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MBN § 50     ALL.2020.9  

Godkännande av föredragningslistan   

 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändringar: 
 
Tillkommande ärende 
Delegation till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott. 
 
 

Utgående ärenden 
Detaljplan för Ertseröd 1:53 med flera, Sportshopen. 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Långeby 2:81. 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av prefabricerad nätstation,  
Ertseröd 1:7. 
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MBN § 51     ALL.2019.1808  

Budgetuppföljning per 29 februari 2020 för miljö- och 
byggnadsnämnden    

 

Budgetuppföljning per 29 februari 2020 är framtagen för miljö- och  
byggnadsnämnden, bilaga. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att tacka för informationen. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att tacka för informationen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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MBN § 52     ALL.2020.15  

Uppföljning av sjukfrånvaro 2020 för miljö- och 
byggnadsförvaltningen    

 
Miljö- och byggnadsnämnden har begärt uppföljning av förvaltningens 
sjukfrånvaro varannan månad samt redovisning av de åtgärder som vidtas 
från förvaltningen. 
  
Ekonom Ulrika Olsson informerar. 
  
Sjukfrånvaro januari och februari för miljö- och byggnadsförvaltningen 
presenteras för nämnden. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att tacka för informationen. 
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MBN § 53     ALL.2019.4  

Val av ny ersättare till (M) i miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-2022     

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-01-15 § 4 om ordinarie 
ledamöter och ersättare till arbetsutskottet för mandatperioden 2019-2022. 

Anders Johansson Fogelmark (M) har den 18 februari 2020 skickat in en 
avsägelse gällande uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 
Kommunfullmäktige beslutar 2020-02-24 § 29 att entlediga  
Anders Johansson Fogelmark som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 

 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott efter 
Anders Johansson Fogelmark (M) utse Jan Danielsson (M) för resterande 
del av mandatperioden för 2019-2022. 
 
  
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Anders Johansson Fogelmark 
Jan Danielsson 
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MBN § 54     ALL.2019.8  

Val av ny ersättare till (M) i krisutskottet 2019-2022    

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2002-02-26 § 112 att inrätta ett 
krisutskott.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-01-15 § 8 om ledamöter och 
ersättare i krisutskottet för mandatperioden 2019-2022. 
 
Anders Johansson Fogelmark (M) har den 18 februari 2020 skickat in en 
avsägelse gällande uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 
Kommunfullmäktige beslutar 2020-02-24 § 29 att entlediga  
Anders Johansson Fogelmark som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämndens krisutskott efter  
Anders Johansson Fogelmark (M) utse Jan Danielsson (M) för resterande 
del av mandatperioden 2019-2022. 
  
  
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Anders Johansson Fogelmark 
Jan Danielsson 
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MBN § 55     ALL.2020.569  

Styrkort 2020, miljö- och byggnadsnämnden     

 
Ärendebeskrivning 
Under 2019 genomfördes en genomlysning av miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhet och en åtgärdsplan upprättades och 
beslutades. Enligt en av punkterna i översynen och i åtgärdsplanen behöver 
politiken utarbeta nya politiska inriktningsmål och ställa krav på att 
successivt få information om och uppföljning av ekonomi, verksamhet och 
service. En ökad tydlighet behövs från politiken vilka förutsättningar 
verksamheten har att förhålla sig till. 
 
I budget 2020 har nämnden formulerat egna mål som tillsammans med 
kommunfullmäktiges mål kompletterats av förvaltningen med indikatorer 
och åtgärder. 
 
Med syfte att få en samlad bild av de målsättningar som nämnden har att 
förhålla sig till har ett ”styrkort” för nämndens och förvaltningens 
verksamhet 2020 upprättats. Där framgår såväl kommunfullmäktiges som 
nämndens mål, vilka åtgärder som ska genomföras, hur de ska följas upp 
och rapporteras till nämnden. 
 
Uppföljning och dialog kommer att ske enligt fastställd rapportplan och 
arbetet med styrkortet som hjälpmedel bör utvärderas löpande. 

Beslutsunderlag 
Styrkort 2020 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att godkänna styrkort 2020. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, 
att godkänna styrkort 2020. 
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MBN § 56     ALL.2020.524  

Verksamhetsplan för miljöavdelningen 2020    

 
Bakgrund 
Miljö- och byggnadsnämndens som tillsynsmyndighet har en skyldighet att 
varje år upprätta en samlad tillsynsplan/kontrollplan som omfattar 
myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Motsvarande krav 
finns inom livsmedelskontrollen. Bifogat finns förslag till verksamhetsplan 
2020.   
 
Tillsynsplanen visar miljö- och byggnadsnämndens prioritering av prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om tobak och 
liknande produkter, smittskyddslagen, strålskyddslagen och lagen om 
animaliska biprodukter. Kontrollplanen för livsmedel har lagts i en egen 
bilaga för att uppfylla de lagstadgade kraven inom området.  
 
Nämndens verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska främja en 
hållbar utveckling i syfte att tillförsäkra levande och kommande 
generationer en hälsosam och god livsmiljö. Livsmedelskontrollen ska verka 
för säker mat och att märkningen av livsmedel är korrekt.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden är även ansvarig kontrollmyndighet för 
livsmedelskontroll i Tanums kommun. Varje kontrollmyndighet ska ha en 
fastställd kontrollplan som beskriver myndighetens verksamhet för en 
period på tre år. Förslag till kontrollplan 2020-2022; se bilaga 1.  
 
Underlag i ärendet 
- Förslag till tillsynsplan för miljöavdelningen 2020 
- Bilaga 1 till verksamhetsplan; förslag till kontrollplan för 
livsmedelskontroll 2020-2022. 
- Bilagor 2-10 till verksamhetsplanen 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att anta verksamhetsplanen med de prioriteringar som anges i dokumentet, 
samt  
att anta kontrollplanen för livsmedelskontrollen 2020-2022, bilaga 1. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att anta verksamhetsplanen med de prioriteringar som anges i dokumentet, 
samt  
att anta kontrollplanen för livsmedelskontrollen 2020-2022, bilaga 1  
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MBN § 57     PLAN.2020.104  

Yttrande över ansökan om nätkoncession för en 33 kV 
markledning från station Tolvmanstegen till 
vindkraftsparken Lursäng i Strömstads och Tanums 
kommuner    

 
Sammanfattning av ärendet 
Ellevio AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att 
bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser 
en markledning från station Tolvmanstegen till vindkraftsparken Lursäng i 
Strömstads och Tanums kommuner, Västra Götalands län. Den ska drivas 
med 33 kV (nominell spänning) och konstrueras för 36 kV 
(konstruktionsspänning). 
 
Ledningen behövs för att ansluta den planerade vindkraftsanläggningen vid 
Lursäng till elnätet så att producerad el kan levereras till överliggande elnät. 
Rabbalshede kraft AB har tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och 
driva en vindkraftpark vid Lursäng.  
 
Rubricerad remiss inkom 2020-01-17 och Energimarknadsinspektionen vill 
ha kommunens yttrande över ansökan om tillstånd att bygga och använda 
kraftledningen senast den 20 mars 2020. Anstånd har beviljats till och med 
den 31 mars 2020. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande i 
tjänsteskrivelsen och föreslår miljö- och byggnadsnämnden att lämna detta 
yttrande till Energimarknadsinspektionen.  

Utökad ärendebeskrivning 
Energimarknadsinspektionen har efterfrågat nämndens bedömning av 
följande frågor: 

 
• Är ledningen förenlig med kommunens detaljplaner och 

områdesbestämmelser? 
• Passerar ledningen nära skolor, förskolor eller annan 

liknande verksamhet? 
• Kan Tanums kommun anse de skyddsåtgärder tillräckliga 

som Ellevio AB avser vidta? 
• Annan information av betydelse för Energimyndighetens 

prövning. 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-24     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Miljö- och byggnadsnämnden har vi ett tidigare tillfälle 2019-01-31 lämnat 
synpunkter över samrådsunderlaget inför Ellevios ansökan om 
nätkoncession i samma ärende.  
 
Bedömning 
Planerad sträckning från Lursäng ligger enligt översiktsplan 2030 inom 
landsbygdsområde. Vid all förändring rekommenderar översiktsplanen att 
hänsyn ska tas till områdets identifierade värden. Värden som bedöms 
aktuella är: 
 
• Det öppna odlingslandskapet och livsmiljöer knutna till 

odlingslandskapet 
• Aktivt skogs- och jordbruk 
• Landskapets mosaik med varierande livsmiljöer 
• Stora sammanhängande skogsområden 

 
Då ledningen planeras att grävas ner bedöms den visuella påverkan i 
odlingslandskapet och skogsområden bli mycket begränsad. Förslaget 
bedöms därför stämma överens med översiktsplanens rekommendationer för 
landsbygdsområden.  
 
Skola, förskola och planlagda områden finns i samhället Lur cirka två 
kilometer från föreslagen ledningsdragning.  
 
I miljökonsekvensbeskrivningen uppges att allmänna skyddsåtgärder 
gällande drivmedel kommer att nyttjas. Det innebär att dieseldrivna fordon 
och arbetsmaskiner som används i entreprenaden ska köras på miljöklass 1 
diesel samt att använda miljöanpassade, biologiskt nedbrytbara smörj- och 
hydrauloljor. Motorsågar och röjsågar ska köras på alkylatbensin. 
Dieseltankar och tanka för spillolja ska uppfylla gällande föreskrifter 
avseende utformning och kontroll. Skyddsåtgärder kommer också att vidtas 
vid arbete nära fornlämningar. För fornlämningar är Länsstyrelsen i västra 
Götalands län tillsynsmyndighet.  

Yttrande 
Ledningen berör inga gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser. 
Ledningen passerar inte heller nära en skola eller förskola.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra över ansökan om 
nätkoncession.  
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 

 
Övriga handlingar 

• Remiss från Energimarknadsinspektionen 
• Ansökan från Ellevio AB 
• Koncessionskarta 
• Miljökonsekvensbeskrivning 
• Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 
• Samrådsredogörelse 
• Kartor alternativ naturmiljö, kulturmiljö, vattenmiljö 
• Komplettering 2019-12-11 
• Miljö- och byggnadsnämndens yttrande över 

samrådsunderlag 2019-01-31 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att yttra sig enligt ovan. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att yttra sig enligt ovan. 

 

Beslutet skickas till 
Energimarknadsinspektionen 
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MBN § 58     PLAN.2020.124  

Detaljplan för del av Ertseröd 1:7 med flera, 
Björnåsberget   

 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har tecknat planavtal med Rörvik 1 AB och 
kommunstyrelsen har beslutat att detaljplanen ska vara pågående på 
planlistan.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden 
beslutar att starta arbetet med att upprätta ny detaljplan. 

Utökad ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beviljade planbesked 2019-12-11 § 290 för att 
möjliggöra en utveckling av hotell. Planavtal tecknades 2020-03-02. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-11 att detaljplanen ska vara pågående 
på planlistan efter att planavtal tecknats.  
 
Syftet med detaljplanen är att pröva en utveckling av hotell samtidigt som 
viktiga natur-, kultur- och rekreationsvärden ska bibehållas. Utgångspunkter 
för arbetet finns beskrivna i förvaltningens yttrande över ansökan om 
planbesked. Exploatören har valt Contekton arkitekter som planförfattare.  
 
Arbetet kommer att bedrivas enligt plan- och bygglagen 2010:900. 
Preliminärt kommer detaljplanen att upprättas med utökat förfarande 
eftersom detaljplanen saknar stöd i den fördjupade översiktsplanen och kan 
vara av betydande intresse för allmänheten.  

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggnadsförvaltningens yttrande över ansökan om planbesked 
• Kommunstyrelsens beslut om planbesked 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag, att starta arbetet med att upprätta ny detaljplan för 
del av Ertseröd 1:7 med flera. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att starta arbetet med att upprätta ny detaljplan för del av Ertseröd 1:7 med 
flera. 
 
 

Beslutet skickas till 
Planförfattaren 
Exploatören 
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MBN § 59     PLAN.2013.758  

Detaljplan för del av Knäm 2:14, bilserviceanläggning 
vid Knämmotet   

 
Bakgrund 
Detaljplanen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 
i dess lydelse före den 1 januari 2015, och planarbetet bedrivs med ett 
normalt planförfarande. 
 
Planförslaget har ställts ut för programsamråd, samråd och granskning, då 
myndigheter, sakägare och allmänheten har givits tillfälle att yttra sig.  
Behovsbedömning har upprättats med ställningstagandet att en 
miljöbedömning inte behöver genomföras. 
 
Yttranden  
Under granskningen meddelade länsstyrelsen att de accepterar planförslaget 
och därmed inte kommer att pröva det vid antagandet.  
 
En inkommen synpunkt under granskningen har behandlats inför 
antagandet. Det gäller en synpunkt om att det skulle finnas lax i den bäck 
som rinner genom planområdet. Slutsatsen i naturvårdsutlåtandet som gjorts 
under planarbetet är att det är sannolikt att diket hat mycket låga 
vattenflöden under sommartid, vilket i stort sett utesluter fiskbestånd. Med 
anledning av den inkomna synpunkten gjordes efter granskningen en 
kompletterande bedömning av ytterligare en sakkunnig. Naturcentrums 
bedömning bekräftas och det är två faktorer som avgör att vandrande 
havsöring inte använder bäcken vid platsen: 
• Cirka 600 m nedströms går bäcken i en cirka 300 meter lång trumma i 

åkermark. En sådan lång trumma kan inte vandrande havsöring ta sig 
förbi. 

• Avrinningsområdet är litet, cirka 1 km2, vilket innebär att bäcken 
riskerar att torka ut ofta. 
 

Det bedöms inte krävas några åtgärder i planförslaget med anledning av 
den inkomna synpunkten.  
 
Det har inte gjorts några förändringar av planförslaget efter granskningen.  
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Planförslag 
Planområdet är beläget norr om Tanumshede, vid Knämmotet invid väg E6. 
 
Syftet med förslaget är att skapa möjligheter för en trafikserviceplats.  
 
