspektörerna Johanna Ronnede och Anders Nilsson.
 
Provtagningsresultat för turbiditet och järn i dricksvattnet har varit förhöjda ett par år
tillbaka och verksamheten har inte undersökt vidare eller utrett orsaken till att dessa
parametrar konstant haft värden som bedömts som tjänligt med anmärkning.
Verifiering av att nuvarande rening är tillräcklig har inte skett. Ingen ytterligare rening
har blivit installerad för att komma tillrätta med de förhöjda halterna av turbiditet och
järn.

Beslutet kommunicerades under ett möte som hölls med enhetschef Peter Eldborn och
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Christer Borg samt livsmedelsinspektörerna Johanna Ronnede och Anders Nilsson.

Bedömning
Kommunstyrelsen bedömer att SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN, TEKNISKA
AVDELNINGEN inte uppfyller relevanta krav i livsmedelslagstiftningen och kan inte
visa att de producerar ett säkert dricksvatten. Verksamheten har inte undersökt vidare
eller utrett orsaken till att parametrarna turbiditet och järn i dricksvattnet konstant haft
värden som bedömts som tjänligt med anmärkning. Kvalitén på dricksvattnet ska
uppfylla samtliga parametrarna i dricksvattenföreskrifternas bilaga 2 och 3.

Avgift
Kommunstyrelsen tar ut en avgift för handläggning utifrån en beslutad taxa.
Timavgiften för handläggning vid oplanerad kontroll är 933 kronor för 2019. Beslut
om avgift skickas separat.

Lagstöd
Delegationsnummer: L.1.1, L.1.7, L.6.11

- Artikel 54 punkt 1 och 2 (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll: Om en
företagare inte följer lagstiftningen ska kontrollmyndigheten ställa krav så att
detta rättas till

- 22 § livsmedelslagen (2006:804): Kommunstyrelsen får meddela de
förelägganden och förbud som behövs för att lagen ska följas.

- 33 § livsmedelslagen (2006:804): Kommunstyrelsen får bestämma att ett beslut
gäller omedelbart även om det överklagas.

- 3 § i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30): Beredningen av dricksvattnet
ska vara tillräcklig och se till att kvalitetskraven i föreskrifterna uppfylls.

- 7-8 §§ i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30): Dricksvattnet ska vara
hälsosamt och rent och ska uppfylla gränsvärden som finns i bilaga 2 i samma
föreskrift.

- 15-16 §§ dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30): Ska utreda orsak till
avvikelse samt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att komma tillrätta
med avvikelsen.

- Bilaga 2 och 3 i Livsmedelsverkets förordning (SLVFS 2001:30) om
dricksvatten

Upplysningar

- Om föreläggandet inte följs kan kommunstyrelsen förena föreläggandet med
vite.

- Beslutet kan överklagas inom tre veckor. Hur du går tillväga finns beskrivet i
en bifogad bilaga.
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Kommunstyrelsen

Johanna Ronnede
Livsmedelsinspektör

I enlighet med delegation från kommunstyrelsen
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift

Delgivning
Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att
arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig.
14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska
du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.

Bilagor
Information om hur man överklagar (Överklagandehänvisning)



Beslut 4 (4)

2019-12-02 Dnr: KS.2019.4117 / Bnr: 89

Information om hur man överklagar ett beslut
(Överklagandehänvisning)

Tycker du att samhällsbyggnadsnämnden fattat beslutet på fel grunder kan du
överklaga det. Överklagandet ska ha kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen
inom tre veckor från den dag som du tog del av beslutet.

Överklagandet ska vara skriftligt. I brevet/mailet ska det framgå:

- Ärendets beslutsdatum, diarienummer och beslutsnummer.

- Varför du tycker att beslutet är fattat på fel grunder och hur du vill att det ska
ändras.

- Uppge namn, personnummer, postadress, e-post och telefonnummer.

Om samhällsbyggnadsnämnden bedömer att beslutet är felaktigt har nämnden
skyldighet att ompröva sitt beslut, i annat fall skickar nämnden vidare överklagandet
till Länsstyrelsen.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

Vid frågor är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla
kommun

Telefon. 0522-696000 till växeln
e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se

mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se


Förteckning över delegationsbeslut 2021-01-04
miljöärenden
Datumperiod: 2020-11-18 - 2021-01-04

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

MALEN 2 2020-12-01

KS.2020.686
Årsrapport köldmedia för år 2019

Beslut miljösanktionsavgift Enhetschef Miljötillsyn, KS § 100: SANK
Miljöinspektör

2020-12-09

KS.2020.4315
Inspektion på objektet: NÖTHULT RIDHUS

Beslut Sanktion Livsmedelsinspektör, KS § 103: DB
Livsmedelsinspektör

Antal ärenden 2

2021-01-04 Sida 1 av 1



Förteckning över delegationsbeslut 2020-01-04
byggärenden
Datumperiod: 2020-11-18 - 2021-01-04

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

FASSERÖD 2:3 2020-12-01

KS.2020.978
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, gruppbostad

Delstartbesked bygglov beviljat Byggnadsingenjör, KS § 101: SB
Byggnadsingenjör

NYPONBUSKEN 16 2020-12-15

KS.2018.938
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av skolbyggnad, rivning, nybyggnad av komplementbyggnad samt marklov
för ändring av marknivånSlutbesked interimistiskt Byggnadsingenjör, KS § 105: InterSLUTB
Byggnadsingenjör

DALABERG 1:1 2020-12-17

KS.2020.3563
Förorenad mark - provtagningsplan och miljöteknisk markundersökning

Beslut svar, miljöteknisk undersökning Miljöinspektör, KS § 106: F
Miljöinspektör

FORSHÄLLA-RÖD 2:12 2020-12-21

KS.2020.3470
Förorenad mark - provtagningsplan och miljöteknisk markundersökning

Beslut svar, miljöteknisk undersökning Miljöinspektör, KS § 109: F
Miljöinspektör

Antal ärenden 4

2021-01-04 Sida 1 av 1
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