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MBN § 155     ALL.2020.9  

Godkännande av föredragningslistan   

 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att godkänna den utsända föredragningslistan. 
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MBN § 156     ALL.2019.1808  

Budgetuppföljning per 30 juni 2020 för miljö- och 
byggnadsnämnden    

 
 
Budgetuppföljning per 30 juni 2020 är framtagen för miljö- och  
byggnadsnämnden, bilaga. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att godkänna bilagda budgetuppföljning, samt   
att överlämna budgetuppföljningen till kommunfullmäktige. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att godkänna bilagda budgetuppföljning, samt 
att överlämna budgetuppföljning juni 2020 till kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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MBN § 157     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 maj och juni för miljö- och byggnadsförvaltningen presenteras 
för nämnden. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att tacka för informationen. 
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MBN § 158     ALL.2020.1744  

Budget 2021    

 
 
Förslag till budgettext för miljö- och byggnadsnämnden är framtagen. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att godkänna bilagda förslag till budget, samt 
att överlämna förslag till budget 2021 till kommunfullmäktige. 
 
  
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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MBN § 159     ALL.2020.1859  

Internkontroll 2020 inom miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhetsområde    

 

Bakgrund 
Enligt Reglemente för intern kontroll för Tanums kommun, som antogs  
av kommunfullmäktige den 1 mars 1999, har varje nämnd skyldighet  
att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens 
verksamhetsområde. I planen ska ingå: 

 
Riskanalys 
•  Vad som ska granskas under året 
•  Vilka reglementen, regler eller policys som berörs 
•  Vem som är ansvarig för granskningen 
•  När granskningen ska rapporteras till nämnden 
 
Kontroll av rutin, policy etcetera ska alltid göras av person som inte är 
ansvarig för densamma. Förvaltningar kan med fördel utföra internkontroll 
för varandra. 
 
Internkontroll ska inte enbart avse sådana regler och moment som innebär 
en ekonomisk risk. Det är viktigt att nämndernas internkontrollplaner även 
innefattar verksamhetsinriktade kontroller. 
 
Uppföljning av föregående års internkontroll 
Varje års internkontroll ska innehålla en uppföljning av föregående års 
internkontroll för att fastställa om beslutade åtgärder vid denna granskning 
har vidtagits. Granskningen av tidigare års internkontroll bör även omfatta 
huruvida vidtagna åtgärder fått önskad effekt. 
 
Riskanalys 
Framtagandet av internkontrollplan ska föregås av en riskanalys som utifrån 
väsentlighet och risk visar varför aktuellt urval av kontroller är gjorda. 
Riskanalysen för nämndspecifika kontroller ska ingå i internkontrollplanen 
som ska lämnas till kommunstyrelsen. 
 
Rapportering  
Avrapportering av genomförd internkontroll ska göras i slutet av året till 
kommunstyrelsen, en kopia ska också lämnas till kommunrevisionen. 
Nämndernas internkontroll bifogas som bilaga. 
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Granskningsområden 
Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder ska ha med i 
sin internkontrollplan. För 2020 är det följande områden: 
 
• Avgifter och taxor 
• Tillgänglighet telefoni 
• Samverkan enligt samverkansavtal 
• Uppföljning av föregående års internkontroll 
 
Nämndspecifik kontroll 
Varje nämnd ska även granska sådant som är specifikt angeläget för 
nämnden. Respektive nämnd ska välja ut ett eller flera områden inom den 
egna verksamheten som ska granskas. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att nämnden utöver dessa 
områden granskar att de ärenden där det ska tas ut en avgift, också blir 
fakturerade. 
 
Riskanalys 
I och med sammanslagningen av administrationen har det blivit tydligt att 
det finns olika rutiner för att säkerställa att allt som ska faktureras även blir 
fakturerat. Det finns även grundläggande skillnader i handläggningen som 
gör att samma rutin för att kontrollera att alla beslutade avgifter faktureras 
inte fungerar för samtliga avdelningar.  
 
Om intäkter missas har det en direkt ekonomisk påverkan på verksamheten 
och förvaltningens möjlighet att genomföra sitt uppdrag. Om det missas att 
ta betalt vid enstaka tillfällen kan det även påverka förtroendet hos 
allmänheten, eftersom det blir en oavsiktlig ojämlik behandling. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att nämndens internkontroll utöver de av kommunstyrelsen bestämda 
områdena ska bestå av att granska att avgiftsbelagda ärenden också blir 
fakturerade, samt 
att återrapportering ska ske på nämndens sammanträde i december. 
 
Beredningsförslag 
Inget beredningsförslag. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att nämndens internkontroll utöver de av kommunstyrelsen bestämda 
områdena ska bestå av att granska att avgiftsbelagda ärenden också blir 
fakturerade, samt 
att återrapportering ska ske på nämndens sammanträde i december. 
 
  
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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MBN § 160     PLAN.2018.1676  

Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:111, Grebbestad 
Camping, utökning södra delen, TANUMS-RÖRVIK 
1:111     

 

Bakgrund 
Planbesked gavs 2018-04-11 jämte ett antal punkter som skulle studeras 
vidare. Enligt beslutet ska hänsyn tas till den öppna dalgången med hänsyn 
till naturvärden, rekreationsvärde och landskapsbilden samt att viktiga 
gångstråk beaktas. 
 
Detaljplanen har upprättats i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 
2010:900), planarbete påbörjat från och med 1 januari 2015. Planarbetet 
drivs med ett standardförfarande. 
 
Detaljplanen har under 2019-07-10 till och med 2019-09-06 varit utställd 
på samråd. Under samrådet inkom synpunkter som har sammanställts i en 
samrådsredogörelse. 
 
Detaljplanen har under 2020-03-13 till och med 2020-04-17 varit utställt på 
granskning. Under utställningen inkom synpunkter som har sammanställts i 
ett granskningsutlåtande.  
 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att 
prövas.  
 
Länsstyrelse delar också kommunen bedömning om att förslaget inte 
innebär en betydande miljöpåverkan och därför behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  
 

Planförslaget 
Syftet med detaljplanen är att utvidga Grebbestad camping och därigenom 
skapa förutsättningar för fler campingplatser och ställplatser samt 
möjliggöra för utökad service, servicelokaler och rekreation. 
Detaljplaneförslaget innebär en utvidgning av befintligt campingområde i 
söder. Planen ska även säkerställa gångpassage för allmänheten till 
skogsparti i nordväst, där planen berör del av befintlig stig.   

 
Planen stämmer överens med kommunens fördjupade översiktsplan 2030. 
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Den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad pekar ut området som 
lämpligt för olika typer av markanvändning, så som camping och annan 
turistknyten verksamhet. Planen har även stöd i planstudie för 
Rörviksområdet. 
 
Justering 
Vid framtagandet av antagandehandlingarna har mindre förtydliganden 
genomförts gällande området NATUR och genomförande frågor.  
 
Övrigt 
Samrådsredogörelsen har 2020-02-25 §33 godkänts av miljö- och 
byggnadsnämnden och har skickats ut till de som lämnat in synpunkter.  
 
Granskningsutlåtandet har 2020-06-23 §127 godkänts av miljö- och 
byggnadsnämnden och har skickats ut till de som lämnat in synpunkter.  
 
Exploateringsavtalet har 2020-06-24 §158 godkänts av kommunstyrelsen. 
Överklagandetiden löper ut den 16 juli 2020.  
 
Alla synpunkter som sändes in under samråd och granskning har 
tillgodosetts.  

Underlag 
Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse, 2020-07-09 
Planbeskrivning, 2020-07-01 
Plankarta, 2020-07-01 
Illustrationskarta, 2020-07-01 
 
Övrigt underlag 
Granskningsutlåtande, 2020-05-29 
Samrådsredogörelse, 2020-02-07 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2019-03-29 
Geoteknisk utredning PM, GEO-gruppen, 2019-06-26 
Geoteknisk utredning MUR, GEO-gruppen, 2019-06-26 
Naturvärdesinventering, Henric Ernstson Konsult, 2019-05-06 
Dagvattenutredning, Sigma civil, 2019-05-15, rev 2020-02-07 
Trafikutredning, Sigma civil, 2019-03-26 
 
Övrigt 
Fastighetsförteckning, 2020-06-26 
Grundkarta, 2020-06-25 
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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 anta detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:111, Grebbestad Camping, 
utökning södra delen. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att anta detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:111, Grebbestad Camping, 
utökning södra delen.  
 
  
Beslutet skickas till 
Exploatören 
Planförfattaren 
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MBN § 161     PLAN.2014.736  

Detaljplan för Ertseröd 1:53 med flera, Sportshopen, 
ERTSERÖD 1:53     

 

Bakgrund 
Planområdet är beläget i Rörviksområdet cirka två kilometer söder om 
Grebbestad, och det ligger i direkt anslutning till det befintliga 
handelsområdet för Sportshopen. Marken inom planområdet ägs till största 
delen av Swedemount Real Estate AB, och planområdet omfattar cirka 6,8 
hektar. Planärendet bedrivs med normalt planförfarande enligt plan- och 
bygglagen (2010:900).  
 
Planförslaget har föregåtts av ett planprogram och planförslaget ställdes ut 
för samråd från och med 17 oktober till och med 14 november 2019. 
Inkomna synpunkter har sammanställt i en samrådsredogörelse.  
 
Yttranden  
Under samrådet inkom yttranden från länsstyrelsen, andra myndigheter, 
kommunala nämnder, förvaltningar, Grebbestad samhällsförening, Ertseröd 
samfällighetsförening och från en ägare av en fastighet i närheten av 
planområdet.   
 