Planförslaget medger bestämmelserna G - fordonsservice och  
Z - verksamheter. Byggrätten inom området är flexibel när det gäller var 
byggnader kan placeras. Största byggnadsarea är begränsad till 50% av 
fastighetens storlek. Området kan delas in i flera fastigheter och 
exploateringsgraden blir då 50% inom respektive fastighet.  
Längs med E6 omfattas ett 50 meter brett område inom planområdet av 
prickmark. Inom området närmast E6 föreslås exempelvis 
dagvattendammar anläggas. Den del av den prickade marken som ligger 
längst ifrån E6 kan användas för parkeringar, men inte bebyggas i övrigt. 
 
Planförslaget bedöms vara i överensstämmelse med översiktsplanens 
intentioner. 
 
Beredningsunderlag 
Planhandlingar 

• Tjänsteskrivelse 2020-03-06 
• Plankarta 2020-03-03 
• Illustrationskarta 2020-03-03 
• Planbeskrivning 2020-03-03 
• Granskningsutlåtande 2020-02-25 

 
Utredningar 

• Naturvårdsutlåtande, Naturcentrum AB, 2014-11-04 
• Riskbedömning, WSP Sverige AB, 2015-03-02 
• Geoteknisk utredning, Bohusgeo, 2019-10-11 
• Markteknisk undersökningsrapport, Bohusgeo, 2013-02-22 
• Va-utredning, Reinertsen Sverige AB, 2015-06-08, reviderad  

2015-07-02 
• Kompletterande dagvattenutredning, ÅF-Infrastructure AB,  

2019-10-10 
 
Övriga handlingar 

• Samrådsredogörelse 2019-11-12 
• Programsamrådsredogörelse 2015-07-21 
• Behovsbedömning 2013-10-10 
• Fastighetsförteckning 2019-11-25 
• Grundkarta 2019-11-28 
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Bedömning 
Planavdelningens samlade bedömning är att detaljplanen innebär en 
lämplig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att godkänna bilagda granskningsutlåtande, samt 
att anta detaljplanen, bilagor.  
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att godkänna bilagda granskningsutlåtande, samt 
att anta detaljplanen, bilagor.  
  
 

Beslutet skickas till 
Planförfattaren 
Exploatören 
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MBN § 60     PLAN.2016.1168  

Detaljplan för Tanumshede 1:120-1:124 med flera, 
Bergsvägen, Rylandsvägen    

 
Bakgrund 
Planavdelningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för området.  
 
Detaljplanen har upprättats i enligt plan- och bygglagen 2010:900 med de 
ändringar som infördes i lagen 1 januari 2015 (2014:900) och planarbetet 
bedrivs med standardförfarande.  
 
Planförslaget har ställts ut för samråd och granskning, då myndigheter, 
sakägare och allmänheten har givits tillfälle att yttra sig.  
Behovsbedömning har upprättats med ställningstagandet att en 
miljöbedömning inte behöver genomföras.  
 
För del av området gäller detaljplan för Tanumshede centrum del 1. 
Genomförandetiden går ut 2020-07-14. 
 
Yttranden  
Det har inte kommit in några synpunkter under granskningen som 
föranleder några ändringar i planförslaget. Länsstyrelsen meddelade under 
granskningen att de accepterar planförslaget och kommer därför inte att   
pröva detaljplanen vid antagandet.  
 
Det har inte gjorts några förändringar av planförslaget efter granskning.  
 
Planförslag 
Syftet med planförslaget är att bekräfta befintlig byggnation samt utvidga 
befintlig byggrätt och göra den mer flexibel i form av att den prickade marken 
minskas.  
 
I området nordost om Rylandsvägen bekräftas de befintliga byggnaderna i 
detaljplanen. För området sydväst om Rylandsvägen utökas byggrätten för 
att bekräfta befintliga förråd samt möjliggöra mindre utbyggnad av förråd 
och bostadshus. Utöver det görs planen mer flexibel genom att den prickade 
marken på innergårdarna som finns i gällande detaljplan tas bort. Det 
innebär ett mer flexibelt nyttjande av området vid en eventuell framtida 
ombyggnation av bostäderna eller placering av förråd.  
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Den tillåtna nockhöjden som finns angiven i gällande detaljplan 
(Tanumshede centrum del 1) för byggnaderna sydväst om Rylandsvägen 
bekräftas i planförslaget. Det innebär en möjlighet att bygga på en våning så 
att byggnaderna blir totalt tre våningar. På parkeringsplatserna inom 
planområdet möjliggörs byggande av carportar eller garage. 

 
Planförslaget följer rekommendationerna i fördjupad översiktsplan för 
Tanumshede (2006). 
 
Beredningsunderlag 
Planhandlingar 

• Tjänsteskrivelse 2020-03-06 
• Plankarta 2020-02-25 
• Illustrationskarta 2020-02-25 
• Planbeskrivning 2020-02-25 
• Granskningsutlåtande 2020-02-25 

 
Utredningar 

• Geoteknisk utredning, 2015-04-22, Structor 
• Geoteknisk utredning, 2012-09-27, GeoConsult   
• Arkeologisk utredning, 2015:9, Kulturlandskapet 
• Arkeologisk förundersökning, 2016:93, Arkeologerna 
• Naturvärdesinventering, 2015, ProNatura 
• Bullerutredning, 2014-11-26, Gärdhagen Akustik AB 

 
Övriga handlingar 

• Behovsbedömning 2019-07-03 
• Samrådsredogörelse 2019-11-12 
• Fastighetsförteckning 2019-11-22 
• Grundkarta 2019-11-07 

Bedömning 
Planavdelningens samlade bedömning är att detaljplanen innebär en 
lämplig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.  
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att godkänna bilagda granskningsutlåtande, samt 
att anta detaljplanen, bilagor.  
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att godkänna bilagda granskningsutlåtande, samt 
att anta detaljplanen, bilagor.  
 
  

Beslutet skickas till 
Exploatören  
 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-24     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
MBN § 61     AVL.2015.1149  

Beslut om förbud mot utsläpp från vattenspolande 
toalett till befintlig avloppsanläggning, VÅLLE 1:9     
 
 
Detta beslut ersätter beslut MBN 2015/1149-825 daterat till 2019-09-24. 
 
Bakgrund  
På uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden inventerar miljöavdelningen 
enskilda avloppsanläggningar inom Tanums kommun. Aktuell fastighet 
ligger inom Strömsån/Överbyåns avrinningsområde som inventerades 2015. 
Fastighetsägaren har besvarat ett frågeformulär om fastighetens avlopp och 
angett att det på fastigheten finns ett bostadshus med vattenspolande toalett 
samt bad-, disk- och tvättavlopp. Befintlig avloppsanläggning består av en 
slamavskiljare av okänd typ och volym. Det saknas uppgifter om vart 
avloppsvattnet leds efter slamavskiljaren. Uppgifter samt tillstånd gällande 
avloppsanläggningen saknas i miljöavdelningens arkiv. 
Miljöavdelningen har i inventeringen bedömt att fastighetens befintliga 
avloppsanläggning inte lever upp till dagens krav på rening, och att den är i 
behov av att åtgärdas om fortsatt utsläpp från vattenspolande toalett ska ske 
på fastigheten. Målet i inventeringen var att bristfälliga avloppsanläggningar 
skulle varit åtgärdade inom 3 år från dess att de inventerats. 
Någon ansökan om avloppsanläggning som uppfyller dagens krav på rening 
har inte kommit in till miljö- och byggnadsnämnden, miljöavdelningen. 
Befintlig avloppsanläggning bedöms därmed fortsatt vara i behov av åtgärd. 
Den 24 september 2019 fattade miljö- och byggnadsnämnden beslut om 
förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till fastighetens befintliga 
avloppsanläggning. Förbudet träder i kraft 1 april 2020. 
Som en följd av beslutet om förbud har fastighetsägaren lämnat in en 
ansökan om uppskov till miljöavdelningen. I ansökan om uppskov uppger 
han att han inte har ekonomisk möjlighet att åtgärda avloppet innan 1 april 
2019. 

 
Kommunicering inför beslut 
Fastighetsägaren har getts möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Den  
19 februari 2020 meddelade fastighetsägaren på telefon att han vill gå 
vidare med ett nytt beslut om förbud. 
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Lagstiftning 
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs 
i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. (Miljöbalken 26 
kap. 9 §)  
 
Om en tillsynsmyndighet har meddelat ett förbud mot någon i egenskap av 
ägare till en fastighet får beslut sändas till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. När anteckning gjorts 
gäller beslutet även mot en ny ägare av fastigheten. (26 kap. 15 § 
miljöbalken). 
 
Avloppsvatten ska avledas och renas eller på annat sätt omhändertas så att 
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 
ändamål ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras. 
(9 kap. 7 § miljöbalken). 
 
Den som är verksamhetsutövare, i det här fallet fastighetsägaren, har ansvar 
över avloppsanläggningen på sin fastighet. Detta ansvar innebär att 
fastighetsägaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och 
vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart 
det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. (2 kap. 3 § miljöbalken) 
 
Miljöbalken anger även att kraven i 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning det 
inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild 
hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört 
med kostnaderna för sådana åtgärder. (2 kap. 7 § miljöbalken) 
 

Miljöbalkens portalparagraf (1 kap. 1 §) utgör en utgångspunkt för arbetet 
med att förbättra bristfälliga avlopp. Miljöbalken syftar till en hållbar 
utveckling genom skydd mot skador och olägenheter samt långsiktigt god 
hushållning vid användningen av mark och vatten. Naturen har ett 
skyddsvärde och människan har ett förvaltaransvar. Såväl nuvarande som 
kommande generationer ska försäkras en hälsosam och god miljö att leva i.  
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Vid tillämpning av miljöbalken ska de nationella miljökvalitetsmålen, 
antagna av Riksdagen, vara vägledande gällande bedömningen av vad en 
hållbar utveckling innebär. I aktuellt ärende är miljökvalitetsmålen Ingen 
övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd 
miljö och Grundvatten av god kvalitet av särskild betydelse. 
 
Bedömning 
Verksamhetsutövaren har i detta fall inte visat att utformningen av avloppet 
på fastigheten uppfyller de krav som ställs på rening av avloppsvatten. 
Miljöavdelningen gör bedömningen att det inte är uppenbart att utsläpp från 
avloppsanläggningen på fastigheten VÅLLE 1:9 kan ske utan risk för 
olägenhet för människors hälsa och miljön. Miljöavdelningen bedömer även 
att det i aktuellt ärende inte är oskäligt att kräva längre gående rening än 
slamavskiljning och ett efterföljande reningssteg som uppfyller dagens krav 
på rening av toalettavloppsvatten.  
 
Recipienten 
Strömsåns/Överbyåns avrinningsområde är ett ca 47 km2 stort landområde 
med huvudsaklig avrinning till Strömsån/Strömsvattnet och Överbyån. Både 
Strömsån och Överbyån är vattenområden med mycket höga naturvärden, 
men som också är påverkade av övergödning. Delar av Strömsvattnet är 
dessutom naturreservat och utpekat som Natura 2000-område. Överbyån 
mynnar i Råssö-Resöfjorden och kustområdet är naturreservat som ingår i 
Natura 2000-nätverket. I dessa grunda havsvikar med begränsad 
vattenomsättning tenderar halterna av näringsämnen att bli förhöjda. 
Tydliga tecken på övergödning är till exempel mycket fintrådiga alger och 
tillfällig syrebrist i vissa bottenområden. Vattenförekomsterna, både 
vattendrag och sjöar, inom Strömsån/Överbyån har klassats med måttlig 
ekologisk status på grund av övergödning. I sjöarna och vattendragen finns 
viktiga livsmiljöer för växter och djur, vilka påverkas negativt av 
övergödning.  
 
Avloppsvattenrening 
Avloppsvatten innehåller näringsämnen, bakterier och smittämnen. Utsläpp 
av otillräckligt renat avloppsvatten kan därför bidra till övergödning och 
syrebrist i våra vattenförekomster samt smittspridning och förorening av 
dricksvatten. 
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Miljöavdelningens bedömningsgrunder för vad som anses uppfylla dagens 
krav på rening baseras på Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om 
små avloppsanordningar (HVMFS 2016:17). De allmänna råden ger 
rekommendationer om hur bestämmelserna i miljöbalkens regelverk bör 
tillämpas för enskilda avloppsanläggningar. Ett enskilt avloppsvattenutsläpp 
kräver längre gående rening än slamavskiljning. En slamavskiljare är bara 
till för att mekaniskt rena avloppsvattnet genom att avskilja fasta partiklar 
och fett. Slamavskiljaren renar inte vattenlösliga föroreningar som fosfor 
eller kväve i någon större utsträckning, och inte heller syreförbrukande 
ämnen eller bakterier och smittämnen. För att dessa föroreningar ska renas i 
en större utsträckning krävs det ett efterföljande reningssteg.  
 
Samlad bedömning 
Mot bakgrund av ovanstående bedöms det skäligt att förbjuda utsläpp från 
vattenspolande toalett till befintlig avloppsanläggning på fastigheten 
VÅLLE 1:9. För att ge ägaren till fastigheten rimlig tid bör förbudet börja 
gälla från och med den 1 april 2021. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag, med stöd av 26 kap. 9, 15 §§ miljöbalken (1998:808) 
samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§, 9 kap. 7 § samma lag 
(och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd):  
att förbjuda Ali Akbar Sadeqi, 19960616-7832, att från och med  
2021-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten VÅLLE 1:9 i Tanums kommun,  
att detta beslut ersätter beslut MBN 2015/1149-825 daterat 2019-09-24, 
att beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i fastighetsregistret, samt 
att ta ut avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, 1 830 kronor, 
för handläggning av detta ärende. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 15 §§ 
miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 
§§, 9 kap. 7 § samma lag (och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd):  
att förbjuda Ali Akbar Sadeqi, 19960616-7832, att från och med  
2021-04-01 släppa ut avloppsvatten från vattenspolande toalett till befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten VÅLLE 1:9 i Tanums kommun,  
att detta beslut ersätter beslut MBN 2015/1149-825 daterat 2019-09-24, 
att beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i fastighetsregistret, samt 
att ta ut avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, 1 830 kronor, 
för handläggning av detta ärende. 
  
