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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2023-02-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 11  Dnr 2022KS591 

Riktlinjer för bebyggelseutveckling genom prövning av 
förhandsbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL)  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att ta in synpunkter från 
berörda parter. 
  

Reservationer 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
Sverigedemokraterna anser att flera av de föreslagna riktlinjerna i Härrydas miljö- och 
bygglovsnämnd, riskerar leda till tids- och kostnadskrävande överklaganden. Lagstiftningen 
på området är väl beprövad och tagna beslut är ofta föremål för överklagan i överordnade 
instanser. För att undvika att kommunen fatta felaktiga beslut i frågor som rör förhandsbesked 
bör därför föreslagna riktlinjer remitteras till berörda instanser för synpunkter innan de börjar 
tillämpas i Härryda kommun. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2022 § 291 att uppdra åt kommunstyrelsens 
utskott för ny översiktsplan att ta fram förslag på uppdaterade riktlinjer och principer för 
förhandsbesked för beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
  
Framtagna riktlinjer för förhandsbesked i Härryda kommun beskriver hur tjänstemän och 
Miljö- och bygglovsnämnden skall pröva förhandsbesked. 
  
Riktlinjerna för förhandsbesked är ett styrdokument som utgör förtydligande till kommunens 
översiktsplan. 
  
Bebyggelseutveckling genom förhandsbesked regleras i Plan- och bygglagen (PBL) som är en 
möjlighetslagstiftning, syftet med riktlinjerna är att möjliggöra utveckling i kommunen 
utanför detaljplan. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 14 december 2022 § 441 
 Kommunstyrelsens utskott för arbete med ny översiktsplans beslut 21 november 2022 

§ 103 
 Skrivelse den 19 november 2022 
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2023-02-02 
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 Riktlinjer för bebyggelseutveckling genom prövning av förhandsbesked enligt Plan- 
och bygglagen (PBL) 

 Kommunstyrelsens beslut den 1 september 2022 § 291 
  

Förslag på sammanträdet 
Mikael Johannison (M) föreslår att ärendet bordläggs. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår med instämmande av William Kroon Adill (S), Sven Åke 
Hallgren (V) och Patrik Linde (S) att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för att ta in synpunkter från berörda parter. 
  
Peter Arvidsson föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för att skickas på remiss till Länsstyrelsen Västra Götaland och 
Lantmäterimyndighet. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:00 - 19:10 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Roland Jonssons förslag om återremiss 
mot avslag och Peter Arvidssons förslag om återremiss mot avslag. Om kommunfullmäktige 
avslår båda förslagen om återremiss kommer ordföranden ställa Mikael Johannisons förslag 
om bordläggning mot avslag. Om kommunfullmäktige avslår förslaget om 
bordläggning innebär det att ärendet avgörs idag och ordföranden kommer fråga om 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  
Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång.  
  
Roland Jonssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet enligt Roland 
Jonssons förslag. 
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår Peter Arvidssons förslag om återremiss. 
  
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå Peter Arvidssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
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Med 41 ja-röster, 8 nej-röster och 1 avstår avslår kommunfullmäktige Peter Arvidssons 
förslag. Hur var och röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2023-02-02  

 

Voteringslista: § 12 
Ärende: Riktlinjer för bebyggelseutveckling genom prövning av förhandsbesked enligt Plan- 
och bygglagen (PBL),  2022KS591 
 
Omröstningslista 4 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), 2:e vice ordförande X   
Bengt Johansson (M), ledamot X   
Eva Karlsson (M), ledamot X   
Hengameh Mokhtari Madjd (M), ledamot X   
Tony Wahl (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Lars Klokkervold Landrö (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Jan Gustavsson (KP), ledamot X   
Björn Magnusson (S), ordförande X   
Patrik Linde (S), ledamot X   
Kristin Arplöw (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot   X 
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Gunilla Wathne (S), ledamot X   
Monica Bengtsson (S), ledamot X   
Jonas Andersson (S), ledamot X   
Berit Müllerström (S), ledamot X   
Robin Hododi (S), ledamot X   
Kajsa Lackovic (S), ledamot X   
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Sammanträdesdatum  
2023-02-02  

 

William Kroon Adill (S), ledamot X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Åsa Garberg (V), ledamot X   
Sven-Åke Hallgren (V), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Jenny Spiik (SD), ledamot  X  
Per Olov Risman (SD), ledamot  X  
Johannes Backlund (SD), ledamot  X  
Stefan Arveros (SD), ledamot  X  
Erik Holm (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Robert Thorin (SD), ledamot  X  
Fredrik Mossmark (C), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Elin Remme (V), ersättare X   
Gunnar Ekeroth (MP), ersättare X   
Danuta Wahlberg (SD), ersättare X   
Resultat 41 8 1 
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§ 441  Dnr 2022KS591 

Riktlinjer för bebyggelseutveckling genom prövning av 
förhandsbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL)  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
kommunstyrelsens utskott för arbete med ny översiktsplans förslag 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för bebyggelseutveckling genom prövning av 
förhandsbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL). 
 