Inför granskning har VA- och dagvattenutredningen kompletterats med 
anledning av länsstyrelsens synpunkter gällande dagvatten. En 
fastighetsägare ställer sig frågande till varför det inte anläggs en 
cirkulationsplats och har synpunkter gällande hur utfart och buller kommer 
att påverka den egna fastigheten. Bedömningen gällande cirkulationsplats 
har inte ändrats sedan samråd, och påverkan från ökad trafik bedöms inte 
vara av sådan omfattning att det kan anses medföra någon betydande 
olägenhet jämfört med nuvarande situation. Samfällighetsföreningen som 
förvaltar Tanumstrandsvägen motsätter sig att Tanumstrandsvägen används 
som infart till planområdet, men bedömningen är fortsatt att det är lämpligt 
att möjliggöra en separation av tung trafik och personbilstrafik. 
Samfällighetsföreningen har även synpunkter gällande geoteknik och risk 
för ras. En kompletterande geoteknisk utredning genomförs för att klargöra 
Tanumstrandsvägens stabilitet. Vid behov kompletteras plankartan med 
planbestämmelse avseende geoteknik.   
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Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse, 2020-06-23  
Samrådsredogörelse, 2020-06-18 

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 samrådsredogörelsen,  
att grundkartan ska uppdateras inför granskning, samt 
att godkänna planförslaget och delegera till planchef att fatta beslut om 
granskning efter att planförslaget kompletterats med planbestämmelser om 
geoteknik.  
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att godkänna samrådsredogörelsen,  
att grundkartan ska uppdateras inför granskning, samt 
att godkänna planförslaget och delegera till planchef att fatta beslut om 
granskning efter att planförslaget kompletterats med planbestämmelser om 
geoteknik.   
 
  
Beslutet skickas till 
Exploatören 
Planförfattaren 
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MBN § 162     ALL.2020.11  

Anmälan av delegationsbeslut 2020, miljö    

 

Följande ärenden har behandlats med stöd av delegationsbeslut, bilaga. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att efter anmälan lägga bilagda redovisning till handlingarna. 
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MBN § 163     ALL.2020.12  

Meddelanden 2020, miljö    

 
 
Följande meddelanden föredrogs: 

 
1. Beslut om arkeologisk förundersökning, Ryland 3:2, 

NAT.2020.1540 
 

2. Bekräftelse av förprövningsansökan, ombyggnad ungnöt och kalvar, 
Naverstad 1:24, MSK.2020.1479 
 

3. Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens för tillbyggnad, takkupa 
och stenläggning, Svenneby 1:32, STR.2020.1478 
 

4. Tillståndsbevis, permanent serveringstillstånd, Grebbestad 2:91, 
LIV.2020.1489 
 

5. Tillståndsbevis, permanent serveringstillstånd, Fåraby 1:84, 
LIV.2020.1485 
 

6. Länsstyrelsens beslut att inte pröva kommunens beslut om beviljad 
strandskyddsdispens, Resö 4:50, STR.2020.1329 
 

7. Länsstyrelsens beslut om, med tillägg, godkännande av 
strandskyddsdispens, Resö 4:12, STR.2020.282 
 

8. Kungörelse, möjlighet att inkomma med synpunkter med anledning av 
ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen för odling av makroalger 
av KosterAlg, Ertseröd 1:53, NAT.2020.1562 
 

9. Länsstyrelsens beslut att inte pröva kommunens beslut om beviljad 
strandskyddsdispens, Galtö 2:96, STR.2020.1096 
 

10. Länsstyrelsens meddelande om slutmeddelande, arkeologisk utredning 
steg 2, väg 165 Smeviken-Tingvall, LST dnr:431-28623-2019, 
NAT.2019.2529 
 

11. Länsstyrelsens regionala oljeskyddsplan för Västra Götalands Län 
2020, LST 450-35896-2019, MSK.2020.1589 
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12. Yttrande över remiss av ansökan om förlängd igångsättningstid av den 
tillståndsgivna vindkraftsanläggningen, Tormoseröd 1:7, 
MSK.2020.1450 
 

13. Länsstyrelsens meddelande om anmälan enligt lag om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för 
bergtäkt. Könnestorp 1:8. MSK.2020.1715 
 

14. Yttrande, remiss från Polisen om ansökan/anmälan enligt ordningslagen 
om skottlossning inom detaljplanelagt område i Tanums kommun, 
A365.649/2020, ALL.2020.1688 
 

15. Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Remiss, möjlighet att 
inkomma med synpunkter med anledning av inkommen ansökan om 
avveckling av dikningsföretag, MMD Mål nr. M 928-20, Ertseröd 1:2, 
NAT.2020.1563 
 

16. Yttrande om ansökan om tillstånd till brandfarlig vara, Staby 1:38, 
MSK.2020.1561 
 

17. Yttrande om ansökan om tillstånd till brandfarlig vara, Grebbestad 2:1, 
MSK.2020.1560 
 

18. Länsstyrelsens beslut om tillstånd till vattenverksamhet för anläggande 
av sjöbodar, Kärraby 5:9, NAT.2020.1786 
 

19. Länsstyrelsens beslut om vattenverksamhet, tillstånd för 
Tanumskustens naturvårdsområde och strandskyddsdispens för VA-
ledningar vid Källareholmen, Källareholmen 1:15, NAT.2020.1803 
 

20. Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens för brygga, Edsvik 2:3, 
STR.2020.554 
 

21. Tillståndsbevis, permanent serveringstillstånd, Café Västbacken,  
Klätta 1:133, LIV.2020.1818 
 

22. Tillståndsbevis enligt ordningslagen för skjutning inom detaljplanelagt 
område, ALL.2020.1819 
 

23. Länsstyrelsens beslut om tillstånd till vattenverksamhet för uttag av 
vatten, Skärholmen 5:1, NAT.2020.1821 
 

24. Dom Mark- och miljödomstolen, överklagandet av förbud med vite 
avslås, Bottna 2:16, AVL. 2014.2005 
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25. Länsstyrelsens meddelande gällande ingrepp i fornlämning, Ryland 3:2, 
NAT.2020.1831 
 

26. Länsstyrelsens beslut om vattenverksamhet och strandskyddsdispens 
mellan Fläskön och Dyngön, NAT.2020.1861 
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MBN § 164     BYGG.2020.1501  

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett 
fritidshus, TYFTA 1:17     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 21 juni 2020.  
 
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett enkelt fritidshus om 
cirka 16 kvadratmeter byggnadsarea. Fastigheten avstyckades 1998, och på 
fastigheten finns sedan tidigare en påbörjad husgrund. Sökanden avser inte 
att dra in vatten i det nya huset och vill inte heller att hushållsavfall ska 
hämtas. 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Enligt kommunens översiktsplan 2030 ligger fastigheten inom den inre 
kustzonen. Översiktsplanen anger följande värden för den inre kustzonen: 
kontrasten mellan bebyggelse och omgivande obebyggda berg, det öppna 
odlingslandskapet, bebyggelsens skala och underordnade placering i 
landskapet, det vill säga i övergången mellan skog/berg och öppen mark, 
allmänhetens möjlighet att uppleva och röra sig i området via utsiktsplatser, 
stigar och vandringsleder, bestående natur- och kulturvärden samt möjlighet 
att läsa historisk utveckling i landskapet. 
 
Översiktsplanen rekommenderar för bebyggelse inom den inre kustzonen att 
hänsyn ska tas till områdets värden vid all förändring. Nya enstaka hus eller 
grupper av hus för boende och verksamheter kan tillkomma som 
komplettering till befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse ska anpassas till 
landskapsbilden. Stor vikt ska läggas på bebyggelsens anpassning till 
landskapet.  
 
Fastigheten ligger inom Tanums kulturminnesvårdsprogram och 
översiktsplanen anger följande rekommendationer för bebyggelse inom 
kulturmiljö: nya byggnader ska anpassas till kulturmiljön på så vis att dess 
läsbarhet bevaras samt att den ska anpassas till skalan på omgivande 
bebyggelse och landskap. 
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Fastigheten ligger inom ett område av riksintresse för och kulturmiljövård 
(Bottnadalen) 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 §§. 

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 
Miljöavdelningen har inga synpunkter gällande sökt förhandsbesked. 
Avlopp av typen mulltoalett bedöms utifrån tillgängliga uppgifter kunna 
lösas inom fastigheten. Bedömningen grundar sig på framkomna uppgifter 
och handlingar i ärendet och är en översiktlig bedömning. Slutlig 
bedömning görs när anmälan om torrtoalett kommit in till miljöavdelningen. 
Av betydelse för bedömningen är bl.a. slutlig behandling av latrin.  
Eftersom vatten inte dras in i huset krävs ingen avloppsanordning. 
Kommunen ansvarar för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller 
bortskaffas, vilket bland annat innebär att fastighetsägaren inte får 
transportera bort avfallet på egen hand. Enligt de lokala avfallsföreskrifterna 
går att ansöka om dispens från hämtning av hushållsavfall, som längst fem 
år i taget. För att ansökan ska beviljas, krävs att fastighetsägaren själv kan 
omhänderta allt sitt matavfall och restavfall på den egna fastigheten på ett ur 
hälsoskydds- och miljösynpunkt godtagbart sätt. En prövning görs i varje 
enskilt fall i samband med en ansökan. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig senast den 6 augusti 2020 men har inte inkommit med några 
yttranden. 

Bedömning 
Fastigheten har avstyckats för bostadsändamål med stöd av förhandsbesked 
Bn §150, 1997-08-12. Fastigheten är obebyggd idag.  
 
Sökanden vill uppföra ett litet fritidshus om cirka 16 kvadratmeter. Huset 
ska placeras bredvid den befintliga husgrunden, cirka tre meter från 
fastighetsgränsen i nordväst.  
 