Upplysningar 
Om fastigheten säljs och avloppet inte har åtgärdats är det viktigt att ny 
fastighetsägare blir informerad om beslutet. 
 
Om vattenspolande toalett fortsatt ska användas behöver avloppet åtgärdas 
innan förbudet träder i kraft. Det krävs tillstånd för att göra en ny 
avloppsanläggning. Om ni planerar att åtgärda avloppet behöver ni skicka in 
en komplett ansökan till miljöavdelningen i god tid innan ni planerar att 
göra avloppet.  
 
Förbudet i sig ställer inget krav på att en ny anläggning måste utföras. Om 
förbudet ska upphöra att gälla behöver en avloppsanläggning som uppfyller 
dagens krav på rening anordnas, och avloppsvattnet anslutas till denna.  

 
Anläggande av enskild avloppsanläggning utan att först ha fått ett tillstånd 
är olagligt och kan leda till en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. 
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, se bilaga. 
 
Delgivning 
Detta beslut skickas ut med förenklad delgivning som vi tidigare informerat 
om. Ytterligare information finns på vår hemsida 
tanum.se/forenkladdelgivning. 
 

 
Beslutet skickas till 
Ali Akbar Sadeqi, Vålle 3, 452 97 Strömstad 
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MBN § 62     ALL.2020.11  

Anmälan av delegationsbeslut 2020, miljö     

 
Följande ärenden har behandlats med stöd av delegationsbeslut. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att efter anmälan lägga bilagda redovisning till handlingarna. 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-24     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
MBN § 63     ALL.2020.12  

Meddelanden 2020, miljö   

 
Följande meddelanden föredrogs: 
 
1. A) Yttrande om eventuellt arrende för uteservering Storm 

B) bilaga situationsplan, Grebbestad 2:1, HSK.2020.352 
 

2. Länsstyrelsens beslut gällande anmälan om vattenverksamhet avseende 
ombyggnation av kaj och brygga, dnr: 535-29388-2019, Sannäs 3:1, 
NAT.2020.481 
 

3. A) Länsstyrelsens meddelande i ärende om uttag av ytvatten från damm 
med groddjur 
B) Länsstyrelsens meddelande och beslut i ärende om uttag av ytvatten 
från damm med groddjur samt från bäck, dnr: 535-27750-2019 
Skärholmen 6:1, Skärholmen 5:1, Skärholmen 3:4. NAT.2020.200 
 

4. A) Protokoll, reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken 
2020, KF 2020-01-20 §5 
B) Beslut, bilaga till KF protokoll §, ALL.2019.2113 
 

5. A) Beslut, 2020-01-20, KF §5, Reviderad taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelslagen inför 2020 
B) Beslut, bilaga 2020-01-20  KF §5, ALL.2019.2343 
 

6. Länsstyrelsens beslut gällande ingrepp i fornlämning, dnr: 431-47446-
2019, för rasering av elledning Edsten-Evenröd-Hjälpesten m.fl.;  
Kville-Ödsmål 2:3 m.fl., NAT.2020.411 
 

7. Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens och tillstånd enligt 
föreskrifterna för naturvårdsområde för multrumstoalett,  
drn 521-9-2020, Musön 1:4, STR.2020.412 
 

8. Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens och tillstånd enligt 
föreskrifterna för naturvårdsområde för multrumstoalett,  
dnr 521-12-2020, Getryggen 1:1, STR.2020.414 
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9. Länsstyrelsens beslut om avslag för strandskyddsdispens för 
ostronodling vid ön Killingen, drn 521-43876-2019, Tanums-Kalvö 
1:67, STR.2020.415 
 

10. Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens och tillstånd för 
förrådsbyggnad, drn 521-38890-2019, Kville-Valön 1:7, STR.2020.430 
 

11. Länsstyrelsens beslut om dispens för markavvattning för skydd av 
hällristningar, dnr: 531-45694-2019 och 531-46721-2019, Torsbo 1:5, 
NAT.2020.431 
 

12. Permanent serveringstillstånd för hotellet och 
restaurangverksamheterna, Fjällbacka 110:1, LIV.2020.379 
 

13. Länsstyrelsens beslut om tillstånd till bostadshus enligt 
landskapsbildsskyddsområde ,dnr: 521-7223-2020, Bottna 3:16, 
NAT.2020.433 
 

14. Avloppsanläggning inom Anråsälvens avrinningsområde, LST 505-
15277-2019, MMD avskriver målet, mål M 78-20, Stora Anrås 4:15, 
AVL.2013.989  
 

15. Yttrande över ansökan om tillstånd för servering, Hamnmagasinet Resö, 
Resö 3:70, LIV.2020.270 
 

16. Dom MMD anläggande av brygga M 1077-18, 2020-02-24,  
Tanums-Åseröd 1:45, STR.2019.2255 
 

17. Länsstyrelsens beslut om tillstånd för bostadshus, garage och väg enligt 
landskapsbildsskydd, dnr: 521-45090-2019,  
Lössgård 1:117, Lössgård 1:118 och Lössgård 1:7, NAT.2020.482 
 

18. Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens och tillstånd enligt 
landskapsbildsskydd för gäststuga, drn 521-2056-2020,  
Södra Röd 2:16, STR.2020.547 
 

19. Tillståndsbevis, tillfälligt serveringstillstånd vår och höst 2020,  
Resö 3:70, LIV.2020.484 
 

20. Länsstyrelsens beslut gällande ingrepp i fornlämning, dnr:  
431-387-2020, Småris 2:1, NAT.2020.552 
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21. Anmälan enligt miljöbalken om att återvinna icke-farligt avfall i 
anläggningsändamål, länsstyrelsens diarienummer 505-28529-2019,  
Kil 2:11, MSK.2020.1638 
 

22. Länsstyrelsens beslut om tillstånd att schakta för väg och dike i 
Tjurpannans naturreservat, dnr: 521-8225-2020, Långeby 2:17, 
NAT.2020.551 
 

23. Yttrande i remiss om vattenverksamhet för brygga/pir och 
sjösättningsramp, Tigerhällan 1:1, NAT.2020.351 
 

24. Länsstyrelsens beslut om tillstånd till bergtäkt, dnr: 551-32125-2019, 
Buxungeröd 1:1, NAT.2020.570 
 

25. Yttrande i remiss från Polisen om ansökan enligt ordningslagen för 
Nordiskt mästerskap i ostronöppning, Hamnplanen Grebbestad 
A051.411/2020; Grebbestad 2:1, ALL.2020.252 
 

26. Yttrande i remiss angående anmälan om vattenverksamhet för brygga, 
LST dnr. 535-7148-2020, Tanums-Rörvik 1:85, NAT.2020.378 
 

27. Länsstyrelsens beslut om ändring av tillstånd för undersökning och 
insamling av rödlistade arter inom Kosterhavets nationalpark, 
Säckenrevet, dnr: 521-1546-2020 och 521-3544-2018, NAT.2020.573 
 

28. Länsstyrelsens beslut om anmälan om vattenverksamhet för reparation 
av brygga m.m., dnr: 535-6248-2020, Tigerhällan 1:1, NAT.2020.574 
 

29. Länsstyrelsens beslut om dispens att ta bort diken om DP Erseröd antas 
och vinner laga kraft, dnr: 521-4525-2020, Ertseröd 1:53, 
NAT.2020.588 
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MBN § 64     BYGG.2020.44  

Ansökan om förhandsbesked för fyra fritidshus, 
LÖSSGÅRD 1:59     

 
Bakgrund 
Ansökan kom in den 10 januari 2020.  
 
Ansökan avser förhandsbesked för fyra fritidshus förlagt till ett högt beläget 
hällmarksområde på västra delen av Hamburgö. Ansökan anger att husen 
skall uppföras i en våning med inredd vind. Ansökan anger önskad 
tomtstorlek till 900 kvadratmeter vardera. 
 
Sökanden har informerats om miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till 
beslut om negativt förhandsbesked 29 januari 2020. Sökanden har meddelat 
att man vill få ärendet prövat av miljö och byggnadsnämnden, och har 
inkommit med ett bemötande av förvaltningens synpunkter och bedömning.  

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ligger inte inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Området omfattas av fördjupad översiktsplan för Hamburgsund, antagen av 
kommunfullmäktige 2008-09-08. Området betecknas som R26Ö Hamburgö, 
där följande rekommendationer är aktuella för platsen och den sökta 
åtgärden: 
En restriktiv hållning till nybyggnationer ska hållas för att bibehålla 
Hamburgö som allmänt tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Endast i 
undantagsfall kan ny bebyggelse tillåtas, under förutsättning att: 
- området som tas i anspråk ej är strandskyddat 
- landskapsbilden tillåter 
- byggnaden tillkommer i anslutning till befintlig bebyggelsegrupp 
- bebyggelsen inte innebär stora och oreparerbara ingrepp i natur- eller 
kulturmiljön 
- allmänhetens tillgänglighet till natur- och strövområdena 
inte reduceras. 
 
Platsen omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser för obruten kust 
och turism och rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 
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Lagstiftning 
Förhandsbesked regleras bland annat i plan- och bygglagen 9 kapitlet 17, 18 
och 39 §§. Prövningen avser i första hand om en åtgärd som kräver bygglov 
kan tillåtas på platsen. Kompletterande villkor kan ställas upp för att 
förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för 
den kommande bygglovsprövningen. 
 
Enligt 2 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen. 
 
Enligt 2 kapitlet 2 § plan- och bygglagen (PBL) ska prövningen syfta till att 
mark- och vattenområden används för det ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges 
åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning 
med mark- och vattenområden. 
 
Enligt 2 kapitlet 4 § plan- och bygglagen (PBL) får mark tas i anspråk för att 
bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
 
Enligt 2 kapitlet 5 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till 
1. människors hälsa och säkerhet,  
2. jord, berg- och vattenförhållandena,  
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,  
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och  
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
 
Enligt 2 kapitlet 6 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att 
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 

I 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (PBL) föreskrivs bl.a. att byggnadsverk 
ska lokaliseras så att de eller deras avsedda användning inte medför 
betydande olägenhet för omgivningen.    
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Beslutsunderlag 
VA-avdelningen har fått tillfälle att yttra sig och meddelar att den aktuella 
platsen ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp 
samt att det inte finns en anslutningspunkt förberedd för fastigheten, men att 
det går att ansluta till kommunala vatten- och spillvattenledningar längre ner 
på Hynnövägen. 
 
Miljöavdelningen avstyrker förslaget med hänvisning till miljöbalken och 
att det ofta finns naturvärden med specifikt växt- och djurliv på platser som 
den nu aktuella. I yttrandet anges att utifall anslutning till kommunalt vatten 
och avlopp inte kan lösas på platsen så finns små möjligheter att ordna 
alternativ lösning med enskilt avlopp med hänvisning till platsens 
förutsättningar. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig senast den 9 mars. I separata skrivelser har yttrande inkommit 
från ägare till följande fastigheter, vilka bedömts som sakägare och som fått 
förslaget tillsänt för synpunkter: Lössgård 1:99, Lössgård 1:94, Kville-
Berga 6:5, Lössgård 1:98, Lössgård 1:80, Lössgård 1:61 framhållit att man 
motsätter sig förslaget. Utöver uppräknade tillfrågade fastighetsägare har 
även yttrande som alla ställer sig negativa till förslaget inkommit från ägare 
till följande fastigheter: Lössgård 1:82, Lössgård 1:55, Lössgård 1:57, 
Lössgård 1:77, Kville-Berga 6:3, Kville-berga 6:1. 
Som skäl för ställningstagandet anges i skrivelserna framförallt att förslaget: 
- inte beaktar kvaliteterna i det berörda berg- och hällmarkslandskapet,  
-att det inte beaktar Hynnövägen som uppskattat promenadstråk och att den 
aktuella platsen ligger nära vägens högsta punkt som är en fin utsiktsplats, 
-att ny bebyggelse påverkar horisontlinjen på ett negativt sett.  
 
Hynnö vägförening har inkommit med eget yttrande och betonar i skrivelse 
att åtgärden innebär en ökning av trafiken utmed vägen vilket ses som 
negativt med hänsyn till vägens begränsade bredd och slitage. Vidare 
framhållas att trafiken kommer att begränsas när bebyggande av tomterna 
pågår. 
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Efter att sökanden fått besked att förvaltningen förordar avslag har sökanden 
inkommit med ett bemötande, och sökanden anger att den aktuella platsen 
bedöms som lämplig för fyra tomter med hänvisning till att området inte 
omfattas av strandskydd och inte heller av detaljplan. Sökanden anger 
vidare att den aktuella platsen ligger i en sänka, som innebär att åtgärden 
inte bryter horisontlinjen. Vidare framhålls att platsen idag är bevuxen med 
sly och att platsen är av litet värde som strövområde. Sökanden anger att 
man har kontakt med kommunens va-avdelning och ämnar tillse att de fyra 
tomterna ansluts till kommunens va-nät. Sammantaget anser sökanden att 
den ökade belastningen på Hynnövägen blir marginellt utökad samt att 
åtgärden blir till fördel för att hantera kostnaderna för fortsatt vägunderhåll.  

Bedömning 
Företrädare för miljö- och byggnadsnämnden besökte platsen under EN 
besiktningsresa den 28 januari 2020. 
 
Förslaget avser tillskapande av fyra fritidshus på ett högt beläget 
hällmarksområde längs med Hynnövägen på västra Hamburgö. Den 
befintliga vägen leder från den aktuella platsen nära vägens högsta punkt 
vidare till fritidshusbebyggelse, som till en klar merpart är uppförd på 
planlagd mark och förlagd i västerläge i lägre terränglägen med berget som 
fond. 
 
Förvaltningen bedömer att förslaget bör avslås med följande motivering: 
- att förslaget berör ett oexploaterat landskapsavsnitt med hälleberg och en 

del av ett vidsträckt hällmarksområde. Just kring det aktuella området 
finns spår av extensiv stenbrytning och vidare utmärker sig platsen 
genom att den sporadiskt är gräs- och trädbevuxen med enbuskar samt 
med lövträd.  

