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Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid: Tjurpannan kl 08.30 
 

Övriga närvarande 

 
Moa Leidzén, t.f. förvaltningschef, § 185-211 

Christina Lörnemark, miljöchef, § 185-196, 208-211 

Andrea Johansson, planeringsarkitekt, § 191, 209 

Olof Jönsson, planeringsarkitekt, § 209 

Mia Simonsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 192-193 

Simon Bystedt, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 194 

Lisa Nyberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 209 

Lars Rydbom, bygglovhandläggare, § 197-200 

Claudia von der Mülbe, bygglovhandläggare, § 200-205 

Mathilda Gustafsson, bygglovhandläggare, § 205-206 

Ulrika Olsson, ekonom, § 185-189 

Gunilla Ulfstad, HR-specialist, § 185-188 

Jonathan Jonasson, praktikant, § 185-211 

Lis Källström, nämndsekreterare 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Tid:     Tisdagen den 27 augusti 2019, kl 08.30 

Plats:   Tjurpannan      

Ordförande:  Hans Schub  

 

    §§ Ärendebeskrivning  

MBN § 185 Godkännande av föredragningslistan 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända 

föredragningslistan med följande ändringar: 

Utgående ärenden  

Ansökan om strandskyddsdispens, Ytterby 1:109 

Ansökan om bygglov för fasadändring av enbostadshus, Sannäs 3:30  

Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus, Grebbestad 2:299, 

2:298 

 
 

  

MBN § 186 Folkhälsorådet 

Ingen information. 

 

  

MBN § 187 Budgetuppföljning per 30 juni 2019 för miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fortsätta följa den ekonomiska  

utvecklingen vid varje nämndsammanträde samt föra en kontinuerlig dialog med 

förvaltningen om att ständigt förbättra verksamheten, att godkänna förevisad 

budgetuppföljning för juni, samt att överlämna budgetuppföljning för juni till 

kommunfullmäktige. 

 

  

MBN § 188 Uppföljning av sjukfrånvaro 2019 för miljö- och byggnadsförvaltningen 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 

 

  

MBN § 189 Budget 2020 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förevisat förslag till budget, 

samt att överlämna förslag till budget 2020 till kommunfullmäktige. 

 

  

MBN § 190 Internkontroll 2019 inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att nämndens internkontroll utöver de av 

kommunstyrelsen bestämda områdena består av att granska att pågående 

ärenden har en aktuell handläggare i verksamhetssystemet, samt  

att återrapportering ska ske på nämndens sammanträde i december. 
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MBN § 191 Detaljplan för Ertseröd 1:53 med flera, Sportshopen 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förevisad 

programsamrådsredogörelse, att godkänna förevisad detaljplan för samråd, 

samt att detaljplanen kan ställas ut för samråd först när den geotekniska 

utredningen har kompletterats och planhandlingarna har kompletterats med 

resultatet av utredningen. 

 

  

MBN § 192 Tillsyn av avloppsanläggning, hänvisning till 2012/0230-821 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avsluta ärendet utan ytterligare 

åtgärd. 

 

  

MBN § 193 Tillsyn av enskild avloppsanläggning, hänvisning till 2012/0230-821 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna tidsbegränsat tillstånd till 

befintlig sluten tank för fastigheten Tanums-Ejgde 2:39. Tillståndet gäller till 

och med 2026-12-31, samt att i övrigt avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. 

 

  

MBN § 194 Ansökan om strandskyddsdispens för flytt av grillkåta 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge strandskyddsdispens med stöd av 

Miljöbalken, MB 7 kap 18 b § och 18 c § punkt 5, för ny placering av grillkåta. 

 

  

MBN § 195 Anmälan av delegationsbeslut 2019, miljö 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efter anmälan lägga förevisad 

redovisning till handlingarna. 

 

  

MBN § 196 Meddelanden 2019, miljö 

Meddelanden föredrogs. 

 

  

MBN § 197 Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 

enbostadshus med stöd av kapitlet 9 §17 plan- och bygglagen, samt att 

kommande bygglovsansökan ska behandlas av miljö- och byggnadsnämnden. 

 

 

 

 

MBN § 198 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge strandskyddsdispens med stöd i  

7 kap 18 c § dispensskäl 1 i miljöbalken, att marken ”redan har tagits i anspråk 

på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”, förevisad 

tomtplatsavgränsning.  
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MBN § 199 Ansökan om bygglov för byte av tak på enbostadshus samt montering av 

solpaneler på enbostadshus  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet § 30 

plan- och bygglagen, med motiveringen att taket vetter mot innergården och att 

det endast i liten omfattning är synligt från gatan och för allmänheten. Det 

bedöms därmed inte att åtgärden har en negativ påverkan på omgivningen och 

inte heller att solcellspaneler utgör en förvanskning av området. 

 

  

MBN § 200 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked lämnat  

2017-04-25, § 81 (2017/161-334) 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 

plan- och bygglagen. 

 

  

MBN § 201 Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett parhus 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 

plan- och bygglagen. 

 

  

MBN § 202 Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett parhus 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 

plan- och bygglagen. 

 

  

MBN § 203 Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad, fasadändring, uppsättning av 

skylt samt ändrad användning av del av byggnad från lager till gym 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet  

31 b § plan- och bygglagen vad avser ändrad användning från lager till gym 

samt uppförande av parkering, tillbyggnad av omklädningsrum och skyltning, 

med motiveringen att det ändrade användningssättet inte bedöms ha större 

påverkan på omgivningen. Åtgärden bedöms som en liten avvikelse, att ge 

bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen vad avser tillbyggnad 

av balkongen. 

 

  

MBN § 204 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt soprum/cykelförråd 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § 

plan- och bygglagen. 

 

 

 

 

MBN § 205 Överträdelse av 11 kapitel 51 § plan- och bygglagen: tillbyggnad av ett uterum 

utan att invänta startbesked 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift av ägare 

till fastigheten för att ha påbörjat tillbyggnaden utan att invänta startbesked. 

  

  

MBN § 206 Överträdelse av 11 kapitel 51 § plan- och bygglagen: uppförande av två murar 

och ett nytt fönster utan att invänta startbesked 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift av 

tidigare ägare till fastigheten för att ha påbörjat tidigare nämnda åtgärder utan 

att invänta startbesked. 
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MBN § 207 Anmälan av delegationsbeslut 2019, plan och bygg 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efter anmälan lägga förevisade 

redovisning till handlingarna. 

 

  

MBN § 208 Meddelanden 2019, plan- och bygg 

Meddelanden föredrogs. 

 

  

MBN § 209 Information och uppföljning 2019 

Miljöchef och handläggare informerar 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 

 

  

MBN § 210 

 

 

MBN § 211 

Information om domar och rättsfall 2019 

Ingen information. 

 

Information om VA-styrgruppens arbete 2019 

Ingen information. 
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