Det finns en tillfart till fastigheten och det ska inte anläggas någon 
avloppsanläggning.   
 
Tillägget i bebyggelsen bedöms inte skada platsens värden, och att 
fastigheten tas i anspråk för bostadsändamål/fritidshus bedöms följa 
översiktsplanens rekommendationer. 
 
Ansökan bedömdes komplett den 21 juni 2020. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge positivt förhandsbesked för ett mindre fritidshus, samt  
att ta ut en avgift om 11 123 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge positivt förhandsbesked för ett mindre fritidshus, samt  
att ta ut en avgift om 11 123 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov skickats in 
till kommunen inom två år från den dag då förhandsbeskedet fått laga kraft.  
 
Det är först när man fått bygglov och startbesked som man kan påbörja 
byggnation. 
 
Fastighetsägaren ansvarar själv för att det finns rättighet för tryggande av 
nyttighet, som exempelvis avloppsledning eller avloppsanläggning på 
annans mark. Prövning av rättigheten ingår inte i prövning om bygglov.  
 
Tillkommande byggnader ska anpassas till landskapsbild och omgivande 
bebyggelse. 
 
Byggnaden ska utformas med hänsyn till kulturmiljön och de samlade 
kulturvärden som finns i området. Kulturminnesvårdsprogrammet och den 
kulturhistoriska bebyggelseinventeringen utgör underlag för bedömningen. 
 
Yttrande från miljöavdelningen följer med beslutet. Läs igenom och ta 
hänsyn till det som står i yttrandet. 
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 

Avgift 
Förhandsbesked 11 123 kronor. 
Faktura skickas separat. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om förhandsbesked: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 165     BYGG.2020.1597  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och 
garage, KUSERÖD 2:27     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 29 juni 2020 och bedömdes komplett den 29 juli 2020. 

Bestämmelser 
För fastigheten gäller detaljplan antagen 2009-09-14. 

Lagstiftning 
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. 

Beslutsunderlag 
VA-avdelningen har yttrat sig avseende anslutning till det kommunala VA-
nätet. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig senast den 2 september 2020. 

Bedömning 
Detaljplanen tillåter bostadshus med en byggnadsarea om maximalt  
100 kvadratmeter, och huset enligt ansökan överskrider den tillåtna 
byggnadsarean med två kvadratmeter. Avvikelsen bedöms vara liten då den 
är begränsad i förhållande till den tillåtna byggnadsarean, och bidrar till en 
bättre planlösning.  
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Bestämmelse e5 anger största antalet bostäder inom bestämmelsegräns.  
För det aktuella området anges på detaljplanekartan e54, vilket innebär att 
området får bebyggas med maximalt fyra bostäder. Av illustrationer i 
planbeskrivningen och i illustrationskartan tillhörande detaljplanen 
redovisas området bebyggt med fem bostäder. Inom området som omfattas 
av bestämmelsen har det styckats av fyra bostadsfastigheter, och den 
kvarvarande delen av Kuseröd 2:27 omnämns i lantmäterihandlingar 
(förrättningsakt 1435-1870, 20140123) som en varaktigt lämpad 
bostadsfastighet.     
 
I dagsläget är fyra av de fem fastigheterna inom bestämmelseområdet 
bebyggda med bostadshus, och bestämmelsen om största antalet bostäder 
(e54) ger egentligen inte utrymme för uppförande av ytterligare ett 
bostadshus inom området. Eftersom illustrationer i planbeskrivningen och 
illustrationskartan tydligt redovisar fem bostäder inom området, bedöms 
dock avsikten ha varit att det ska vara möjligt att uppföra fem bostäder, och 
förvaltningens bedömning är att det är lämpligt att lämna bygglov trots att 
åtgärden avviker från detaljplanen. Åtgärden bedöms vidare inte medföra 
någon negativ påverkan på den omgivande bebyggelsen eller områdets 
karaktär.  
 
Sammantaget bedöms åtgärden som en godtagbar avvikelse från gällande 
detaljplanen och åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att delegera till handläggare att ge bygglov när tiden för grannyttrande gått 
ut, förutsatt att inget nytt tillkommer som kan ändra bedömningsgrunderna 
för att ge bygglov.  
 
Beredningsförslag 
Ärendet har inte varit med på beredningen. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att delegera till handläggare att ge bygglov när tiden för grannyttrande gått 
ut, förutsatt att inget nytt tillkommer som kan ändra bedömningsgrunderna 
för att ge bygglov. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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MBN § 166     BYGG.2020.1743  

Överträdelse av 11 kapitel 51 § pbl: inglasning av 5 
balkonger utan att invänta startbesked, FJÄLLBACKA 
187:48     

 

Bakgrund 
Ärendet avser uttagande av byggsanktionsavgift för att trots förbudet i plan- 
och bygglagen (PBL) 10 kap. ha påbörjat balkonginglasningar, det vill säga 
en fasadändring, innan miljö- och byggnadsnämnden har gett startbesked. 
 
CMS group AB kom in med en bygglovsansökan för bland annat åtta 
balkonginglasningar på bostadshus som tillhör Bostadsrättsföreningen  
Fjällbackabrisen. Vid besök på plats den 15 juli konstaterades att sju 
inglasningar redan var utförda. 

Lagstiftning 
Enligt 11 kapitlet 51 och 57 §§ 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 balkonginglasning utan att invänta 
startbesked 0,25 prisbasbelopp per balkong.  
 
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 byggherren den 20 juli 2020. Byggherren informerades om 
gällande regler enligt plan- och bygglagen samt gavs möjlighet att yttra sig. 
 
Byggherren meddelade att man ska ta bort balkonginglasningarna innan 
nämnden sammanträder och att man kommer att skicka foton som visar att 
inglasningarna är borttagna. 
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Bedömning 
Vid behandling av bygglovsansökan om uppförande av balkonginglasningar 
kom det fram att balkongerna delvis var inglasade innan bygglovsansökan 
kom in. 
 
Den 31 juli 2020 skickade byggherren foton som visade att tre inglasningar 
på huset vid Allégatan var borttagna. Inglasning på hus E (innergården) var 
endast delvis borta. Den 3 augusti 2020 skickade byggherren foton som 
visade att de tre övriga inglasningarna på huset vid Allégatan var borttagna. 
 
Balkonginglasningen på hus E bedömdes inte vara borttagen enligt inskickat 
foto från byggherren. 
 
Vid besök på plats, på morgonen den 25 augusti 2020, konstaterades att 
endast två balkonginglasningar var borttagna och 5 balkonger var inglasade. 
Inglasningarna var inte borttagna på den västra sidan av hus C, på hus D 
samt på den östra sidan av hus E. 
 
Det bedöms att åtgärden kräver bygglov och startbesked enligt 9 kapitlet 2 § 
och 10 kapitlet 3 § PBL. Det finns därför förutsättningar att ta ut 
byggsanktionsavgift.  
 
Med hänvisning till 9 kapitlet 10 § plan- och byggförordningen beräknas 
byggsanktionsavgift till 59 125 kronor, se bilaga 1. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att ta ut en byggsanktionsavgift om 59 125 kronor av CMS Group AB,  
organisationsnummer 556587-2982 i egenskap av byggherre för 
bostadsrättsföreningen Fjällbackabrisen på fastigheten FJÄLLBACKA 
187:48. Byggsanktionsavgiften tas ut eftersom en bygglovspliktig 
inglasning av balkong (fasadändring) har påbörjats utan att invänta 
startbesked. 
att sanktionsavgiften faktureras så snart beslutet fått laga kraft. 
 
Beredningsförslag 
Inget beredningsförslag. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ta ut en byggsanktionsavgift om 59 125 kronor av CMS Group AB,  
organisationsnummer 556587-2982 i egenskap av byggherre för 
bostadsrättsföreningen Fjällbackabrisen på fastigheten FJÄLLBACKA 
187:48. Byggsanktionsavgiften tas ut eftersom en bygglovspliktig 
inglasning av balkong (fasadändring) har påbörjats utan att invänta 
startbesked. 
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. 

Avgift 
Byggsanktionsavgift 59 125 kronor. 
Byggsanktionsavgiften faktureras separat.  
 

Beslutet skickas till 
CMS Group AB 
 

mailto:kommun@tanum.se
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MBN § 167     BYGG.2020.1380  

Ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus, 
TANUMS-KLEVA 1:3     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 4 juni 2020.  
 
Ansökan avser förhandsbesked för ett fritidshus sydväst om Tanumshede.  
I ansökan hänvisas till en byggnad i ett plan med inredd vind samt med en 
byggnadsarea om 81 m2. I ansökan anges även att man önskar uppföra ett 
garage för förvaring med en byggnadsarea om 25 m2. Avlopp avses lösas 
som enskild anläggning och med specifikation angiven i ansökan. I ansökan 
anges borrad brunn för dricksvatten. 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ligger inom sammanhållen bebyggelse.  

 
Kommunens Översiktsplan 2030 innehåller övergripande 
rekommendationer för all ny bebyggelse och rekommendationerna anger att 
ny bebyggelse ska placeras så att den får stöd i landskapet och i befintlig 
bebyggelsestruktur. Hänsyn ska även tas till platsens lokalklimat och 
terrängförhållanden. För att möjliggöra ett hållbart jord- och skogsbruk, 
finns rekommendationer i översiktsplanen om att nya byggnader ska prövas 
restriktivt på jordbruksmark utanför samhällsområdena och att 
sammanhängande skogsmark inte ska fragmenteras. Översiktsplanen anger 
även geografiska rekommendationer. Den aktuella platsen är belägen inom 
område som benämns som Inre kustzonen och här framhävs värdet av 
kontrasten mellan tät bebyggelse och obebyggda berg, det öppna 
odlingslandskapet bebyggelsens skala och placering i landskapet, 
landskapets natur- och kulturvärden och möjligheten att kunna läsa 
landskapets historiska utveckling. Som rekommendation anges att hänsyn 
alltid skall tas till områdets värden samt att nya enstaka hus eller grupper av 
hus för boende och verksamheter kan tillkomma som komplettering till 
befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse ska anpassas till landskapsbilden.  
 