Kommunfullmäktige upphäver Principer för förhandsbesked antagna av kommunfullmäktige 
den 2 maj 2018 § 82. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. 
  
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2022 § 291 att uppdra åt kommunstyrelsens 
utskott för ny översiktsplan att ta fram förslag på uppdaterade riktlinjer och principer för 
förhandsbesked för beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
  
Framtagna riktlinjer för förhandsbesked i Härryda kommun beskriver hur tjänstemän och 
Miljö- och bygglovsnämnden skall pröva förhandsbesked. 
  
Riktlinjerna för förhandsbesked är ett styrdokument som utgör förtydligande till kommunens 
översiktsplan. 
  
Bebyggelseutveckling genom förhandsbesked regleras i Plan- och bygglagen (PBL) som är en 
möjlighetslagstiftning, syftet med riktlinjerna är att möjliggöra utveckling i kommunen 
utanför detaljplan. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens utskott för arbete med ny översiktsplans beslut 21 november 2022 

§ 103 
 Skrivelse den 19 november 2022 
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 Riktlinjer för bebyggelseutveckling genom prövning av förhandsbesked enligt Plan- 
och bygglagen (PBL) 

 Kommunstyrelsens beslut den 1 september 2022 § 291 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande från Mikael Johannison (M) och David Dinsdale 
(L) att kommunstyrelsen, i enlighet med Kommunstyrelsens utskott för arbete med ny 
översiktsplans förslag, föreslår att kommunfullmäktige antar Riktlinjer för 
bebyggelseutveckling genom prövning av förhandsbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL) 
samt att kommunfullmäktige upphäver Principer för förhandsbesked antagna av 
kommunfullmäktige den 2 maj 2018 § 82. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen remitterar skrivelsen till miljö- och 
bygglovsnämnden för intagande av synpunkter. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att 
uppdra åt kommunstyrelsen att skicka föreslagna riktlinjer på remiss till Länsstyrelsen Västra 
Götaland och Lantmäterimyndigheten. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Roland Jonssons förslag om remiss mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden ställa Per Vorbergs förslag mot Peter Arvidssons förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Avgöra idag och Roland Jonssons förslag om remiss 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
Nej-röst för att remittera ärendet 
  
Med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 avstår beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1.   
  
Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  

Page 2 of 5Page 283 of 771



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-12-14 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 11 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 2.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

 

Voteringslista: § 441 
Ärende: Riktlinjer för bebyggelseutveckling genom prövning avförhandsbesked enligt Plan- 
och bygglagen (PBL),  2022KS591 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot   X 
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 7 5 1 

Omröstningslista 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot   X 
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 11 1 1 
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Härryda kommun - Kommunstyrelsen 1 (1) 

Reservation – Då inte ordförande tillåter protokollsanteckning och 

förslag till beslut då inte kommer med i protokollet i sin helhet reserverar 
jag mig mot beslutet skriftligen. 

/Peter Arvidsson 

Yrkande angående – Riktlinjer för bebyggelseutveckling genom 

förhandsbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL) 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1) Kommunstyrelsen får i uppdrag att skicka föreslagna riktlinjer på

remiss till Länsstyrelsen Västra Götaland och Lantmäterimyndigheten.

Yrkandet

Sverigedemokraterna anser att flera av de föreslagna riktlinjerna i 

Härrydas miljö- och bygglovsnämnd, riskerar leda till tids- och 

kostnadskrävande överklaganden. Lagstiftningen på området är väl 

beprövad och tagna beslut är ofta föremål för överklagan i överordnade 

instanser. 

För att undvika att kommunen fatta felaktiga beslut i frågor som rör 

förhandsbesked bör därför föreslagna riktlinjer remitteras till berörda 

instanser för synpunkter innan de börjar tillämpas i Härryda kommun. 

Bilaga 1 till protokollet, kommunstyrelsen 2022-12-14 § 441
Kommunstyrelsen 

Reservation 

2022-12-14 

Ärende dnr. 2022KS591 
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SKRIVELSE 
Utskottet för ny översiktsplan 

 
 
 
 
 

Datum 
2022-11-19 

 

 
 
Kommunstyrelsen 

 
 

Diarienummer  
2022KS591 

 
 
 
 
 
 

Riktlinjer för bebyggelseutveckling genom prövning av 
förhandsbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL) 

 
 

Förslag till beslut 
Utskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för bebyggelseutveckling genom 
prövning av förhandsbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL) 

Kommunfullmäktige upphäver Principer för förhandsbesked antagna av 
kommunfullmäktige den 2 maj 2018 § 82. 