- att den fördjupade översiktsplanen för Hamburgsund- Hamburgö anger 
att stor restriktivitet skall gälla i oexploaterade delar och ny bebyggelse 
endast kan tillåtas i undantagsfall. 

- att den nya bebyggelsen placeras i ett öppet och framträdande läge och 
att husen uppförs i ett terrängläge i som saknar stöd i landskapet. 

 
Förslaget bedöms inte uppfylla kraven som anges i kapitel 2 plan- och 
bygglagen och bedöms inte som förenligt med vad som anges i gällande 
översiktsplan.  
 
Ansökan bedömdes komplett den 30 januari 2020. 
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Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att avslå ansökan om förhandsbesked med hänvisning till 2 kapitlet 2§ plan- 
och bygglagen. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att avslå ansökan om förhandsbesked med hänvisning till 2 kapitlet 2§ plan- 
och bygglagen.  

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 
 
Beslut som går någon part emot delges med förenklad delgivning. 
Information om vad det innebär finns på vår hemsida 
tanum.se/forenkladdelgivning eller kontakta förvaltningen genom e-post till 
kommun@tanum.se eller ring 0525-180 00. 

Avgift 
Avgift avslag 15 171 kronor  
varav kostnad för underrättelse/grannhörande utgör 7 116 kronor  
Faktura skickas separat. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

mailto:kommun@tanum.se
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MBN § 65     BYGG.2020.87  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, 
KUSERÖD 1:142     

 
Bakgrund 
Ansökan kom in den 15 januari 2020 och bedömdes komplett den 14 
februari 2020.  
 
Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus beläget utmed vägen mellan 
Grebbestad och Sövall.  
 
Åtgärden omfattar cirka 110 m² byggnadsarea och cirka 110 m² bruttoarea. 
 
För platsen har funnits ett gällande förhandsbesked från 2009 och senast 
förnyat 2011 för tre bostadshus på fastigheten Kuseröd 1:142 liksom för 
grannfastigheterna Kuseröd 1:44 samt 1:141. Beslutet har sedan länge gått 
ut, men kan anses vara vägledande i ärendet. 
 
Beredningsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2009-03-24, beslut 2009 §93 
angående förhandsbesked för uppförande av tre bostadshus på Kuseröd 
1:44, S:8. Miljö- och byggnadsnämnden: delegationsbeslut 2011-05-17, 
beslut D147/11 om förlängning av förhandsbesked för tre bostadshus på 
fastigheterna Kuseröd 1:44, 1:141 och 1:142. 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ligger inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Området omfattas av fördjupad översiktsplan för Grebbestad, antagen av 
kommunfullmäktige 2006-02-06. Området betecknas i denna handling som 
R14 Övriga områden där följande rekommendation gäller:  
För att bibehålla viktiga natur-, kultur- och rekreationsvärden ska ny 
bebyggelse medges endast i undantagsfall och då som komplettering inom 
befintliga bebyggelsegrupper. 
Mycket stor restriktivitet mot ny bebyggelse ska gälla om särskilt 
utpekade natur- och kulturvärden berörs. 
Platsen omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser för obruten kust 
och turism och rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 

Lagstiftning 
Enligt 2 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till både 
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allmänna och enskilda intressen. 
 

Enligt 2 kapitlet 2 § plan- och bygglagen (PBL) ska prövningen syfta till att 
mark- och vattenområden används för det ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges 
åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 
miljöbalken ska tillämpas. 
 

Enligt 2 kapitlet 4 § plan- och bygglagen (PBL) får mark tas i anspråk för att 
bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
 

Enligt 2 kapitlet 5 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till 
1. människors hälsa och säkerhet,  
2. jord, berg- och vattenförhållandena,  
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,  
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och  
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
 

Enligt 2 kapitlet 6 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till  
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan,  
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och 
andra olyckshändelser,  
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av 
stridshandlingar,  
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och 
hygienförhållanden,  
5. möjligheterna att hantera avfall,  
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,  
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
att använda området, och  
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 
 
I 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (PBL) föreskrivs att byggnadsverk ska 
placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte medför 
betydande olägenhet för omgivningen. 
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Enligt 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för 
åtgärder utanför ett område med detaljplan om det inte behövs planläggning 
enligt PBL 4 kapitlet 2 eller 3 § och om åtgärden uppfyller kraven i 
tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet. 

Beslutsunderlag 
VA-avdelningen har yttrat sig avseende anslutning till kommunalt vatten, 
spillvatten och dagvatten. I yttrandet anges att åtgärden ligger utanför 
verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten, men det framgår 
även av yttrandet att ägaren av fastigheten ihop med ägare av angränsande 
fastigheter har ansökt och beviljats att ansluta till kommunalt vatten- och 
spillvattennät via avtal. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig men har inte inkommit med några synpunkter. 
 
I tidigare beslut kring förhandsbesked, det ursprungliga beslutet från 2009-
03-24 respektive det förnyade beslutet från 2011-05-17, anges att följande 
villkor och upplysningar skall beaktas vid bebyggande av den aktuella 
platsen: 
- Fasader skall utföras av trä och färgmässigt anpassas till omgivande 

natur.  
- Tak skall utformas med matta mörka sadel- eller pulpettak med en största 

taklutning på 30 grader.  
- Förhöjt väggliv får ej utföras.  
- Nybyggnadskarta skall bifogas ansökan om bygglov.  

Bedömning 
Den aktuella tomten är belägen högt och utmed en bergsluttning ner mot 
väg mellan Grebbestad och Sövall.  
 
Fritidshuset förläggs i bakkant på fastigheten och bedöms inte påverka 
allmän väg. Tillfart till tomten från allmän väg sker via befintlig väg som 
sambrukas med intilliggande fastigheter. 
 
De villkor och upplysningar som angivits i tidigare förhandsbesked har 
beaktats i förslaget och åtgärden bedöms överensstämma med tidigare 
beslutat förhandsbesked. 
 
 
Åtgärden bedöms följa den fördjupade översiktsplanens rekommendationer 
och uppfylla kraven i 9 kapitlet 31§ PBL. 
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Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag, 
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet  31 § plan- och bygglagen, samt 
att som kontrollansvarig godta Mattias Landgren. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet  31 § plan- och bygglagen, samt 
att som kontrollansvarig godta Mattias Landgren. 
  
Observera att tekniskt samråd ska genomföras innan startbesked ges 
och arbete får påbörjas. 
 

Upplysningar 
Arbetet får inte påbörjas förrän efter fyra veckor från det att beslutet om 
bygglov har publicerats i Post- och inrikes tidningar på webben www.poit.se, 
samt att startbesked har lämnats av miljö- och byggnadsnämnden. 
Startbeskedet är skriftligt. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. På det tekniska samrådet bedömer vi 
om det behövs arbetsplatsbesök. En kallelse till detta möte skickas separat. 
 
Innan byggnadsarbeten får påbörjas ska byggherren se till att det finns ett 
färdigställandeskydd, om inte nämnden beslutar annat. 
 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från dagen beslutet fått laga kraft. 
 

Avvikelser från ritningar som tillhör detta beslut kan komma att kräva nytt 
bygglov och startbesked. Byggherren behöver därför kontakta 
bygglovsavdelningen innan det utförs några åtgärder under byggprocessen 
som avviker från detta bygglov, t.ex. ändrad placering. Om utförandet inte 
överensstämmer med givet bygglov kan det leda till att vi måste ta ut en 
byggsanktionsavgift. 
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 
 
 
Beslut som går någon part emot delges med förenklad delgivning. 
Information om vad det innebär finns på vår hemsida 
tanum.se/forenkladdelgivning eller kontakta förvaltningen genom e-post 
till kommun@tanum.se eller ring 0525-180 00. 

http://www.poit.se/
mailto:kommun@tanum.se


 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-24     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Specifikation avgift 
Bygglovsgranskning 10 217 kronor  
Underrättelse/kungörelse 3 710 kronor 
Teknisk handläggning 95 36 kronor 
Avgift totalt 23 463 kronor 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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MBN § 66     BYGG.2020.74  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
toalettbyggnad, MUSÖN 1:4     

 
Bakgrund 
Ansökan kom in den 13 januari 2020.  
 
Ansökan avser en cirka 4 m2 stor förmultningstoalett på ovan angivna 
fastighet. Toaletten är avsedd att kunna nyttjas av allmänhetens besökare på 
ön för att underlätta för turister. 

Bestämmelser 
Ansökan avser bygglov utanför detaljplanerat område eller inom 
områdesbestämmelser. 
 
Kommunens Översiktsplan 2030 anger följande rekommendationer: 
Fastigheten ingår i ett område som betecknas som yttre kustzonen där 
åtgärder för att underlätta turism och rörligt friluftsliv, så som 
vandringsleder, cykelleder, parkeringsplatser och servicebyggnader 
prioriteras och kan tillkomma om helhetsupplevelsen inte påverkas negativt. 
 
Platsen ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv och naturvård  
enligt miljöbalken 3 kapitlet 6 §. Platsen omfattas även av särskilda 
hushållningsbestämmelser för obruten kust och turism och rörligt friluftsliv 
enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. Platsen omfattas även av riksintresse för 
Natura2000, art habitatdirektivet enligt miljöbalken 4 kapitlet 8 §. 
 
Platsen omfattas av strandskydd enligt 7 kap miljöbalken samt 
naturvårdsområde. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för 
åtgärder utanför ett område med detaljplan om det inte behövs planläggning 
enligt PBL 4 kapitlet 2 eller 3 § och om åtgärden uppfyller kraven i 
tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöavdelningen har valt att inte yttra sig i ärendet då de parallellt hanterar 
ett ärende gällande installation av mulltoa på aktuell plats som 
bygglovsansökan avser. 
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De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig, men har inte inkommit med några yttranden. 
 
Bedömning 
Bygglovsavdelningen gör den samlade bedömningen att angivna 
förutsättningar är uppfyllda.  
 
Sökanden har kommunicerats att ansökan kräver dispenser ifrån 
länsstyrelsen innan bygglov och startbesked får nyttjas. Sökanden önskar 
ändå att få ärendet om bygglov prövat parallellt som dispenser behandlas av 
länsstyrelsen. 
 

Åtgärden bedöms följa översiktsplanens rekommendationer och uppfylla 
kraven i 9 kapitlet 31 § PBL. 
 
Byggnadens utformning och anpassning bedöms smälta in bra i 
omgivningen.  
Toaletten bedöms utgöra ett bra komplement för att underlätta turismen och 
det rörliga friluftslivet. 
 
Ansökan bedömdes komplett den 12 februari 2020  
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31§ plan- och bygglagen, 
att ge startbesked med stöd av 10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen, 
att byggherren ansvarar för kontrollen enligt egen upprättad kontrollplan, 
att fastställa kontrollplan upprättad av byggherren, samt 
att ta ut en avgift om 6 038 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31§ plan- och bygglagen, 
att ge startbesked med stöd av 10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen, 
att byggherren ansvarar för kontrollen enligt egen upprättad kontrollplan, 
att fastställa kontrollplan upprättad av byggherren, samt 
att ta ut en avgift om 6 038 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
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Upplysningar 
Arbetet får inte påbörjas förrän efter fyra veckor från det att beslutet om 
bygglov har publicerats i Post- och inrikes tidningar på webben, 
www.poit.se.  
 

Toaletten får inte tas i bruk förrän byggnadsnämnden har gett slutbesked. 
Slutbeskedet är skriftligt. 
 
Åtgärden kräver dispenser ifrån Länsstyrelsen gällande strandskydd och 
naturvårdsområde, samt tillstånd ifrån miljöavdelningen för installation av 
mulltoalett. 
 
Byggherren gör anmälningar och lämnar in handlingar enligt beslutad 
kontrollplan. 
 
Kontrollplanen anger byggherrens åtaganden enligt plan- och bygglagen  
10 kapitlet 5-8 §§. 
 
Vid eventuell sprängning ska entreprenören upprätta sprängplan och 
sprängjournal samt ta kontakt med polismyndigheten. 
 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från dagen beslutet fått laga kraft. 
 
Startbeskedet upphör att gälla samtidigt som beslutet om bygglov upphör att 
gälla. 
 

Avvikelser från ritningar som tillhör detta beslut kan komma att kräva nytt 
bygglov och startbesked. Byggherren behöver därför kontakta 
bygglovsavdelningen innan det utförs några åtgärder under byggprocessen 
som avviker från detta bygglov, t.ex. ändrad placering. Om utförandet inte 
överensstämmer med givet bygglov kan det leda till att vi måste ta ut en 
byggsanktionsavgift. 
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 
 
Beslut som går någon part emot delges med förenklad delgivning. 
Information om vad det innebär finns på vår hemsida 
tanum.se/forenkladdelgivning eller kontakta förvaltningen genom e-post 
till kommun@tanum.se eller ring 0525-180 00. 
 
 

http://www.poit.se/
mailto:kommun@tanum.se
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Specifikation avgift 
Bygglovsgranskning 1 987 kronor  
Underrättelse/kungörelse 2 575 kronor 
Teknisk handläggning 1 476 kronor 
Avgift totalt 6 038 kronor 
 

 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om lov: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 67     BYGG.2020.75  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
toalettbyggnad, GETRYGGEN 1:1     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 13 januari 2020.  
 
Ansökan avser en cirka 4 m2 stor förmultningstoalett på ovan angivna 
fastighet. Toaletten är avsedd att kunna nyttjas av allmänhetens besökare på 
ön för att underlätta för turister. 

Bestämmelser 
Ansökan avser bygglov utanför detaljplanerat område eller inom 
områdesbestämmelser. 
 
Kommunens Översiktsplan 2030 anger följande rekommendationer: 
Fastigheten ingår i ett område som betecknas som yttre kustzonen där 
åtgärder för att underlätta turism och rörligt friluftsliv, så som 
vandringsleder, cykelleder, parkeringsplatser och servicebyggnader 
prioriteras och kan tillkomma om helhetsupplevelsen inte påverkas negativt. 
 