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. 
 
I 3 kapitel 4 § Miljöbalken anges att brukningssvärd jordbruksmark 
får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. 
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Beslutsunderlag 
Miljöavdelningen har i yttrande bedömt att avloppsfrågan sannolikt går att 
lösa på platsen men att en slutlig bedömning görs när ansökan om enskild 
avloppslösning inkommit till miljöavdelningen. 
 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har givits möjlighet att avge yttrande med 
anledning av närbelägen fornlämning, en skålgrop med lämningsnummer 
L1967:3087. Länsstyrelsen bedömer att lämningen eller dess skyddsområde 
inte påverkas av åtgärden och har inget att erinra mot förslaget.  
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig senast den 23 juli. Ägare till grannfastigheten Vrångeröd 1:1 har 
inkommit med synpunkter. Fastighetsägaren befarar att ett nytt hus på 
platsen kan innebära mer trafik på den gemensamma tillfartsvägen samt att 
de hästar de har på bete på gärdena intill kan komma att störas av trafik och 
verksamhet invid tomtgränsen mot det föreslagna huset. Fastighetsägaren 
påpekar att det aktuella markområdet idag är vattensjukt och att eventuella 
dräneringsarbeten inte får resultera i försämring och mer vatten på grannens 
mark. Fastighetsägaren lyfter specifikt det planerade garagets närhet till 
dennes mark som problematisk. Sökanden har i genmäle till grannen påtalat 
att man skall respektera de inkomna synpunkterna vad gäller respekt för 
intilliggande hästgård samt meddelar att garaget hamnar cirka 22 meter från 
fastighetsgräns och enbart är avsett som förråd. 

Bedömning 
Företrädare för miljö- och byggnadsnämnden besökte platsen 2020-08-04.  
 
Den aktuella platsen är en enskilt belägen i en mindre dalgång i 
höjdområdet öster om Grebbestad. Intill den aktuella platsen finns idag två 
mindre fritidshus och i dalens mynning åt väster finns en gård, Vrångeröd. 
Det aktuella läget har till delar problem med avvattning men detta bedöms 
inte innebära problem för den tänkta åtgärden. Sökanden anger att man 
avser tillse att dagvatten inte heller blir till negativ påverkan för grannar. 
 
Områdets relativa slutenhet gör att åtgärden främst bedöms påverka 
grannfastigheten Vrångeröd 1:1 via vars mark infart sker till de två 
befintliga fritidshusen, och den befintliga infarten kommer även att försörja 
det föreslagna fritidshuset. De två befintliga fritidshusen i området är båda i 
samma familjs ägo. 
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Den tänkta åtgärden berör mark som kan anses utgöra jordbruksmark, men 
området utgör ett till ytan begränsat och avskilt markparti, som inte bedöms 
ingå i det omkringliggande, brukade jordbrukslandskapet. Marken bedöms 
därmed inte utgöra brukningsvärd jordbruksmark som enligt 3 kap. 4 § MB 
inte får bebyggas, och åtgärden bedöms därmed inte heller strida mot 
kommunens översiktsplan med avseende på rekommendationer för 
jordbruksmark. Den föreslagna åtgärden bedöms ansluta till befintliga 
fritidshus och åtgärden kan därigenom ses som i överensstämmelse med 
översiktsplanens rekommendation vad gäller komplettering till befintlig 
bebyggelse. Åtgärden bedöms inte innebära hinder för det rörliga 
friluftslivets nyttjande av området.   
 
Bygglovsavdelningen gör den samlade bedömningen att åtgärden bedöms 
vara förenlig med översiktsplanen liksom vad som anges i andra kapitlet i 
plan- och bygglagen, och angivna förutsättningar är uppfyllda.  
 
Ansökan bedömdes komplett den 4 juni 2020. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge positivt förhandsbesked för ett fritidshus med stöd av 9 kapitlet 
17 § plan och bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 7 640 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  
 
Beredningsförslag 
Ärendet har inte varit med på beredningen. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge positivt förhandsbesked för ett fritidshus med stöd av 9 kapitlet 
17 § plan och bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 7 640 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). Avgiften har reducerats med 
40 procent enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen. 

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. 
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Upplysningar 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov skickats in 
till kommunen inom två år från den dag då förhandsbeskedet fått laga kraft.  
 
Det är först när man fått bygglov och startbesked som man kan påbörja 
byggnation.  
 
Fastighetsägaren ansvarar själv för att det finns rättighet för tryggande av 
nyttighet, som exempelvis avloppsledning eller avloppsanläggning på 
annans mark. Prövning av rättigheten ingår inte i prövning om bygglov. 
 
Att dränera mark kan i vissa fall vara markavvattning, och markavvattning 
kräver förutom tillstånd även dispens från förbudet mot markavvattning.  
 
Tillkommande byggnader ska anpassas till landskapsbild och omgivande 
bebyggelse. 
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 

Avgift 
Förhandsbesked 12 734 kronor, reducering 5 094 kronor.  
Avgift efter reducering: 7 640 kronor. 
Faktura skickas separat. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om förhandsbesked: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 168     BYGG.2020.318  

Ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus, 
HEDEN 1:13     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 10 februari 2020.  
 
Ansökan avser förhandsbesked för tre enbostadshus i anslutning till väg 
1013 mellan Grebbestad och Havstenssund. Ansökan anger inga uppgifter 
kring önskad hustyp eller storlek men anger önskad tomtstorlek för de tre 
tomterna på mellan cirka 1100 m² till drygt 1300 m². Ansökan anger 
önskemål att ansluta de tre tomterna till enskilt avlopp samt egen vattentäkt 
för dricksvatten. 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ligger inte inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Kommunens Översiktsplan 2030 innehåller övergripande 
rekommendationer för all ny bebyggelse och rekommendationerna anger att 
ny bebyggelse ska placeras så att den får stöd i landskapet och i befintlig 
bebyggelsestruktur. Hänsyn ska även tas till platsens lokalklimat och 
terrängförhållanden. För att möjliggöra ett hållbart jord- och skogsbruk 
finns rekommendationer i översiktsplanen om att nya byggnader ska prövas 
restriktivt på jordbruksmark utanför samhällsområdena och att 
sammanhängande skogsmark inte ska fragmenteras. Översiktsplanen anger 
även geografiska rekommendationer och den aktuella platsen ligger inom 
vad som definieras som Grebbestad samhällsområde. Följande 
rekommendationer, relevanta för åtgärden, gäller för området: 
 
- Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor 

vikt ska läggas på bebyggelsens anpassning till landskapet. 
- Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband 

med planering av nya bebyggelseområden. 
 
Som upplysning anges att det inom samhällsområdet normalt krävs 
detaljplan för ny bebyggelse.  
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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 ligger i nära anslutning till en befintlig stenmur samt ett öppet dike 
som kan omfattas av biotopskyddsbestämmelserna i 7 kap 11 §. I 
situationsplanen redovisas dock att föreslagen tomtgräns är tänkt att ligga 
cirka 10 meter från diket och att de nya tomterna därmed ej bör påverka 
mark som omfattas av biotopskydd. 

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. 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-08-25     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
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. 

Beslutsunderlag 
VA-avdelningen har fått tillfälle att yttra sig och meddelar i skrivelse att 
platsen inte ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
avlopp samt att intilliggande ledningar ej kan anslutas till då de är 
trycksatta. Sökanden ombeds ta kontakt med va-avdelningen för ytterligare 
besked. 
 
Miljöavdelningen har i yttrande framhållit att avlopp bör kunna lösas på 
platsen men att slutlig bedömning först kan göras efter att ansökan om 
enskilt avlopp inkommit till miljöavdelningen. Befintlig stenmur samt dike 
utmed åkerkanten kan omfattas av biotopskydd och åtgärden kan kräva 
särskild dispens från biotopskydd från länsstyrelsens naturenhet. 
Miljöavdelningen bedömer vidare att åtgärden tar i anspråk mark som kan 
ses som förenlig med en långsiktigt godtagbar hushållning med mark enligt 
Miljöbalkens 3 kapitel 1§. Vidare anges att åtgärden ligger i område som 
utpekas som riksintresse för naturvård och för rörligt friluftsliv och att 
åtgärden kan medföra fragmentisering av landskapet då åtgärden inte 
ansluter till befintlig bebyggelsegrupp. 
 
Trafikverket har i särskilt beslut 6 april godkänt den föreslagna utfarten mot 
allmän väg. 
 
Åtgärden förutsätter tillfart från allmän väg via grannfastighet, Långeby 
2:57. Sökanden har erhållit grannens medgivande till att tillfartsvägen dras 
på dennes mark. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig senast den 3 april 2020. Inga synpunkter har inkommit från 
grannar. 

Bedömning 
Företrädare för miljö- och byggnadsnämnden besökte platsen under 
besiktningsresa den 3 mars 2020. 
 