 
Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Kommunstyrelsens utskott för ny översiktsplans förslag. 

 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2022 § 291 att uppdra åt 
kommunstyrelsens utskott för ny översiktsplan att ta fram förslag på 
uppdaterade riktlinjer och principer för förhandsbesked för beslut i 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 
Framtagna riktlinjer för förhandsbesked i Härryda kommun beskriver hur 
tjänstemän och Miljö- och bygglovsnämnden skall pröva förhandsbesked. 

 
Riktlinjerna för förhandsbesked är ett styrdokument som utgör förtydligande 
till kommunens översiktsplan. 

 
Bebyggelseutveckling genom förhandsbesked regleras i Plan- och 
bygglagen (PBL) som är en möjlighetslagstiftning, syftet med riktlinjerna är 
att möjliggöra utveckling i kommunen utanför detaljplan. 
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Beslutsunderlag 
 Skrivelse den 19 november 2022 
 Riktlinjer för bebyggelseutveckling genom prövning av 

förhandsbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL) 
 Kommunstyrelsens beslut den 1 september 2022 § 291 

 
 
 
 
 

Mikael Johannison Patrik Linde 
Utskottets ordförande Utskottets vice ordförande
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Riktlinjer för bebyggelseutveckling genom prövning av förhandsbesked enligt 
Plan- och bygglagen (PBL) 
 
Dessa riktlinjer utgör komplettering till översiktsplanen för Härryda Kommun och gäller för 
hela kommunen. 
 
Följande riktlinjer gäller inom Härryda Kommun för möjligheter till positiva förhandsbesked:  
 

• I normalfallet prövas 1–5 enbostads etableringar  
• Etablering av verksamhetslokaler och mindre flerbostadshus skall kunna prövas 
• Tänkt tomt skall ha en arrondering/storlek som möjliggör en enskild 

avloppsanläggning om sådan krävs 
• Vid prövning av tre bostadsetableringar eller fler krävs en gemensam 

avloppsanläggning som utgör samfällighet eller gemensamhetsanläggning 
• Tillkommande etablering skall kunna nås från allmän väg och uppgörelse med 

eventuellt berörd vägförening/vägsamfällighet vars väg behöver nyttjas för att nå 
etableringen, förutsätts.  

• Tillfartsväg skall vara framkomlig för räddningsfordon 
• Tillfartsväg som betjänar mer än en etablering skall regleras som 

gemensamhetsanläggning 
• Vid etablering i anslutning till befintligt eller planerat kommunalt VA skall den 

tillkommande etableringen dimensionera VA för ytterligare tänkbara tillkommande 
etableringar 

• Vid etablering inom 150 m från befintligt eller planerat kommunalt VA skall 
restriktivitet råda om det inte är i linje med tänkbar utbyggnad av kommunalt VA 
alternativt att den sökande avtalar att ta kostnad för VA-utbyggnad 

• Undantagsvis kan positiva förhandsbesked ges i utvecklingsområde i väntan på 
detaljplan om syfte och utformning är i linje med utvecklingsområdets ändamål och 
efter samråd gjorts med kommunstyrelsen 

• Undantagsvis kan positiva förhandsbesked i utredningsområde vara möjliga om de 
inte hindrar tänkt ändamål och efter samråd gjorts med kommunstyrelsen. 
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§ 291  Dnr 2022KS438 

Ordförandeinitiativ om uppdrag att ta fram förslag på uppdaterade 
riktlinjer och principer för förhandsbesked  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt utskottet för arbete med ny översiktsplan att ta fram förslag på 
uppdaterade riktlinjer och principer för förhandsbesked. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Pet Vorberg (M) har initierat ett ärende om att ge utskottet för 
arbete med ny översiktsplan i uppdrag att ta fram förslag på uppdaterade riktlinjer och 
principer för förhandsbesked. 
  
Kommunstyrelsen har tagit del av rapport från AFRY gällande hantering av förhandsbesked i 
Härryda kommun med analys, kartläggning och rekommendationer. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Per Vorberg (M) om uppdrag att ta fram förslag på uppdaterade 

riktlinjer och principer för förhandsbesked 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande från Grim Pedersen (M) och Patrik Linde (S) att 
kommunstyrelsen uppdrar åt utskottet för arbete med ny översiktsplan att ta fram förslag på 
uppdaterade riktlinjer och principer för förhandsbesked. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
  
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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