Platsen ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv och naturvård 
enligt miljöbalken 3 kapitlet 6 §. Platsen omfattas även av särskilda 
hushållningsbestämmelser för obruten kust och turism och rörligt friluftsliv 
enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 
 
Platsen omfattas av strandskydd enligt 7 kap miljöbalken samt 
landskapsbildsskydd. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för 
åtgärder utanför ett område med detaljplan om det inte behövs planläggning 
enligt PBL 4 kapitlet 2 eller 3 § och om åtgärden uppfyller kraven i 
tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöavdelningen har valt att inte yttra sig i ärendet då de parallellt hanterar 
ett ärende gällande installation av mulltoa på aktuell plats som 
bygglovsansökan avser. 
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De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig, men har inte inkommit med några yttranden.  
 
Bedömning 
Bygglovsavdelningen gör den samlade bedömningen att angivna 
förutsättningar är uppfyllda.  
 
Sökanden har kommunicerats att ansökan kräver dispenser ifrån 
länsstyrelsen innan bygglov och startbesked får nyttjas. Sökanden önskar 
ändå att få ärendet om bygglov prövat samtidigt som dispenser behandlas av 
länsstyrelsen. 
 
Åtgärden bedöms följa översiktsplanens rekommendationer och uppfylla 
kraven i 9 kapitlet 31 § PBL. 
 
Byggnadens utformning och anpassning bedöms smälta in bra i 
omgivningen.  
Toaletten bedöms utgöra ett bra komplement för att underlätta turismen och 
det rörliga friluftslivet. 
 
Ansökan bedömdes komplett den 5 februari 2020  
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31§ plan- och bygglagen, 
att ge startbesked med stöd av 10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen, 
att byggherren ansvarar för kontrollen enligt egen upprättad kontrollplan, 
att fastställa kontrollplan upprättad av byggherren, samt 
att ta ut en avgift om 6 038 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31§ plan- och bygglagen, 
att ge startbesked med stöd av 10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen, 
att byggherren ansvarar för kontrollen enligt egen upprättad kontrollplan, 
att fastställa kontrollplan upprättad av byggherren, samt 
att ta ut en avgift om 6 038 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  
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Upplysningar 
Arbetet får inte påbörjas förrän efter fyra veckor från det att beslutet om 
bygglov har publicerats i Post- och inrikes tidningar på webben, 
www.poit.se.  
 

Toaletten får inte tas i bruk förrän byggnadsnämnden har gett slutbesked. 
Slutbeskedet är skriftligt. 
 
Åtgärden kräver dispenser ifrån Länsstyrelsen gällande strandskydd och 
landskapsbildsskydd, samt tillstånd ifrån miljöavdelningen för installation av 
mulltoalett. 
 
Byggherren gör anmälningar och lämnar in handlingar enligt beslutad 
kontrollplan. 
 
Kontrollplanen anger byggherrens åtaganden enligt plan- och bygglagen  
10 kapitlet 5-8 §§. 
 

Vid eventuell sprängning ska entreprenören upprätta sprängplan och 
sprängjournal samt ta kontakt med polismyndigheten. 
 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från dagen beslutet fått laga kraft. 
 
Startbeskedet upphör att gälla samtidigt som beslutet om bygglov upphör att 
gälla. 
 

Avvikelser från ritningar som tillhör detta beslut kan komma att kräva nytt 
bygglov och startbesked. Byggherren behöver därför kontakta 
bygglovsavdelningen innan det utförs några åtgärder under byggprocessen 
som avviker från detta bygglov, t.ex. ändrad placering. Om utförandet inte 
överensstämmer med givet bygglov kan det leda till att vi måste ta ut en 
byggsanktionsavgift. 
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 
 
Beslut som går någon part emot delges med förenklad delgivning. 
Information om vad det innebär finns på vår hemsida 
tanum.se/forenkladdelgivning eller kontakta förvaltningen genom e-post 
till kommun@tanum.se eller ring 0525-180 00. 
 
 
 
 

http://www.poit.se/
mailto:kommun@tanum.se
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Specifikation avgift 
Bygglovsgranskning 1 987 kronor  
Underrättelse/kungörelse 2 575 kronor 
Teknisk handläggning 1 476 kronor 
Avgift totalt 6 038 kronor 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om lov: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 68     BYGG.2020.100  

Ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-12-31 
för ställplatser för husbilar, ERTSERÖD 1:7     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 15 januari 2020 och bedömdes komplett 
 den 28 februari 2020.   
 
Ansökan avser en förnyelse av tidigare tidsbegränsat bygglov som har gått 
ut den 31 december 2019 men ansökan avser även en utökning av antalet 
ställplatser. Den sökta åtgärden möjliggör för upp till 250 ställplatser 
jämfört med de 115 ställplatser som det tidigare bygglovet omfattade.  
Det sker delvis en förtätning av antalet ställplatser inom den mark som 
tidigare tagits i anspråk för ändamålet, men ny mark tas i anspråk söder om 
befintligt dike. 
 
Beredningsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll MBN § 113, 2017-05-30.  

Bestämmelser 
En del av området där ställplatser ska anordnas omfattas av en detaljplan, 
som fick laga kraft 1980-04-03, och för området gäller användningen allmän 
plats, park.   
 
Övrigt område omfattas av fördjupad översiktsplan för Grebbestad, antagen 
av kommunfullmäktige 2006-02-06. Området har i den fördjupade 
översiktsplanen reserverats för en framtida förbifart. Enligt kommunens 
översiktsplan ÖP2030 ingår området i Grebbestads samhällsområde.  
 
Platsen omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser för obruten kust 
och turism och rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kapitlet 33 § plan- och bygglagen (PBL) får ett tidsbegränsat 
bygglov ges under vissa förutsättningar, om sökanden begär det och 
åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. 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 av säsongskaraktär. 
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Beslutsunderlag 
Det pågår arbete med ett planprogram för Grebbestad östra. 
Planprogrammet är aktuellt för samråd inom kort. 
 
Miljöavdelningen har inget att erinra angående bygglov men hänvisar till att 
arbeten vid och i diket kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig 
vattenverksamhet. Miljöavdelningen informerar vidare vad som gäller 
avseende vattentäkt och dricksvattenförsörjning. 
 
Yttrande trafikverket inväntas. 
 
VA-avdelningen meddelar att latrintömningsstation på Ertseröd 1:53 kan 
användas. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig senast den 12 mars 2020. Ägare till fastigheterna Tanums-
Rörvik 1:200, 1:201 samt 1:202 har inkommit med synpunkter som avser 
den tidigare användningen av ställplatsområdet. Man hänvisar att platsen 
användes för husvagnar och att el och vatten är framdragen. 
Grannarna påpekar att det blir för många fordon, särskilt närmast deras 
fastigheter tidigare 37, nu 83 ställplatser. De påpekar även att trafiken på 
Repslagaregatan ökar på grund av att långtidsparkeringen får byggas ut och 
med ökade ställplatser blir det ännu mera trafik. Många missar infarten till 
ställplatsen och då blir extra trafik. Det blir även mycket mer fotgängare, de 
hoppar ut över diket in i vägområdet. Man ställer sig frågande, vilka regler 
gäller för tystnad på kvällen och hur det ser ut med brandrisk? Bilar står tätt 
intill varandra. Om det blir en permanent användning av området påverkas 
fastighetsvärdet. 
 
Fastighetsägare till fastigheten Björnås 1:2 meddelar att han inte har några 
synpunkter. 
 
Sökanden har underrättats om vad som tillförts ärendet enligt ovan och getts 
möjlighet att yttra sig över det. 

Bedömning 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad reserveras den större 
delen av det redovisade ställplatsområdet för en framtida förbifart öster om 
Grebbestad. Det redovisade användningssättet, ställplatser - camping, strider 
mot den angivna användningen enligt den fördjupade översiktsplanen.  
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Tanums kommun arbetar med ett planprogram för att möjliggöra en 
utveckling av området öster om Grebbestad, och i planprogrammet studeras 
om den aktuella platsen kan användas för besöksnäring och offentlig 
service. I avvaktan på att planprogrammet färdigställs och att en ny 
detaljplan upprättas önskar sökanden använda området för ställplatser för 
husbilar under en treårsperiod.  
 
Marken bedöms kunna återställas i sitt ursprungliga skick när bygglovet 
upphör att gälla, och åtgärden bedöms inte ha en negativ påverkan vad 
gäller en senare användning av området. I dagsläget utgörs det aktuella 
området till stor del av jordbruksmark, och jordbruksmarken bedöms kunna 
tas i anspråk, eftersom att marken kan återställas.  
 
I planprogrammet pekas en del av området ut som en möjlig 
spridningskorridor för hasselsnok och till viss del som ett möjligt 
koncentrationsområde för hasselsnok. Det finns inga fynd eller indikationer 
av hasselsnok i området. Habitat för hasselsnok utgörs av vegetation med 
hällmark, ljung och glesa buskar.  
PM Hasselsnok anger: ”Åkermarken utgör hinder i form av att det kan vara 
alltför öppen mark då ormarna föredrar mer sluten mark, men randzonen till 
åkermark kan utgöra bra spridningsvägar om det finns högre gräsmark och 
mer ängslik vegetation i kantzonen.” 
Eftersom enbart den öppna jordbruksmarken tas i anspråk, bedöms den 
tidsbegränsade åtgärden kunna tillåtas med avseende på hasselsnok.  
Även diket genom området har ett visst naturvärde, men diket bedöms inte 
utsättas för någon större påverkan med anledning av den tidsbegränsade 
åtgärden. Sammantaget bedöms åtgärden inte utgöra en betydande olägenhet 
med avseende på naturvärden.  
 
Eftersom anläggningen enbart kommer att användas av husbilar, behöver 
det inte nödvändigtvis finnas servicebyggnader i form av wc/dusch eller 
kök. Sökanden uppger att det finns tillgång till vatten via en enskild brunn. 
Det kommer inte finnas något avlopp eller möjlighet att tömma 
avloppstankar inom området, och sökanden hänvisar till en befintlig 
anläggning, tappstation för avlopp, inom fastigheten Ertseröd 1:53, som är i 
sökandens ägo. Anläggningen är belägen drygt en kilometer från 
ställplatserna.  
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Eftersom anläggningen ska bedrivas under en begränsad tid, till och med 
2022-12-31, kan miljö- och byggnadsnämnden ställa lägre krav på 
exempelvis utformning och anpassning av anläggningen. Den redovisade 
anläggningen bedöms vara av en storlek där en viss form av campingservice 
kan krävas, men på grund av åtgärden är tidsbegränsad bedöms den 
redovisade utformningen som godtagbar.  
 
Anläggningen får inte medföra trafikfara eller betydande olägenheter för 
omgivningen. Tillfart till ställplatserna sker via Repslagaregatan, vilket 
kommer att innebära en ökad trafik på Repslagaregatan. Den ökade trafiken 
bedöms inte innebära en betydande olägenhet för omgivningen eller utgöra 
en trafikfara. Remiss är skickat till Trafikverket, svar inväntas. 
 
Det rörliga friluftslivet bedöms inte påverkas menligt av anläggningen som 
kommer att finnas på platsen under en begränsad tid och nyttjas under delar 
av året. Området har tidigare använts för ställplatser, men i en mindre 
omfattning, och under denna period inkom det inte några klagomål till 
miljö- och byggnadsförvaltningen.    
 
En del av området är detaljplanelagt och utgörs av allmän plats park i 
gällande detaljplan. Att marken ianspråktas för ställplatser strider mot 
detaljplanens bestämmelser, men en tidsbegränsad användning enligt 
ansökan bedöms godtagbar.  
 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 9 kapitlet 33 § PBL. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge tidsbegränsat bygglov till och med 2022-12-31 med stöd av 9 kapitlet 
33 § plan- och bygglagen, samt 
att godkänna att byggherren ansvarar för kontrollen. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att delegera till handläggaren att ge bygglov, förutsatt att Trafikverket inte 
har något att erinra, samt  
att om Trafikverket har något att erinra som kan ändra 
bedömningsgrunderna för att ge bygglov, ska ärendet åter till nämnden för 
beslut.   
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MBN § 69     BYGG.2019.2455  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av ateljé, befintlig 
sjöbod rives, fortsättning från ärende 2018/2098, 
HAMBURGSUND 2:9     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in 2017-04-13, och bedömdes komplett 2018-05-21. Den 
avser uppförande av en byggnad avsedd att användas som ateljé, på en plats 
där det nu finns en äldre sjöbod, som avses rivas. Den nya byggnaden ska 
enligt ansökan få en yttre utformning som anpassar sig till sjöbodsmiljön i 
området.     
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-06-26, § 128, att avslå 
ansökan med stöd av bestämmelserna i plan- och bygglagen 2 kap. 6 §  
vad avser byggnadens höjd och utformning med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan. Beslutet 
överklagades av sökanden, och länsstyrelsen upphävde 2018-10-26 
nämndens beslut och lämnade ärendet åter till nämnden för ny 
handläggning, på grund av otillräcklig beslutsmotivering. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-12-04, § 273, att avslå 
ansökan med stöd av bestämmelserna i plan- och bygglagen 2 kap. 6 §  
vad avser byggnadens höjd och utformning med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan. Miljö- och 
byggnadsnämnden bedömde att byggnaden skulle bli för hög vid jämförelse 
med omgivande sjöbodsbebyggelsen. Med hänsyn till kulturmiljön bedömde 
nämnden att byggnaden skulle negativt påverka samhällsbilden. 
Beslutet överklagades av sökanden. Länsstyrelsen upphävde miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 2019-10-24 och återförvisade ärendet för ny 
handläggning. 
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Länsstyrelsen konstaterade att den befintliga, närliggande och sjönära 
bebyggelsen varierar i storlek och utformning. Den sökta byggnaden är 
högre än de intilliggande sjöbodarna, men det finns en byggnad i samma 
bebyggelserad längs med sundet som är ungefär lika hög som 
ateljébyggnaden. Länsstyrelsen angav vidare att ateljébyggnaden inte heller 
är avsevärt mycket högre än sjöbodar i närheten. Länsstyrelsen ansåg därför 
att den sökta byggnadens höjd inte strider mot kravet på anpassning i 2 kap. 
6 § första stycket punkt 1 plan- och bygglagen. Länsstyrelsen ansåg att 
byggnaden även i övrigt är anpassad till den befintliga bebyggelsen i 
tillräckligt hög grad för att uppfylla kraven på anpassning i den aktuella 
bestämmelsen. 
 
Beredningsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2018-06-26 § 128,  
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2018-12-04 § 273, 
Länsstyrelsens beslut 2019-10-24, diarienummer 403-449-2019. 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ligger inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Området omfattas av fördjupad översiktsplan för Hamburgsund, antagen av 
kommunfullmäktige 2008-09-08, och för området gäller rekommendationen 
R26F, som bland annat anger följande: En restriktiv hållning ska hållas för 
sjöbodar och bryggor. Endast mindre anläggningar inom områden där 
befintliga bryggor och/eller sjöbodar finns kan i undantagsfall kompletteras. 
Allmänhetens tillgänglighet till stranden ska värnas, detta gäller särskilt 
längs norra sundet. 
 
Fastigheten ligger inom en av kommunens utpekade kulturmiljöer i Tanums 
kommuns kulturminnesvårdsprogram från 1984, och som rekommendation 
anges bland annat att den äldre bebyggelsen bör underhållas så att dess 
karaktär bibehålles. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för 
åtgärder utanför ett område med detaljplan om det inte behövs planläggning 
enligt PBL 4 kapitlet 2 eller 3 § och om åtgärden uppfyller kraven i 
tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet. 

Beslutsunderlag 
VA-avdelningen har avgivit yttrande avseende anslutning till det 
kommunala VA-nätet under tidigare behandling av ärendet. 
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Bohusläns museum har i yttrande 2018-04-13 förklarat att man med hänsyn 
till den befintliga sjöbodens relativt låga ålder inte motsätter sig förslaget. 
 
Trafikverket har i yttrande 2018-04-10 anfört att den föreslagna byggnaden 
befinner sig inom byggnadsfri zon, men klarar säkerhetszonen och ligger 
inte närmare väg 905 än omkringliggande bebyggelse. Under förutsättning 
att säkerhetszonen upprätthålls har Trafikverket inget att erinra.  
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig.   
 
Ägare till fastigheten HAMBURGSUND 2:11 meddelar att 
markförhållandena är känsliga och att byggarbeten inte får skada 
husgrunden.  
 
Ägare till fastigheten HAMBURGSUND 2:17 har erinringar avseende 
placering av byggnaden. Man önskar att den nya byggnadens gavel inte 
placeras längre mot väster än den nuvarande sjöboden så att man inte 
förlorar mer utsikt. 
 
Ägare till fastigheten HAMBURGSUND 2:67 har erinringar avseende 
behandling av ärendet. Dessutom kräver man förtydliganden avseende 
markhöjningen samt höjden och placeringen av byggnaden mot sundet.  
 
Sökanden har underrättats om vad som tillförts ärendet enligt ovan och getts 
möjlighet att yttra sig över det. 

Bedömning 
Avseende ritningsunderlaget hänvisas till länsstyrelsens beslut. 
Länsstyrelsen ansåg att ritningsunderlaget är tillräckligt för prövningen som 
ska göras. Sökanden har förtydligat att bryggdäcket ska ligga på + 1,7 meter 
över medelhavsnivå samt att marken mellan väg och den planerade 
byggnaden ska höjas. Markutfyllnaden är mindre än 0,5 meter. 
 
Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus och en sjöbod, cirka fem meter 
bred och cirka tio meter lång. Sjöboden har en totalhöjd, från bryggdäcket 
till taknocken, om cirka 3,3 meter, eller cirka 4,4 meter över havsnivån.  
 
Den nya byggnaden föreslås få måtten 5,7 x 11,9 meter med en totalhöjd om 
5,2 meter, eller cirka 7 meter över havsnivån. Byggnaden föreslås placeras 
två meter närmare tomtgränsen mot söder och en meter längre mot vattnet i 
väster, vid en jämförelse med den befintliga sjöboden. 
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Framför allt byggnadens höjd kommer givetvis att förändra utsikten från 
grannfastigheterna, men den väsentliga utsikten mot vattnet påverkas inte av 
byggnadens höjd. I detta avseende blir byggnadens förskjutning mot söder 
närmast till fördel för grannarnas utsikt. 
  
Sökanden har klarlagt den avsedda användningen av byggnaden: ateljé. 
Byggnaden ligger på samma fastighet som bostadshuset. Fastigheten är 
sedan tidigare ansluten till kommunalt vatten och avlopp, och erforderlig 
parkering kan tillgodoses på tomten. Även i övrigt kan platsen och 
byggnaden bedömas som lämpliga, med avsedd användning. 
Bygglovsavdelningen gör således nu samma bedömning som tidigare. 
 
Grannarnas synpunkter avseende minskad utsikt över vattnet bedöms inte 
utgöra en betydande olägenhet. Byggnaden kommer till viss del att påverka 
utsikten från grannarnas fastigheter, men en stor del av utsikten kommer att 
kvarstå.   
 
Sammantaget bedöms att förutsättningar enligt 9 kapitlet 31 § plan- och 
bygglagen är uppfyllda. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag, 
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, 
att som kontrollansvarig godta Ulf Carlsson.  
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, 
att som kontrollansvarig godta Ulf Carlsson.  
  
Observera att tekniskt samråd ska genomföras innan startbesked ges 
och arbete får påbörjas. 
 
Upplysningar 
Arbetet får inte påbörjas förrän efter fyra veckor från det att beslutet om 
bygglov har publicerats i Post- och inrikes tidningar på webben www.poit.se, 
samt att startbesked har lämnats av miljö- och byggnadsnämnden. 
Startbeskedet är skriftligt. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. På det tekniska samrådet bedömer vi 
om det behövs arbetsplatsbesök. En kallelse till detta möte skickas separat. 
 
 

http://www.poit.se/
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Åtgärden kräver anmälan om vattenverksamhet hos länsstyrelsen. 
 
Enligt stabilitetskarteringen kan området inte klassas som tillfredsställande 
stabilt eller området är otillräckligt utrett. En detaljerad stabilitetsutredning 
rekommenderas för uppförande av byggnaden samt markutfyllnad.  
 
Yttrande från VA-avdelningen följer med beslutet. Läs igenom och ta hänsyn 
till det som står i yttrandet. 
 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från dagen beslutet fått laga kraft. 
 

Avvikelser från ritningar som tillhör detta beslut kan komma att kräva nytt 
bygglov och startbesked. Byggherren behöver därför kontakta 
bygglovsavdelningen innan det utförs några åtgärder under byggprocessen 
som avviker från detta bygglov, t.ex. ändrad placering. Om utförandet inte 
överensstämmer med givet bygglov kan det leda till att vi måste ta ut en 
byggsanktionsavgift. 
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 
 
Beslut som går någon part emot delges med förenklad delgivning. 
Information om vad det innebär finns på vår hemsida 
tanum.se/forenkladdelgivning eller kontakta förvaltningen genom e-post 
till kommun@tanum.se eller ring 0525-180 00. 

Specifikation avgift 
Bygglovsgranskning 7 741 kronor 
Underrättelse/kungörelse 6 741 kronor 
Teknisk handläggning 9 033 kronor 
Avgift totalt 23 515 kronor 
Avgift enligt tidigare avslagsbeslut -11 271 kronor 
Kvar att fakturera 12 244 kronor 
 

 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om lov: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 

mailto:kommun@tanum.se
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MBN § 70     BYGG.2020.343  

Ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov från och 
med 1 april till och med 31 oktober för uppställning av 
4 st tält (glamping), GREBBESTAD 2:297     

 
Bakgrund 
Ansökan kom in den 14 februari 2020 och bedömdes komplett den 
16 februari 2020. 
 
Ansökan avser uppställning av fyra så kallade glampingtält på trädäck inom 
den södra delen av Falkeröds hembygdsgård. Tälten ska uppföras med cirka 
40 meters avstånd från Falkeröds trädgårdscafé. All service tillhandahålls 
inom en befintlig byggnad på tomten, och det tillkommer inte några 
servicebyggnader. 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Området omfattas av fördjupad översiktsplan för Grebbestad, antagen av 
kommunfullmäktige 2006-02-06. Området betecknas som "övrigt område". 
Enligt rekommendation för detta område ska ny bebyggelse medges endast i 
undantagsfall och då som komplettering inom befintliga bebyggelsegrupper. 
Mycket stor restriktivitet mot ny bebyggelse ska gälla om särskilt utpekade 
natur- och kulturvärden berörs. 
 
Platsen ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövård, avseende 
Greby gravfält, enligt miljöbalken 3 kapitlet 6 §. Platsen omfattas även av 
särskilda hushållningsbestämmelser för obruten kust och turism och rörligt 
friluftsliv enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 
 
Falkeröds hembygdsgård gränsar till ett kommunalt naturreservat (Falkeröds 
lindskog) och ligger mellan två områden som ingår inom kommunens 
kulturmiljövårdsprogram. Platsen själv är dock inte upptagen i 
kulturmiljövårdsprogrammet. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för 
åtgärder utanför ett område med detaljplan om det inte behövs planläggning 
enligt PBL 4 kapitlet 2 eller 3 § och om åtgärden uppfyller kraven i 
tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet. 
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Beslutsunderlag 
Miljöavdelningen har kommit in med ett yttrande där man hänvisar till 
naturreservatet invid den planerade anläggningen. Syftet med reservatet är 
att bevara biologisk mångfald, vårda, återställa och bevara värdefulla 
naturmiljöer, samt livsmiljöer för skyddsvärda arter. Miljöavdelningen 
hänvisar till en rödlistad art. Troligen är växtplatsen mer mot skogen, i en 
bergsluttning men angivelserna är lite otydliga och inte exakta. Det vore bra 
att med hjälp av en person som är kunnig inom botanik, säkerställa att den 
inte växer i nära anslutning till tälten innan anläggningen utförs. Återfinns 
den där tält avses ställas upp bör placering justeras så att växtplatsen inte 
förstörs. 
 
Räddningstjänsten har fått tillfälle att yttra sig och har ingen erinran. 
 
VA-avdelningen har fått tillfälle att yttra sig och har ingen erinran. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig. Ägare till fastigheten Grebbestad 2:467 har inkommit med 
synpunkter avseende ökad trafik på Franks gata, och hänvisar till att 
Falkerödsvägen bara har en körbana. Vidare önskar fastighetsägaren att 
Falkeröds hembygdsplats bibehålls och att Grebbestadsbor bör få behålla 
sitt rekreationsområde utan extravaganser i form av glamping, och 
fastighetsägaren motsätter sig uppförandet av tälten.  
 
Sökanden har underrättats om vad som tillförts ärendet och meddelar 
avseende den rödlistade arten att Tanums kommun klipper gräset på det 
området där tälten skall stå. Ifall kommunen vill hyra in en botanist för att 
undersöka saken så måste det ske genast, då får dem stå för den kostnaden. 
 
Sökanden bemötte grannens synpunkter och meddelar att anläggningen är 
väldigt diskret, att Trafiken inte påverkar Franks gata, att man vill bevara 
Falkeröd som en kulturplats och en grön lunga. Man erbjuder kurser/retreats 
och hälso-weekends vilket i sig skapar mer kultur kring Falkeröd. 

Bedömning 
Tälten planeras att uppföras i den sydligaste delen av Falkeröds 
hembygdsgård. Det nämnda området utgörs idag av en lätt sluttande 
gräsplan. Platsen är avskärmad mot väster och öster genom träd och 
buskage och avgränsas även mot öster av en stenmur. Stenmuren och 
växtligheten skapar en inhägnad och förhindrar att anläggningen påverkar 
de befintliga promenadstigarna genom området på ett negativt sätt. 
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Uppställningen av fyra tält under en begränsad period av året bedöms inte 
medföra en negativ påverkan på det rörliga friluftslivet. 
 
Trafik till och från Falkeröds hembygdsgård sker via Falkerödsvägen, och 
Franks gata bedöms inte bli berörd av trafiken. Anläggningen är begränsad 
till sin omfattning, och åtgärden bedöms inte leda till någon påtaglig 
trafikökning på Falkerödsvägen. 
 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 9 kapitlet 31 § PBL. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen för 
uppställning av fyra stycken tält, tidsbegränsat under perioden från och med 
1 april till och med 31 oktober. 
att ge startbesked med stöd av 10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen, 
att kontrollansvarig inte krävs i detta ärende, 
att byggherren ansvarar för kontrollen,  
att fastställa kontrollplan upprättad av byggherren, samt 
att ta ut en avgift om 15 534 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen för 
uppställning av fyra stycken tält, tidsbegränsat under perioden från och med 
1 april till och med 31 oktober. 
att ge startbesked med stöd av 10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen, 
att kontrollansvarig inte krävs i detta ärende, 
att byggherren ansvarar för kontrollen,  
att fastställa kontrollplan upprättad av byggherren, samt 
att ta ut en avgift om 15 534 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  

Upplysningar 
Arbetet får inte påbörjas förrän efter fyra veckor från det att beslutet om 
bygglov har publicerats i Post- och inrikes tidningar på webben, 
www.poit.se.  
 
Campingen får inte användas förrän byggnadsnämnden har gett slutbesked. 
Slutbeskedet är skriftligt. 
 
 
 

http://www.poit.se/
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Om den åtgärd som omfattas av bygglovet upprepas under två eller flera år i 
följd, får åtgärden vidtas igen utan ny prövning, om det sker inom ett år från 
det att åtgärden senast avslutades. 
 

Det får inte göras något ingrepp i stenmuren öster om den planerade 
anläggningen.  
 
Åtgärden kräver tillstånd av markägaren. 
 
Yttrande från miljöavdelningen följer med beslutet. Läs igenom och ta 
hänsyn till det som står i yttrandet. 
 
Byggherren gör anmälningar och lämnar in handlingar enligt beslutad 
kontrollplan. 
 
Kontrollplanen anger byggherrens åtaganden enligt plan- och bygglagen  
10 kapitlet 5-8 §§. 
 