De föreslagna tre bostadshusen med tillhörande tomtmark är förlagda på 
mark som tidigare varit bevuxen med tät trädvegetation/sly. Marken gränsar 
mot åkermark och avskiljs mot denna av en bäck samt en stenmur. De två 
föreslagna tomterna i söder ligger på relativt flack mark medan den i norr 
ligger aningen högre i terrängen och mer i sluttningsläge. 
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Husen tar i anspråk helt ny mark och ansluter inte till befintlig 
bebyggelsesamling. Närmaste bebyggelse är belägen cirka 180 meter åt 
söder och åt väster från den aktuella platsen. Bebyggelsen i det aktuella 
området utmed väg 1013 mellan Grebbestad och Havstenssund ligger 
relativt jämt utspridd. De tre bostadshusens föreslagna placering utmed 
gränsen mellan jordbruksmark och höjdområde följer det gängse 
bebyggelsemönstret i området.  
 
Förslaget bedöms inte innebära ett hinder för allmänhetens nyttjande av de 
intilliggande markområdena. 
 
Förslaget bedöms som förenligt med vad som anges i kommunens 
översiktsplan samt med vad som anges i kapitel 2 plan- och bygglagen 
(PBL). 
 
Ansökan bedömdes komplett den 27 juli 2020. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge positivt förhandsbesked för tre enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 
17§ plan- och bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 11 047 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge positivt förhandsbesked för tre enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 
17§ plan- och bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 11 047 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov skickats in 
till kommunen inom två år från den dag då förhandsbeskedet fått laga kraft.  
 
Det är först när man fått bygglov och startbesked som man kan påbörja 
byggnation.  
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Fastighetsägaren ansvarar själv för att det finns rättighet för tryggande av 
nyttighet, som exempelvis, in- och utfart, avloppsledning eller 
avloppsanläggning på annans mark. Prövning av rättigheten ingår inte i 
prövning om bygglov.  
 
Tillkommande byggnader ska anpassas till landskapsbild och omgivande 
bebyggelse.  
 
Synpunkter från miljöavdelningen skall beaktas. 
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 

Avgift 
Förhandsbesked 11 047 kronor varav kostnad för underrättelse/kungörelse 
utgör 3 710 kronor. Faktura skickas separat. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om förhandsbesked: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 169     BYGG.2020.1360  

Ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus, RESÖ 
4:51     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 3 juni 2020.  
 
Ansökan avser förhandsbesked för ett fritidshus på Resö. Ansökan anger ett 
fritidshus i en våning med inredd vind samt med en byggnadsarea om  
100 kvadratmeter. Ansökan anger att man avser att ansluta till befintlig 
vattentäkt på fastigheten Resö 4:2 samt att man avser ansluta avloppet till en 
befintlig gemensamhetsanläggning för intilliggande fastigheter.  
 
För platsen finns ett positivt förhandsbesked beslutat 2015-03-25 
avseende förhandsbesked för ett fritidshus på fastighet Resö 4:2. Beslutets 
giltighet har gått ut. 
 
Beredningsunderlag 
Tidigare beviljat förhandsbesked: Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 
2015 § 70, Ansökan om förhandsbesked  för nybyggnad av fritidshus,  
Resö 4:2.  

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ligger inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Kommunens Översiktsplan 2030 innehåller övergripande 
rekommendationer för all ny bebyggelse och rekommendationerna anger att 
ny bebyggelse ska placeras så att den får stöd i landskapet och i befintlig 
bebyggelsestruktur. Hänsyn ska även tas till platsens lokalklimat och 
terrängförhållanden. För att möjliggöra ett hållbart jord- och skogsbruk 
finns rekommendationer i översiktsplanen om att nya byggnader ska prövas 
restriktivt på jordbruksmark utanför samhällsområdena och att 
sammanhängande skogsmark inte ska fragmenteras. Översiktsplanen anger 
även geografiska rekommendationer. Den aktuella platsen är belägen inom 
område som benämns som Inre kustzonen och här framhävs värdet av 
kontrasten mellan tät bebyggelse och obebyggda berg, det öppna 
odlingslandskapet, bebyggelsens skala och placering i landskapet, 
landskapets natur- och kulturvärden och möjligheten att kunna läsa 
landskapets historiska utveckling.  
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Som rekommendation anges att hänsyn alltid ska tas till områdets värden 
samt att nya enstaka hus eller grupper av hus för boende och verksamheter 
kan tillkomma som komplettering till befintlig bebyggelse. Stor vikt ska 
läggas på bebyggelsens anpassning till landskapet. 
 
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 där sökanden önskar uppföra byggnadsverket ingår i utpekad 
kulturmiljö som finns redovisad i den kulturhistoriska 
bebyggelseinventering som Tanums kommun lät ta fram år 2015 för 
området Kragenäs, Resö, Galtö.  I rapporten ges området kring den aktuella 
platsen kulturhistorisk klassning I-II, vilket motsvarar den nästintill högsta 
klassningen i en skala mellan I-III. I motiveringen till bedömningen anges 
följande: 
Den öppna åkermarken mellan husen och gårdarna minner om landskapet 
under Resös tidiga bebyggelsehistoria. Åkermarken bör inte bebyggas. Om 
det ska byggas mer bör husen ligga utmed kanterna för att sikten mot 
jordbrukslandskapet ska vara fri även i fortsättningen. 
 
Bebyggelsen på Resö 4:2, den fastighet som den nu aktuella fastigheten 
avstyckats från och som ligger i direkt anslutning till aktuell fastighet, 
redovisas i samma inventering med den kulturhistoriska klassningen I.  
 
Den aktuella platsen är till huvuddelen belägen på jordbruksmark.  
 
Den aktuella fastigheten bildades med stöd av tidigare beslutat 
förhandsbesked år 2015. I lantmäteriförrättningen redovisas att servitut är 
skapade för tillfartsväg till den aktuella fastigheten över Resö 4:2 mark och 
förlagd utmed dess gräns åt sydväst. I förrättningen redovisas även rättighet 
till förmån för den nya fastigheten att ansluta till befintlig 
avloppsanläggning för två hus på stamfastigheten Resö 4:2. I förrättningen 
anges att vattentäkt skall anordnas på den egna fastigheten. 
 
Rättighet för fiberkabel finns dragen tvärs över fastigheten. 

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. 
 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-08-25     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

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. 
 
I 3 kapitel 4§ Miljöbalkens anges att brukningssvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 

Beslutsunderlag 
Miljöavdelningen har i yttrande angivit att det finns ett tillstånd för 
gemensam avloppslösning för två angränsande fastigheter och om sökanden 
vill ansluta till detta krävs en förnyad ansökan samt revidering av nämnda 
beslut. 
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De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig senast den 31 juli. Ägare till fastigheten Resö 4:2 har inkommit 
med synpunkter gällande följande: 
 
Vattenförsörjning: Grannen anger att det inte finns ett servitut att ta vatten 
från befintlig brunn på Resö 4:2. Det finns inte heller vatten i den 
utsträckning som medger att den delas av två hushåll. 
 
Tillfartsväg: Den inritade vägen går inte över befintlig stig utan över 
stengärdsgårdar och berg och kräver stora markarbeten.  
 
Avlopp: Grannen menar att det finns ett servitut med rätt att ansluta aktuell 
fastighet till befintlig anläggning men att den anläggning man önskar 
ansluta mot är utdömd samt att den ligger högre än aktuell fastighet. 
Grannen menar vidare att åtgärden inte följer riktlinjerna för placering av 
avlopp enligt Tanums kommuns riktlinjer då den ligger högre än 
vattentäkten. 
 
Grannen hänvisar vidare till att åtgärden innebär att åkermark tas i anspråk 
för bostadsbebyggelse vilket strider mot vad som anges i miljöbalken. 
Slutligen framhålls att grannen ser stor risk för brandspridning då ny 
fastighet direkt gränsar mot dennes ladugård, vilken till delar nyttjas för 
deras verksamhet.  
 
Ägare till Resö 8:69 samt ägare till Resö 8:801 framhåller båda med 
hänvisning till miljöbalken att det är olämpligt samt olagligt att nyttja 
jordbruksmark för att uppföra fritidshus och att de därför anser att 
förhandsbesked inte bör medges.  
 
Sökanden har yttrat sig och framför att syftet med ansökan är att ge barnen 
en möjlighet att vistas på Resö. Sökanden hänvisar till att det fattades beslut 
om positivt förhandsbesked år 2015 och att förutsättningarna inte har 
ändrats. Åkermarken har enligt sökanden inte brukats på över 40 år utan 
legat i träda och endast slagits av grannen för hö, och sökanden anger att 
åkermarken är av dålig kvalitet. Sökanden anger vidare att lantmäteriet har 
bildat en bostadsfastighet och att det finns servitut.  
  
Bedömning 
Företrädare för miljö- och byggnadsnämnden besökte platsen under 
besiktningsresa den 29 juli. 
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Den aktuella platsen ligger i anslutning till en bebyggelsesamling på norra 
delen av Resö. Platsen är i utkanten av samt nedanför den befintliga 
bebyggelsen och i nivå med omgivande jordbruksmark. Till förmån för 
fastigheten finns servitut för tillfartsväg och den i ansökan angivna 
tillfartsvägen överensstämmer med detta vägservitut. Den redovisade 
tillfartsvägen har en dragning över ett mindre berg och har i sin brantaste 
del, en sträcka om cirka 11 meter, en stigning på cirka 1:3 (35 %) vilket 
måste anses som mycket brant. 
 
Den aktuella fastigheten ligger lågt i landskapet och på jordbruksmark. Den 
berör ett område som omfattas riksintresse för naturvård och för friluftsliv. 
Platsen saknar det naturliga stöd i landskapet som befintliga byggnader i 
närområdet har. Fastigheten är förlagd tvärs mot en smal utlöpare från den 
mer samlade jordbruksmarken på norra Resö och tenderar att av dela av den 
mindre delen i söder från den större jordbruksmarken i norr. Den aktuella 
platsen bedöms inte utgöra en naturlig placering för nytt bostadshus både 
med hänsyn till värdena i landskapsbilden och att den tar i anspråk 
jordbruksmark, mark som kommunens översiktsplan anger skall värnas 
såväl för näringen som för dess betydelse för natur och kulturmiljön den ar 
mark. Den aktuella platsen bedöms inte som lämplig för angivet ändamål då 
den strider mot översiktsplanens rekommendationer gällande värnandet av 
jordbruksmark och berör ett område där värdet i det öppna landskapet 
särskilt är framhävt i översiktsplanen samt. Den aktuella marken ligger 
därtill i område av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Åtgärden gäller 
en plats relativt nära befintlig bebyggelse men kan genom sin placering i 
landskapet inte betraktas som en naturlig komplettering av den befintliga 
bebyggelsen. 
 
Tre yttranden har inkommit från grannar varav samtliga ställer sig negativa 
till förslaget. Ett yttrande har inkommit från nuvarande ägare till fastigheten 
Resö 4:2, varifrån Resö 4:51 avstyckats. I dennes yttrande framgår att 
rådighet över förutsättningarna på platsen har ändrat sig sedan tidigare 
beslut om förhandsbesked. Det finns idag gällande rättighet/servitut för väg 
samt för avlopp för den nya fastigheten. Det finns flera detaljer som kan bli 
till nackdel för grannar, såsom bland annat tillfartsvägens dragning. Det 
framgår därtill i det tidigare beslutet om förhandsbesked att avsikten var att 
riva den befintliga ladugård på Resö 4:2 vilken är belägen utmed 
fastighetsgränsen till aktuell fastighet. Idag är grannen mycket angelägen att 
denna ladugård bevaras vilket skapar helt nya förutsättningar för planering 
på den aktuella fastighetens västra del. Granarna är samstämmiga i 
uppfattningen kring det olämpliga att bygga på jordbruksmark. 
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Sammanfattningsvis är förvaltningens bedömning att åtgärden inte är 
lämplig då den ianspråktar jordbruksmark. Bygglovsavdelningen gör 
därmed bedömningen att förslaget inte är förenligt med vad som anges i 
kommunens översiktsplan liksom vad som anges i miljöbalken kapitel 3 § 4 
samt i plan- och bygglagen kapitel 2 kapitlet § 2-3.  
Ansökan bedömdes komplett den 2 juli 2020. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att avslå ansökan om förhandsbesked med stöd av 2 kapitlet 2,3 §§ plan- 
och bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 11 016 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge positivt förhandsbesked med stöd av 9 kapitlet 17 § plan- och 
bygglagen, samt 
att ta ut en avgift om 11 320 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  
 
Beslutsmotivering: Miljö- och byggnadsnämnden anser att det tidigare 
beviljade förhandsbeskedet ska vara vägledande vid prövningen av detta 
ärende, och att förutsättningarna inte har förändrats jämfört med tidpunkten 
då det tidigare förhandsbeskedet beviljades (2015-03-25 MBN § 70). 

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. 
 
Ny byggnad ska placeras inom den västra halvan av fastigheten, Resö 4:51. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov skickats in 
till kommunen inom två år från den dag då förhandsbeskedet fått laga kraft.  
 
Det är först när man fått bygglov och startbesked som man kan påbörja 
byggnation. 
 
Fastighetsägaren ansvarar själv för att det finns rättighet för tryggande av 
nyttighet, som exempelvis avloppsledning eller avloppsanläggning på 
annans mark. Prövning av rättigheten ingår inte i prövning om bygglov.  
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Tillkommande byggnader ska anpassas till landskapsbild och omgivande 
bebyggelse. 

Synpunkter från miljöavdelningen skall beaktas. 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 

Avgift 
Förhandsbesked 11 320 kronor. 
Faktura skickas separat. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om förhandsbesked: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar
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MBN § 170     BYGG.2020.1704  

Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus, 
KÄRRABY 6:1     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 9 juli 2020. Ansökan avser förhandsbesked för ett 
enbostadshus väster om väg 900 söder om tätorten Slottet. Ansökan anger 
ett bostadshus i en våning utan inredd vind samt med en byggnadsarea om 
150 m2. Vatten samt avlopp avses lösa genom enskild anläggning.  
 
En ansökan med motsvarande innehåll inkom till bygglovsavdelningen 
redan 3 mars 2020. Vid remiss till trafikverket framgick att beslut om 
anslutning till intilliggande väg erfordrades varefter sökanden anmodades 
att återkalla denna ansökan samt inkomma med ny ansökan när sådant 
tillstånd erhållits.  
 
Beredningsunderlag 
Bygglovsavdelningen: Återkallat ärende avseende samma åtgärd: Ansökan 
om förhandsbesked för ett enbostadshus, KÄRRABY 6:1, ärende 
BYGG.2020.492  

Bestämmelser 
Kommunens Översiktsplan 2030 innehåller övergripande 
rekommendationer för all ny bebyggelse och rekommendationerna anger att 
ny bebyggelse ska placeras så att den får stöd i landskapet och i befintlig 
bebyggelsestruktur. Hänsyn ska även tas till platsens lokalklimat och 
terrängförhållanden. I översiktsplanen finns bland de tematiska 
rekommendationerna ett avsnitt som specifikt behandlar byggande på berg 
och vikten av att hänsyn tas till landskapet vid exploatering i högre 
terränglägen. Här framhålls bland annat att hällmarkskaraktären ska värnas, 
samt att man vid vägdragning och markarbeten vid husbyggnad på berg 
undviker omfattande markförändring genom sprängning eller utfyllnad.  
 
Översiktsplanen anger även geografiska rekommendationer. Den aktuella 
platsen är belägen inom område som benämns som Inre kustzonen och här 
framhävs värdet av kontrasten mellan tät bebyggelse och obebyggda berg, 
det öppna odlingslandskapet bebyggelsens skala och placering i landskapet, 
landskapets natur- och kulturvärden och möjligheten att kunna läsa 
landskapets historiska utveckling.  
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Som rekommendation anges att hänsyn alltid skall tas till områdets värden 
samt att nya enstaka hus eller grupper av hus för boende och verksamheter 
kan tillkomma som komplettering till befintlig bebyggelse. Stor vikt ska 
läggas på bebyggelsens anpassning till landskapet. 
 
Platsen omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser för obruten kust 
och turism och rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 

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. 
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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. 

Beslutsunderlag 
Miljöavdelningen har i yttrande 18 juli bedömt att avloppsfrågan bör kunna 
lösas inom fastigheten men att slutlig bedömning först kan göras när 
ansökan om enskild avloppslösning inkommit till miljöavdelningen. 
 
Trafikverket har i beslut 13 maj 2020 medgivit anslutning av tillfartsväg 
mot väg 900.  
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda erhöll tillfälle att 
yttra sig i det ärende som föregick aktuellt ärende och senast den 14 april 
2020. Inga synpunkter från grannar inkom vid detta grannehörande. 
Åtgärden är densamma i det nu aktuella ärendet som i det tidigare och 
grannhörandet bedöms som aktuellt, varför nytt hörande av berörda grannar 
inte erfordras.  
 
Bedömning 
Företrädare för miljö- och byggnadsnämnden besökte platsen under 
besiktningsresa den 4 april 2020. Det aktuella markområdet utgörs av 
hälleberg bevuxen med sly av företrädesvis tall och björk. Åtgärden berör 
utkanten på ett relativt vidsträckt hällmarksområde mellan Tegelstrand i 
väster och väg 900 i öster. I anslutning till platsen och närmare väg 900 
finns ett större upplag med stenblock från tidigare stenbrytning. Det närmast 
belägna bostadshuset ligger på cirka 100 meters avstånd från föreslaget 
byggnadsläge. Det föreslagna byggnadsläget är på gränsen mellan ett 
relativt flackt mark parti och en bergshöjd. Byggnaden bedöms bli förlagd 
relativt högt i landskapet men läget är samtidigt indraget från vägen och 
därigenom bedöms inte heller det nya huset bli påtagligt framträdande i 
landskapet. Åtgärden kräver tillskapande av tillfartsväg med en uppskattad 
längd av 130 meter.  
 
Det aktuella huset kommer att ansluta till befintlig bebyggelse och följa den 
befintliga bebyggelsestrukturen i området förutom med avseende på den 
högre placeringen i terrängen. Åtgärden bedöms inte innebära negativ 
påverkan på specifika natur- och kulturvärden och bedöms inte vara till 
nackdel för friluftslivet i området.  Bedömningen är att åtgärden är förenlig 
med de rekommendationer som anges i kommunens översiktsplan gällande 
"Bygga på berg".   
 
Åtgärden bedöms förenlig med vad som anges i kommunens översiktsplan 
samt vad som anges i kapitel 2 i plan- och bygglagen. 
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Ansökan bedömdes komplett den 9 juli 2020. 
 
Beredningsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag,  
att ge positivt förhandsbesked för ett enbostadshus, samt 
att ta ut en avgift om 5 759 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat). 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge positivt förhandsbesked för ett enbostadshus, samt 
att ta ut en avgift om 5 759 kronor enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige (faktura skickas separat).  

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov skickats in 
till kommunen inom två år från den dag då förhandsbeskedet fått laga kraft 
 
Det är först när man fått bygglov och startbesked som man kan påbörja 
byggnation.  
 
Fastighetsägaren ansvarar själv för att det finns rättighet för tryggande av 
nyttighet, som exempelvis avloppsledning eller avloppsanläggning på 
annans mark. Prövning av rättigheten ingår inte i prövning om bygglov.  
 
Tillkommande byggnader ska anpassas till landskapsbilden på platsen. 
 