Vid eventuell sprängning ska entreprenören upprätta sprängplan och 
sprängjournal samt ta kontakt med polismyndigheten. 
 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från dagen beslutet fått laga kraft. 
 
Startbeskedet upphör att gälla samtidigt som beslutet om bygglov upphör att 
gälla. 
 

Avvikelser från ritningar som tillhör detta beslut kan komma att kräva nytt 
bygglov och startbesked. Byggherren behöver därför kontakta 
bygglovsavdelningen innan det utförs några åtgärder under byggprocessen 
som avviker från detta bygglov, t.ex. ändrad placering. Om utförandet inte 
överensstämmer med givet bygglov kan det leda till att vi måste ta ut en 
byggsanktionsavgift. 
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 
 
Beslut som går någon part emot delges med förenklad delgivning. 
Information om vad det innebär finns på vår hemsida 
tanum.se/forenkladdelgivning eller kontakta förvaltningen genom e-post 
till kommun@tanum.se eller ring 0525-180 00. 
 
 

mailto:kommun@tanum.se
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Specifikation avgift 
Bygglovsgranskning inkl. startbesked 9 970 kronor  
Underrättelse/kungörelse 7 166 kronor 
Teknisk handläggning 378 kronor 
Avgift totalt 17 464 kronor 
 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om lov: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 71     BYGG.2019.2729  

Överträdelse av 11 kapitel 51 § plan- och bygglagen: 
fasadändring, insättning av nya fönster, på 
enbostadshus utan att invänta startbesked, TANUMS-
RÖRVIK 1:85     

 

Bakgrund 
Ärendet avser uttagande av byggsanktionsavgift för att trots förbudet i plan- 
och bygglagen (PBL) 10 kap. ha påbörjat att sätta in nya fönster innan 
miljö- och byggnadsnämnden har gett startbesked. 
 
Beredningsunderlag 
Beslut om bygglov för fasadändring och tillbyggnad av balkonger, 
D403/2019, 2019-12-05. 

Lagstiftning 
Enligt 11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (PBL) ska miljö- och 
byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift om någon bryter mot de 
bestämmelser som anges i paragrafen. Byggsanktionsavgiften ska tas ut av 
den som var ägare av fastigheten eller byggnadsverket när överträdelsen 
begicks, av den som begick överträdelsen eller av den som fått en fördel av 
överträdelsen.  
 
Enligt 9 kapitlet 10 § plan- och byggförordningen (PBF) är 
byggsanktionsavgiften för att påbörja en ändring av en byggnad som kräver 
lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c plan- och bygglagen och som avser en 
byggnads yttre utseende utan att invänta startbesked, 0,125 prisbasbelopp 
per fönster.  
 
Det prisbasbelopp ska användas som gäller för det år som beslutet om 
avgiften fattas. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens övervägande att ta ut en byggsanktionsavgift 
meddelades till fastighetsägaren i samband med beslutet om bygglov, 
D403/2019, 2019-12-05. Fastighetsägaren informerades om gällande regler 
enligt plan- och bygglagen samt gavs möjlighet att yttra sig, senast den  
11 mars 2020. 
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Sökanden meddelade att han trodde att bygglov inte behövdes på grund av 
att byggnaden tidigare hade spröjsade fönster. Där man satte in fönstren var 
delvis de gamla öppningar kvar. 
 
Med hänvisning till 9 kapitlet 10 § plan- och byggförordningen beräknas 
byggsanktionsavgiften till 29 562 kronor, se bilaga. 

Bedömning 
Vid behandling av bygglovsansökan om bl.a. insättning av nya fönster kom 
det fram att fem fönster redan var på plats innan bygglovsansökan kom in.  
 
Det bedöms att åtgärden hade krävt bygglov och startbesked enligt  
9 kapitlet 2 § och 10 kapitlet 3 § PBL, och det finns därför förutsättningar 
att ta ut byggsanktionsavgift.  
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ta ut en byggsanktionsavgift om 29 562 kronor av Martin Olsson, 
personnummer 19630417-5232, i egenskap av ägare till fastigheten  
Tanums-Rörvik 1:58. Byggsanktionsavgiften tas ut eftersom en 
bygglovspliktig fasadändring i form av insättning av fem nya fönster har 
påbörjats utan att invänta startbesked, samt 
att sanktionsavgiften faktureras så snart beslutet fått laga kraft. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ta ut en byggsanktionsavgift om 29 562 kronor av Martin Olsson, 
personnummer 19630417-5232, i egenskap av ägare till fastigheten  
Tanums-Rörvik 1:58. Byggsanktionsavgiften tas ut eftersom en 
bygglovspliktig fasadändring i form av insättning av fem nya fönster har 
påbörjats utan att invänta startbesked, samt 
att sanktionsavgiften faktureras så snart beslutet fått laga kraft.  

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 
 
Beslut som går någon part emot delges med förenklad delgivning. 
Information om vad det innebär finns på vår hemsida 
tanum.se/forenkladdelgivning eller kontakta förvaltningen genom e-post 
till kommun@tanum.se eller ring 0525-180 00. 

mailto:kommun@tanum.se
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Avgift 
Byggsanktionsavgift 29 562 kronor. 
Byggsanktionsavgiften faktureras separat.  
 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren 
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MBN § 72     BYGG.2019.1581  

Ansökan om bygglov för ändrad användning och 
ombyggnad av verksamhetsbyggnad, samt bygglov för 
parkeringar, HAMBURGSUND 17:21     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 21 maj 2019.  
 
Ansökan avser ombyggnad och ändrad användning av övervåning på 
verksamhetsbyggnad för att inreda fyra hotellrum, samt två tillkommande 
parkeringar.  
 
Åtgärden omfattar cirka 93 m² bruttoarea. 
 
Sökanden har kommunicerats om avslag men önskar att miljö- och 
byggnadsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde. En fullständig 
utredning av bygglovsärendet har därför genomförts. 

Bestämmelser 
För fastigheten gäller detaljplan antagen 1990-05-30, ändamål 
hamnverksamhet. 
 
Området omfattas av fördjupad översiktsplan för Hamburgsund, antagen av 
kommunfullmäktige 2008-09-08. Fastigheten är belägen inom 
samhällsområdet. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för 
planenliga åtgärder inom områden med detaljplan, under vissa 
förutsättningar. Bland annat ska fastigheten överensstämma med 
detaljplanen och uppfylla kraven i tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet.  
 
Enligt 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen (PBL) får bygglov inom ett 
område med detaljplan ges för åtgärder som avviker från detaljplanens 
bestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
Motsvarande regler gäller för områdesbestämmelser. Dessutom ska bland 
annat befintlig fastighet överensstämma med detaljplanen och uppfylla 
kraven i tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet. 
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Beslutsunderlag 
Miljöavdelningen har fått tillfälle att yttra sig och upplyser om att 
uteluftsflödet i tillfälliga bostäder inte bör understiga 0,35 liter luft/sekund 
per kvm eller 4 l/s per person. 
 
Räddningstjänsten har yttrat sig, avseende att en brandskyddsbeskrivning 
enligt BBR 5:12 ska upprättas och skickas till räddningstjänsten för 
granskning. 
 
VA-avdelningen har yttrat sig, avseende tillgänglighet och aktsamhet om de 
kommunala ledningar som ligger under fastigheten.  
 
Planavdelningen har yttrat sig avseende markstabiliteten och 
översvämningsrisken i området, och hänvisar till Geotekniskt PM (Vectura) 
framtagen för området 2012-04-04. 
 
Trafikverket har yttrat sig avseende de två tillkommande 
parkeringsplatserna och meddelar att förutsatt att det angivna måttet 1 meter 
räknas från den heldragna linjen för vägområdet har Trafikverket inget att 
erinra. 
 
Gata/tekniska har yttrat sig avseende parkeringsplatser, och meddelar att de 
inte har något att invända förutsatt att Trafikverket godkänner placeringen 
av parkeringsplatserna. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig. Ägare till fastigheten Hamburgsund 2:16 har inkommit med 
svar och har inget att erinra mot att höjden ökas på andra våningen så länge 
ingen yta tillkommer på marken. 
 
Sökanden har underrättats om vad som tillförts ärendet enligt ovan och getts 
möjlighet att yttra sig över det. 
 
Geoteknik 
Under handläggningen har de geotekniska förhållandena i Hamburgsunds 
centrum, och då särskilt runt den aktuella verksamhetsbyggnaden, varit 
föremål för genomlysning. Området är bitvis geotekniskt instabilt enligt den 
geotekniska utredningen för Hamburgsunds centrum som genomfördes av 
Vectura på uppdrag av Tanums kommun år 2012. Utredningen för området 
närmast verksamhetsbyggnaden visar att de lägst framräknade 
säkerhetsfaktorerna inte uppfyller kravet på tillfredsställande stabilitet för 
befintliga förhållanden närmast sundet. 
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Den geotekniska utredningen anger att stabilitetsförhållandena måste 
åtgärdas innan ny exploatering kan genomföras. Den sökta åtgärden avser 
inte ny exploatering av området, utan ombyggnad av befintlig byggnad. 
Enligt Vecturas utredning uppfyller marken rekommendationen för 
beräknad tillfredsställande stabilitet om följande belastningsrestriktioner 
införs: 
0-5 m från strandkant obelastat 
>5 m från strandkant 5 kPa 
>10 m från strandkant 10 kPa 
Vid fastmark inga belastningsrestriktioner. 
 
Utförda beräkningar visar att byggnader över ett plan troligen behöver 
pålgrundläggas till fast botten/berg alternativt kompensationsgrundläggas. 
 
Utredningen nämner också att det är oklart när och hur uppfyllningar av 
området har genomförts, och också huruvida om det finns strandskoning och 
erosionsskydd i anslutning till byggnader och bryggor. 
 
Sökande har efter möte med tidigare fastighetsägare inkommit med en skiss 
som visar hur pålning har genomförts under befintlig byggnad. Pålningen 
har genomförts ned till fast berg. 
Sökande har även konsulterat Bohusgeo AB, som hänvisar till att nämnda 
geotekniska utredning och drar slutsatsen att släntstabiliteten närmast 
verksamhetsbyggnaden är tillfredsställande förutsatt att ingen ytterligare 
belastning påförs området jämfört med nu rådande förhållanden.  
Sökande har tidigare uppgett att ombyggnaden endast kommer att innebära 
ett marginellt högre marktryck, mindre än 0,1 kPa.  

Bedömning 
Bygglovsavdelningen gör den samlade bedömningen att angivna 
förutsättningar för att ge bygglov inte är uppfyllda.  
 
Åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser gällande användningssätt 
och byggnadshöjd. Detaljplanen anger för området där fastigheten är 
belägen ändamålet hamnverksamhet. Inom ramen för hamnverksamhet ryms 
även kompletterande handel- och serviceverksamhet, vilket i viss 
omfattning innefattar kiosker, restauranger och butiker m.m. Nuvarande 
restaurangverksamhet kan därför bedömas vara planenlig. Hotellverksamhet 
omfattas dock inte av ändamålet hamnverksamhet, och en ändrad 
användning av övervåningen till hotell är därmed planstridig. 
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Högsta tillåtna byggnadshöjd enligt planbestämmelserna anges till 4,0 
meter. Byggnadens höjd anges före ombyggnad till 5,1 meter och efter 
ombyggnad till 6,4 meter. 
 
Åtgärden bedöms inte som en liten avvikelse och inte förenlig med 
detaljplanens syfte. 
 
Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven i 9 kapitlet 31 b § PBL. 
 
Ansökan bedömdes komplett den 1 mars 2020. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att avslå bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov för ändrad användning och ombyggnad av 
verksamhetsbyggnad, samt bygglov för parkeringar med stöd av  
9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen, med motiveringen att åtgärden 
bedöms utgöra en liten avvikelse från detaljplanen, 
att godta Magnus Bengtsson som kontrollansvarig, samt  
att ta ut en avgift om 21 548 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige.  
 
Yrkanden 
Ronny Larsson (S), Ramona Cully (S), Karl-Erik Hansson (C) och  
Birgitta Nilsson (M) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov för ändrad användning och ombyggnad av 
verksamhetsbyggnad, samt bygglov för parkeringar med stöd av  
9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen, med motiveringen att nämnden 
bedömer att åtgärden utgör en liten avvikelse från detaljplanen,  
att godta Magnus Bengtsson som kontrollansvarig, samt  
att ta ut en avgift om 21 548 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige.   
  
Observera att tekniskt samråd ska genomföras innan startbesked ges 
och arbete får påbörjas. 
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Upplysningar 
Arbetet får inte påbörjas förrän efter fyra veckor från det att beslutet om 
bygglov har publicerats i Post- och inrikes tidningar på webben www.poit.se, 
samt att startbesked har lämnats av miljö- och byggnadsnämnden. 
Startbeskedet är skriftligt. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. På det tekniska samrådet bedömer vi 
om det behövs arbetsplatsbesök. En kallelse till detta möte skickas separat. 
 
Innan byggnadsarbeten får påbörjas ska byggherren se till att det finns ett 
färdigställandeskydd, om inte nämnden beslutar annat. 
 
Ingen ytterligare belastning ska påföras området under och närmast invid 
byggnaden. 
 
Yttrande från Trafikverket, miljöavdelningen, VA-avdelningen och 
räddningstjänsten följer med beslutet. Läs igenom och ta hänsyn till det som 
står i yttrandet. 
 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från dagen beslutet fått laga kraft. 
 

Avvikelser från ritningar som tillhör detta beslut kan komma att kräva nytt 
bygglov och startbesked. Byggherren behöver därför kontakta 
bygglovsavdelningen innan det utförs några åtgärder under byggprocessen 
som avviker från detta bygglov, t.ex. ändrad placering. Om utförandet inte 
överensstämmer med givet bygglov kan det leda till att vi måste ta ut en 
byggsanktionsavgift. 
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 

Specifikation avgift 
Bygglovsgranskning 9 643 kronor 
Underrättelse/kungörelse 2 531 kronor 
Teknisk handläggning 9 374 kronor 
Avgift totalt 21 548 kronor 

 
 
 

http://www.poit.se/
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Beslutet skickas till 
Akten 
Sökanden 
 
Kungörelse om lov: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 73     BYGG.2019.2696  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
och komplementbyggnad soprum/förråd, 
GREBBESTAD 20:5     

 
Bakgrund 
Ansökan kom in den 29 november 2019, och omfattade då även ansökan om 
rivningslov av det äldre flerbostadshus som finns på fastigheten. Beslut om 
rivningslov lämnades av miljö- och byggnadsnämnden 2020-01-21, § 19. 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och 
komplementbyggnad har sedan behandlats separat. Ansökan om bygglov 
bedömdes komplett 13 mars 2020.  
 