Med hänvisning till landskapets varierade topografi i närområdet skall 
kommande ansökan om bygglov innehålla en situationsplan baserad på 
nybyggnadskarta och redovisa marknivåer före och efter byggnation inom 
tomten/husets direkta närområde. 
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 

Avgift 
Förhandsbesked 5 759 kronor.  
Faktura skickas separat. 
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Kostnaden för inledande handläggning samt för grannehörande för aktuell 
åtgärd, totalt 6 981 kronor, har tidigare debiterats sökanden i ärende 
BYGG.2020.492. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Kungörelse om förhandsbesked: 
Enligt sändlista 
Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 171     BYGG.2020.1429  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, 
förhandsbesked MBN 2018 § 165 lämnat 2018-08-28, 
HAMBURGSUND 3:307     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 8 juni 2020 och bedömdes komplett.   
 
Ansökan avser bygglov för ett fritidshus utmed Strandbackevägen i 
Hamburgsund. Åtgärden omfattar cirka 205 m² byggnadsarea, cirka 257 m² 
bruttoarea och cirka 15 m² öppenarea. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked avseende ett fritidshus på platsen 
lämnades 2018-08-28, MBN 2018 § 165. I beslutet om förhandsbesked 
anges att kommande bygglov skall beslutas av miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Föreliggande ärende avser samma åtgärd och med samma beslutsunderlag 
som ärende BYGG.2020.61 vilket miljö- och byggnadsnämnden tog beslut 
kring 2020-04-27 § 90. 

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. I denna anges berört markområde som 
R26F med följande bestämmelser: Tätortsnära naturmark där oförändrad 
markanvändning bör eftersträvas för att bibehålla natur-, kultur och 
rekreationsvärden. En restriktiv hållning ska finnas mot ny bebyggelse. Ny 
bebyggelse kan i undantagsfall medges som komplettering till befintliga 
Bebyggelsegrupper. 
 
Platsen omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser för obruten kust 
och turism och rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 
 
Fastigheten ligger inom en av kommunens utpekade kulturmiljöer i Tanums 
kommuns kulturminnesvårdsprogram från 1984. 
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Lagstiftning 
Enligt 2 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen. 
 
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. 
Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska 
göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 2 kapitlet 6a § plan- och bygglagen (PBL) ska bostadsbyggnader 
lokaliseras, utformas och placeras med hänsyn till möjligheterna att 
förebygga olägenhet genom omgivningsbuller. 
 
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. 
 
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 
och spillvatten. VA-avdelningen anger att den aktuella platsen ligger utanför 
verksamhetsområde för kommunalt vatten och av lopp samt att det inte finns 
ledningar framdraget till fastigheten. Ägare till aktuell fastighet samt 
grannar har tidigare ansökt om och beviljats anslutning till kommunens VA-
nät via avtal. Innan fastigheten kan anslutas till kommunalt vatten och 
avlopp måste avtal tecknas.  
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Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägaren till 
fastigheten Hamburgsund 3:49 har inkommit med synpunkter och framför 
att byggnaden och dess placering på berget avviker från övrig bebyggelse 
och inte tar hänsyn till kulturmiljön, samt att åtgärden riskerar att öppna upp 
för exploatering på berg. Ägaren av fastigheten Hamburgsund 3:79 har inte 
bedömts vara berörd, men har inkommit med synpunkter gällande att 
byggnaden inte passar in i omgivningen, och att byggnaden kan förhindra 
möjligheten att ta sig upp på berget och därmed försämra allmänhetens 
möjlighet till rekreation. En av ägarna till fastigheten Hamburgsund 3:32 har 
inkommit med synpunkter och ställer sig i sitt yttrande bakom synpunkterna 
från ägaren av fastigheten Hamburgsund 3:79, samt tillägger att ett beslut 
om bygglov enligt den sökta åtgärden kan ha en prejudicerande verkan vad 
gäller hur Hamburgsund i framtiden kan komma att bebyggas. 
 
I beslut om förhandsbesked anges att förhandsbeskedet gäller i ärendet 
redovisad omfattning, placering, höjdsättning samt i huvudsak utformning. 
 
Under upplysningar anges att tillkommande byggnader skall anpassas till 
landskapsbild och omgivande bebyggelse samt att byggnader skall utformas 
med hänsyn till kulturmiljön och de samlade kulturvärden som finns i 
området. Kulturminnesvårdsprogrammet och den kulturhistoriska 
bebyggelseinventeringen utgör underlag för bedömningen. 

Bedömning 
Ansökan avser uppförande av fritidshus på en högt belägen plats utmed 
Strandbackevägen i Hamburgsund. I den bedömning som gjordes i 
förhandsbeskedet framhävdes att det nya huset på platsen inte får bli för 
högt och bli framträdande och dominerande utmed sundet. Det hus som 
redovisas i aktuellt ärende är avsevärt större än det hus som redovisades i 
illustrationsritningar samt i fotomontage som presenterades i anslutning till 
ansökan om förhandsbesked. Det nu aktuella huset har ett modernt 
formspråk och avser genom gestaltning och färgsättning att harmoniera mer 
med det bakomliggande berget än anpassa till den intilliggande 
bebyggelsen. Bygglovsavdelningen bedömer detta som en fördel då ett 
traditionellt utformat hus i föreslaget läge skulle bli mer accentuerat och 
framträdande i miljön. Husets nockhöjd överstiger inte intilliggande bergs 
högsta punkt och byggnaden bedöms heller inte bli siluettbildande.  
 
Åtgärden bedöms följa den fördjupade översiktsplanens rekommendationer 
och uppfylla kraven i 9 kapitlet 31§ PBL. 
 
Åtgärden bedöms förenligt med tidigare beslutat förhandsbesked. 
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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, 
att som kontrollansvarig godta Håkan Jarlengrip, samt  
att ta ut en avgift om 33 226 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 som kontrollansvarig godta Håkan Jarlengrip, samt  
att ta ut en avgift om 33 226 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. 
 
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. 
 

http://www.poit.se/
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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 13 623 kronor  
Underrättelse/kungörelse 3 710 kronor 
Teknisk handläggning 15 893 kronor 
Avgift totalt 33 226 kronor 
 

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

mailto:kommun@tanum.se
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MBN § 172     BYGG.2020.1703  

Överträdelse av 11 kapitel 51 § plan- och bygglagen: 
ändring av tak utan startbesked, GREBBESTAD 28:2     

 

Bakgrund 
Ärendet avser uttagande av byggsanktionsavgift för att trots förbudet i plan- 
och bygglagen (PBL) 10 kap. ha påbörjat ändring av tak på 
restaurangbyggnad innan miljö- och byggnadsnämnden har gett startbesked.  
Beredningsunderlag 
Beslut om bygglov: Beslut D198/2010, ärende: BYGG.2020.913 Ansökan 
om bygglov för omändring tak från sadeltak till platt tak på lagerbyggnad på 
fastigheten Grebbestad 28:2 

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 § 1:a stycket  plan- och byggförordningen (PBF) är 
byggsanktionsavgiften för att påbörja den aktuella åtgärden utan att invänta 
startbesked, 1 prisbasbelopp X 0,25.  
 
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 byggherren i anslutning till beviljat bygglov beslutat  
2020-06-03.  
 
Byggherren informerades om gällande regler enligt plan- och bygglagen 
samt gavs möjlighet att yttra sig. Byggherren har inte inkommit med något 
yttrande. 
 
Med hänvisning till 9 kapitlet 10§ plan- och byggförordningen beräknas 
byggsanktionsavgift till 11 825 kronor, se bilaga 1. 
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Bedömning 
Ansökan om bygglov inkom till miljö- och byggnadsnämnden 2020-04-23 
avseende ändring av del av taket från två parallella och sammansatta 
sadeltak till en takterrass med plant golv. Vid besiktning 2020-05-06 
konstaterades att delar av de sökta åtgärderna gällande ändring av takets 
utformning redan var utförda. Handläggningen av ärendet har fortskridit och 
bygglov meddelades 2020-06-03. Under rubriken upplysningar i detta beslut 
anges att nämnden kommer att pröva frågan om byggsanktion för den 
bygglovspliktiga men olovligen utförda åtgärd i ett separat ärende. 
 
Konstateras att åtgärden utförts utan att invänta startbesked.  
 
Det bedöms att åtgärden kräver bygglov och startbesked enligt 9 kapitlet 2 § 
och 10 kapitlet 3 § PBL. 
 
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 11 825 kronor av Bryggrestaurangen i 
Grebbestad AB, organisationsnummer 556795-9910, i egenskap av den som 
låtit utföra åtgärden på fastighet Grebbestad 28:2. Byggsanktionsavgiften tas 
ut eftersom en bygglovspliktig fasadändring har påbörjats utan att invänta 
startbesked.  
att sanktionsavgiften faktureras så snart beslutet fått laga kraft. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ta ut en byggsanktionsavgift om 11 825 kronor av Bryggrestaurangen i 
Grebbestad AB, organisationsnummer 556795-9910, i egenskap av den som 
låtit utföra åtgärden på fastighet Grebbestad 28:2. Byggsanktionsavgiften tas 
ut eftersom en bygglovspliktig fasadändring har påbörjats utan att invänta 
startbesked.  
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 11 825 kronor. 
Byggsanktionsavgiften faktureras separat.  
 

Beslutet skickas till 
Bryggrestaurangen i Grebbestad AB 
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MBN § 173     BYGG.2020.893  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
verksamhetslokal för kontor, skjutbanor, butik, 
servering och parkering, förhandsbesked lämnat 2018-
10-30, § 232 (2018.1557), KIL 2:11 | KIL 2:6     

 

Bakgrund 
Ansökan kom in den 22 april 2020 och bedömdes komplett den 14 augusti 
2020. 
 