Åtgärden omfattar cirka 310 m² byggnadsarea och cirka 730 m² bruttoarea. 

Bestämmelser 
För fastigheten gäller detaljplan antagen 1964-02-21. 
 
Området omfattas av fördjupad översiktsplan för Grebbestad, antagen av 
kommunfullmäktige 2006-02-06. Området betecknas som kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Enligt rekommendation för detta område ska särskild 
hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena vid både ny- om- och tillbyggnad. 
 
Fastigheten ligger inom en av kommunens utpekade kulturmiljöer i Tanums 
kommuns kulturminnesvårdsprogram från 1984. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för 
planenliga åtgärder inom områden med detaljplan, under vissa 
förutsättningar. Bland annat ska fastigheten överensstämma med 
detaljplanen och uppfylla kraven i tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet.  

Beslutsunderlag 
Miljöavdelningen har fått tillfälle att yttra sig och påminner om 
fastighetsägarens egenkontroll enligt miljöbalken men har i övrigt ingen 
erinran. 
 
Räddningstjänsten har yttrat sig och meddelar att en 
brandskyddsbeskrivning ska upprättas och att räddningstjänsten vill delta 
vid tekniskt samråd. 
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VA-avdelningen har yttrat sig och meddelar att byggnader ska placeras så 
att det blir självfall till kommunens avloppsanläggning och att dagvatten 
inte får kopplas till kommunens spillvattenledning, men har i övrigt ingen 
erinran. 
 
Mark- och exploateringsavdelningen har fått tillfälle att yttra sig men 
meddelat att man avstår från yttrande. 
 
Gatuavdelningen har fått tillfälle att yttra sig och meddelar att man vill ha en 
fortsatt dialog om den yta framför det planerade flerbostadshuset som är 
angiven som allmän platsmark i detaljplanen, men har i övrigt ingen erinran. 
 
Inget grannhörande har gjorts, eftersom ansökan bedöms vara planenligt 
Grannar på fastigheterna Grebbestad 15:1, 16:3, 20:6 och 2:312 har ändå 
inkommit med yttranden. Yttrandena gäller främst den skarpa takvinkeln 
som inte överensstämmer med den kulturhistoriska bebyggelsen i 
Grebbestad, avsaknaden av takutsprång, rumshöjd, byggnadshöjd och den 
instabila muren i fastighetsgräns mot öster.  
 
Sökanden har underrättats om vad som tillförts ärendet enligt ovan och getts 
möjlighet att yttra sig över det. 
 
Sökandens åtgärder 
Bygglovsritningarna har reviderats och den snäva takvinkeln har ändrats till 
en flackare taklutning som bättre stämmer överens med den historiska 
bebyggelsen i Grebbestad. En gesimsränna har lagts till på långsidan och ett 
takutsprång har lagts till på gavlarna. 
 
Muren som ligger i tomtgräns behöver åtgärdas för att inte utgöra en fara för 
de boende i det kommande flerbostadshuset. En dialog förs mellan sökande 
och kommunen, som äger angränsande fastighet i öster, där muren är 
placerad.  

Bedömning 
Bygglovsavdelningen gör den samlade bedömningen att angivna 
förutsättningar är uppfyllda.  
 
Fastigheten är belägen inom en äldre stadsplan, och omfattas också av 
fördjupad översiktsplan (FÖP) för Grebbestad. Enligt rekommendationen      
i FÖP för detta område ska särskild hänsyn tas till de kulturhistoriska 
värdena vid både ny- om- och tillbyggnad. 
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Ansökan gäller ett flerbostadshus i två våningar med delvis inredd vind. 
Byggnaden har till stor del en modern utformning men knyter an till de 
kulturhistoriska värdena genom färgval och materialval.  
 
Bebyggelsemiljön närmast aktuell fastighet är inte enhetlig, men den sökta 
byggnaden bedöms utgöra ett bra komplement till befintlig bebyggelse och 
upplevs som en god avvägning mellan den utpräglade kulturhistoriska 
bebyggelsen i Grebbestad och den moderna utformning som kännetecknar 
det moderna byggandets krav på utformning och tillgänglighet. 
 
Vinden inreds till något mindre än en tredjedel med bostäder, vilket 
överensstämmer med planens bestämmelser om att maximalt en tredjedel av 
vinden får inredas. Resterande vindsutrymme omfattar förråd, trappuppgång 
och hiss, vilket bedöms motsvara traditionell användning av 
vindsutrymmen.  
 
Åtgärden bedöms vara planenlig. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen, 
att som kontrollansvarig godta Lars Olsson, samt 
att ta ut en avgift om 82 995 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen, 
att som kontrollansvarig godta Lars Olsson, samt 
att ta ut en avgift om 82 995 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  
  
Observera att tekniskt samråd ska genomföras innan startbesked ges 
och arbete får påbörjas. 
 

Upplysningar 
Arbetet får inte påbörjas förrän efter fyra veckor från det att beslutet om 
bygglov har publicerats i Post- och inrikes tidningar på webben www.poit.se, 
samt att startbesked har lämnats av miljö- och byggnadsnämnden. 
Startbeskedet är skriftligt. 
 
 
 

http://www.poit.se/
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Tekniskt samråd krävs i detta ärende. På det tekniska samrådet bedömer vi 
om det behövs arbetsplatsbesök. En kallelse till detta möte skickas separat. 
 

Det bör klargöras vem som ska underhålla muren i fastighetsgräns mot öster. 
 
Yttrande från miljöavdelningen, gatuavdelningen, VA-avdelningen och 
räddningstjänsten följer med beslutet. Läs igenom och ta hänsyn till det som 
står i yttrandet. 
 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från dagen beslutet fått laga kraft. 
 

Avvikelser från ritningar som tillhör detta beslut kan komma att kräva nytt 
bygglov och startbesked. Byggherren behöver därför kontakta 
bygglovsavdelningen innan det utförs några åtgärder under byggprocessen 
som avviker från detta bygglov, t.ex. ändrad placering. Om utförandet inte 
överensstämmer med givet bygglov kan det leda till att vi måste ta ut en 
byggsanktionsavgift. 
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 
 
Beslut som går någon part emot delges med förenklad delgivning. 
Information om vad det innebär finns på vår hemsida 
tanum.se/forenkladdelgivning eller kontakta förvaltningen genom e-post 
till kommun@tanum.se eller ring 0525-180 00. 

Specifikation avgift 
Bygglovsgranskning 34 820 kronor  
Underrättelse/kungörelse 299 kronor 
Teknisk handläggning 47 876 kronor 
Avgift totalt 82 995 kronor 
 

 
Beslutet skickas till 
Akten 
Sökanden 
 
Kungörelse om lov: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
 

mailto:kommun@tanum.se
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MBN § 74     ALL.2020.13  

Anmälan av delegationsbeslut 2020, bygglov, plan- och 
kart    

 

Följande ärenden har behandlats med stöd av delegationsbeslut. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att efter anmälan lägga bilagda redovisning till handlingarna. 
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MBN § 75     ALL.2020.14  

Meddelanden 2020, bygglov, plan- och kart    

 
Följande meddelanden föredrogs: 
 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24 § 19, gällande klimat- och 

miljöstrategin för Tanums kommun, ALL.2020.211 
 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24 § 26, att interpellation är 

väckt, gällande interpellation till miljö- och byggnadsnämndens 
ordförande om planbesked för del av Ertseröd 1:7, ALL.2020.211 

 
3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24 § 29, att till ny ersättare i 

miljö- och byggnadsnämnden efter Anders Johansson Fogelmark (M) 
utse Jan Danielsson (M) för resterande del av mandatperioden  2019-
2022, ALL.2020.211 

4. Kommunstyrelsens beslut 2020-03-04 § 46, att godkänna förslag till 
planprogram för Grebbestad östra för samråd, PLAN.2019.1543 

 
5. Länsstyrelsens beslut 2020-03-09, avslår överklagandet gällande beslut 

om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Norgård 2:48, BYGG.2019.2056 

 
6. Länsstyrelsens beslut 2020-03-11, upphäver det överklagade beslutet 

gällande tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av uterum på 
bageri/konditori på fastigheten Grebbestad 2:49, BYGG.2019.1506 

 
7. Mark- och miljödomstolen handläggning i parternas utevaro  

2020-03-10, i saken bygglov för anläggande av 4 parkeringsplatser på 
fastigheten Fåraby 1:5, nu fråga om avvisning. Mark- och 
miljödomstolen undanröjer Länsstyrelsens beslut 2019-10-29 och 
avvisar överklaganden, BYGG.2018.2036 

 
8. Mark- och miljödomstolen 2020-03-11, meddelande om överklagande 

av beslut MMD, i saken bygglov för anläggande av 4 parkeringsplatser 
på fastigheten Fåraby 1:5, BYGG.2018.2036 
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9. Mark- och miljödomstolen meddelande 2020-03-17, att ställa in 
sammanträde och syn 2020-03-27 (mål M 4127-19) i ärende 
överklagande av Länsstyrelsens beslut angående upphävande av 
kommunal strandskyddsdispens på fastigheten Skickeröd 1:4, 
STR.2018.2172 

 
10. Samrådssvar till Lantmäteriet avseende fastighetsreglering för 

Hamburgsund 3:3 och 3:38. Ärende: PLAN.2020.346 
 
11. Samrådssvar till Lantmäteriet avseende avstyckning från Ertseröd 1:5, 

1:59 och 1:60 samt fastighetsreglering berörande Ertseröd 1:5, 1:27 och 
s:1, Ärende: PLAN.2020.302 

 
12. Yttrande över remiss från Boverket gällande ”förslag till Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om detaljplan” samt ”förslag till 
Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan”, 
Ärende: PLAN.2020.553 
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MBN § 76     ALL.2020.16  

Information och uppföljning 2020    

 
Bakgrund 
Informationspunkten på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 
används för att förvaltningen ska kunna besvara frågor från nämnden samt 
informera om aktuella ärenden som inte är beslutspunkter. 
 
Inga informationsärenden fanns att föredra. 
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MBN § 77     ALL.2020.17  

Information om domar och rättsfall 2020    

 

T.f. bygglovschef Andrea Johansson informerar om aktuella domar och 
rättsfall som berör miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att tacka för informationen. 
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MBN § 78     ALL.2020.10  

Folkhälsorådet    

 
Hans Schub (M) informerar. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att tacka för informationen. 
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MBN § 79     ALL.2020.625  

Delegation till miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskott    

 
Med anledning av den rådande situationen kopplad till Coronaspridningen 
behöver kommunen säkerställa att de politiska organen är beslutskraftiga 
även vid bortfall av ett större antal ledamöter. För att minska smittspridning 
kan även begränsningar i antalet människor som får träffas samtidigt 
komma att införas nationellt. 

Enligt kommunallagen är kommunstyrelse och nämnder beslutsföra om mer 
än hälften av ledamöterna är närvarande. Några möjligheter att under 
pågående mandatperiod minska antalet ledamöter finns endast vid 
organisationsförändringar. Även en överenskommelse mellan partierna om 
ett kvittningssystem liknande det som gjorts i riksdagen skulle vara laglig 
för kommuner så länge minst hälften av platserna i kommunstyrelse/nämnd 
är bemannade. Detta kan dock leda till utmaningar när det gäller 
fördelningen av antalet platser.  

Ett alternativ för att säkerställa den långsiktiga beslutskapaciteten är att 
utöka delegationen till utskotten. Utskotten är redan utsedda och har 
regelbundna möten redan idag. Det finns även framtagna rutiner kring 
hanteringen av utskotten. Alla beslut kan dock, enligt kommunallagen, inte 
delegeras till utskotten. Tiden för delegationen till utskotten bör i första 
läget gälla över sommaren 2020. Om situationen förändras kan delegationen 
återtas tidigare. 
 
Beredningsförslag 
Ärendet har inte varit med på beredningen. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att delegera samtliga ärenden till miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskott förutom  
• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet, 
• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av miljö- och byggnadsnämnden i dess helhet 
eller av fullmäktige har överklagats,  

• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 
miljö- och byggnadsnämnden, eller  

• ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras, 
att den delegationsordning som miljö- och byggnadsnämnden fastställt för 
miljö- och byggnadsnämndens verksamhet gäller i övrigt, samt 
att beslutet gäller till och med den 31 juli 2020. 
 
  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 



Upprops- och voteringslista

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2020-03-24

Namn Parti Uppdrag Ersättare i tjänst 
JA NEJ JA NEJ Avstår JA NEJ Avstår

Hans Schub M Ordförande X
Karl-Erik Hansson C 1:e vice ordförande X
Roger Friberg S 2:e vice ordförande X Ingrid Almqvist § 50-79
Claes G Hansson M Ledamot X Birgitta Nilsson § 50-79
Linda Hermansson C Ledamot X Magnus Aronsson § 50-79
Lars Olrog C Ledamot X Ingen ersättare
Thure Zakariasson L Ledamot X Jan Danielsson § 50-79
Jan Olsson L Ledamot X Ingen ersättare
Ronny Larsson S Ledamot X
Lisbeth Axelsson Johansson S Ledamot X Ramona Cully § 50-79
Lars-Erik Borg SD Ledamot X
Jan Danielsson M Ersättare X § 50-79
Birgitta Nilsson M Ersättare X § 50-79
Kent Andersson C Ersättare X
Magnus Aronsson C Ersättare X § 50-79
Sonny Haglund KD Ersättare X
Ingrid Almqvist S Ersättare X § 50-79
Ramona Cully S Ersättare X § 50-79
Niklas Klaving S Ersättare X
Rolf Trohne SD Ersättare X
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