Ansökan avser nybyggnad av verksamhetslokal för kontor, skjutbanor, 
butik, servering och parkering i huvudsak placerad på fastigheten Kil 2:11, 
en mindre del av byggnaden går även in på fastigheten Kil 2:6. 
 
Åtgärden omfattar cirka 1700 m² byggnadsarea och cirka 300 m² bruttoarea. 
 
Förhandsbesked beslutat 2018-10-30, § 232, finns avseende 
verksamhetslokal, skjutbiograf på fastigheten Kil 2:11. 
 
Beredningsunderlag 
Bullerutredning (Michael Normann, Säkerhet- och miljökonsult) 
Riskutredning farligt gods E6 (Geosigma). 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ligger inte inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Kommunens Översiktsplan 2030 redovisar den avsedda platsen under 
rubriken Landsbygd och anger följande rekommendationer i tillämpliga 
delar: 
Vid all förändring ska hänsyn tas till områdets värden. Nya enstaka hus 
eller grupper av hus för boende eller verksamheter ska anpassas till 
landskapsbild. 
 
Fastigheten omfattas bara i en begränsad del närmast E6 av särskilda 
hushållningsbestämmelser för obruten kust samt turism och rörligt friluftsliv 
enligt miljöbalkens 4 kap, § 2-3. 
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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 i yttrande bedömt att avloppsfrågan bör kunna lösas 
inom fastigheten. 
 
Räddningstjänsten har yttrat sig, avseende att tillgång till brandvatten bör 
beaktas på grund av långa omloppstider för hämtning av släckvatten, samt 
att en brandskyddsbeskrivning ska upprättas och skickas till 
räddningstjänsten för granskning. 
 
Trafikverket har yttrat sig och påminner om att E6 är riksintresse för 
kommunikationer samt primär transportled för farligt gods. En riskutredning 
ska göras och godtas av Trafikverket innan beslut om bygglov kan ges. 
Trafikverket påminner också om att mer dagvatten inte får tillföras dikena 
längs E6 och länsväg 947. 
 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 
att yttra sig. Ett första grannehörande gjordes 22 juli. Ägare till fastigheten 
Kil 2:9 har inkommit med synpunkter avseende om skottljud kommer att 
höras till deras bostadshus och undrar hur mycket det kommer att skjutas 
och om det finns begränsningar.  
 
Sökanden har underrättats om vad som tillförts ärendet enligt ovan och getts 
möjlighet att yttra sig över det. 

Bedömning 
Den sökta byggnationen placeras öster om E6, i anslutning till ett mot och 
länsväg 947. Placeringen ligger inte i anslutning till annan bebyggelse. 
Det finns inga motstående intressen gällande markens nyttjande.  
  
Utformningen av verksamhetslokalen är delvis anpassad till platsens 
topografi men kommer också att kräva plansprängning och uppfyllnad med 
befintliga eller tillförda massor.  
  
Placeringen, i närhet till väg men med långt avstånd till närmaste bostadshus 
bedöms vara väl avvägd och gynnsam för denna typ av verksamhet. 
 
Åtgärden bedöms i huvudsak överensstämma med tidigare beslutat 
förhandsbesked, byggnadens placering är något förskjuten åt öster men det 
ändrar inte bedömningen. 
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Åtgärden bedöms följa översiktsplanens rekommendationer och uppfylla 
kraven i 9 kapitlet 31 § PBL. 
 
Sökande redovisar i bullerutredningen att ingen av de närmast belägna 
bostadsfastigheterna kommer att påverkas av buller överstigande 55 dB(A)I 
från lerduveskyttet, som är det enda skytte som sker utomhus.  
Sökande pekar också på att ljuddämpande åtgärder finns inbyggda i den 
avskärmning, kringbyggd av väggar och tak med bullerdämpande material, 
där skytten står vid lerduveskytte. Denna avskärmar ljudet effektivt och det 
ljud som ändå uppkommer är vänt i nordöstlig riktning. 
 
Bedömning inför fortsatt handläggning 
Riskutredning för farligt gods på E6 ska inkomma och skickas till 
Trafikverket för godkännande innan beslut kan fattas i ärendet. 
 
En reviderad situationsplan med markhöjder och en karta över 
bullerutbredningen från lerduveskyttet har inkommit, och ett nytt 
grannehörande ska därför genomföras.  
 
Under förutsättning att utredningen och grannehörandet inte resulterar i 
något som kräver förnyad och förlängd handläggning är förvaltningens 
bedömning att bygglov ska kunna ges för åtgärden med stöd av plan- och 
bygglagen 9 kap 31 §. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen har inget beredningsförslag. 
 
Beredningsförslag 
Inget beredningsförslag. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att delegera till handläggare att ge bygglov när tiden för grannyttrande gått 
ut och nödvändiga yttranden har inkommit, förutsatt att inget nytt 
tillkommer som kan ändra bedömningsgrunderna för att ge bygglov. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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MBN § 174     BYGG.2020.1348  

Överträdelse av 10 kap plan- och bygglagen, rivning av 
containerbod utan startbesked, GREBBESTAD 2:1     

 

Bakgrund 
Ärendet avser uttagande av byggsanktionsavgift för att trots förbudet i plan- 
och bygglagen (PBL) 10 kap. ha påbörjat rivning innan miljö- och 
byggnadsnämnden har gett startbesked. 

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 15 § plan- och byggförordningen (PBF) är 
byggsanktionsavgiften för att påbörja rivning utan att invänta startbesked, 
0,17 prisbasbelopp (prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kronor) med ett 
tillägg av 0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens 
sanktionsarea.  
 
Sanktionsarea är den area som i fråga om en bygg- eller rivningsåtgärd 
motsvarar bruttoarean minskad med 15 kvadratmeter, eller i fråga om en 
markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser. Det prisbasbelopp ska 
användas som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. 
 
Enligt 9 kapitlet 3a § PBF ska byggsanktionsavgiften bestämmas till hälften 
av det belopp som annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när 
åtgärden påbörjades 
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller 
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens övervägande att ta ut en byggsanktionsavgift 
meddelades till sökande via telefon 31 juli och skriftligt 4 augusti 2020. 
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Sökande informerades om gällande regler enligt plan- och bygglagen samt 
gavs möjlighet att yttra sig senast 20 augusti 2020. Inget yttrande har 
inkommit. 
 
Bruttoarea: 8,4 kvadratmeter 
 
Med hänvisning till 9 kapitlet 15 § 2 pkt plan- och byggförordningen 
beräknas byggsanktionsavgift till 8 041 kronor, se bilaga. 

Bedömning 
Vid handläggning av Ansökan om rivningslov för rivning av containerbod 
vid radiostation kom det fram att containerboden redan var borttagen innan 
beslut om rivningslov och startbesked hade lämnats. 
 
En byggnad har rivits utan att invänta startbesked.  
Det bedöms att åtgärden kräver rivningslov och startbesked enligt 9 kapitlet 
10 § och 10 kapitlet 3 § PBL, 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 8 041 kronor av Teracom AB, 
organisationsnummer 556441-5098 i egenskap av ägare och förvaltare till 
den berörda containerboden och radiostationen. 
Byggsanktionsavgiften tas ut eftersom en lovpliktig rivning har påbörjats 
utan att invänta startbesked. 
att sanktionsavgiften faktureras så snart beslutet fått laga kraft. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ta ut en byggsanktionsavgift om 8 041 kronor av Teracom AB, 
organisationsnummer 556441-5098 i egenskap av ägare och förvaltare till 
den berörda containerboden och radiostationen. 
Byggsanktionsavgiften tas ut eftersom en lovpliktig rivning har påbörjats 
utan att invänta startbesked. 
att sanktionsavgiften faktureras så snart beslutet fått laga kraft.  

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 
överklagar, se bilaga. 
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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 
Byggsanktionsavgift 8 041 kronor. 
Byggsanktionsavgiften faktureras separat.  
 

Beslutet skickas till 
Teracom AB 

mailto:kommun@tanum.se
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MBN § 175     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 § 176     ALL.2020.14  

Meddelanden 2020, bygglov, plan och kart    

 
 
Följande meddelanden föredrogs: 

 
1. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2020-05-06, meddelat  

2020-06-17, Mål nr P 14-20, ger prövningstillstånd när det gäller 
överklagandena…, i saken nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Tanums-Röd 1:24, BYGG.2018.1525 
 

2. Länsstyrelsens beslut 2020-06-17, avslår överklagandet, i ärende beslut 
om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnad 
på fastigheten Grebbestad 20:5, BYGG.2019.2696 
 

3. Länsstyrelsens beslut 2020-06-17, avslår överklagandet, i ärende beslut 
om avslag för ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten Kuseröd 1:4, BYGG.2019.2117 
 

4. Meddelande om överklagat beslut 403-38696-2019, Länsstyrelsens 
beslut 2020-06-01 har överklagats i ärende Överträdelse av 11 kapitel 
51 § plan- och bygglagen: inredning av gym i industribyggnad utan att 
invänta startbesked, Hamburgsund 3:229, BYGG.2019.2096 
 

5. Länsstyrelsen beslut 2020-06-24, Länsstyrelsen avvisar överklagandet 
om avvisat överklagande i ärende Ansökan om bygglov för flytt av 
fritidshus, Ulmekärr 1:27, BYGG.2018.2373 
 

6. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-24 § 167 att bevilja planbesked, 
Lilla Anrås 3:22, PLAN.2020.5 
 

7. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-24 § 168 att bevilja planbesked för 
ändring av gällande detaljplan, Ertseröd 1:5 och Ertseröd 1:7, 
PLAN.2020.1332 
 

8. Mark- och miljödomstolens beslut 2020-07-02 mål nr F 1318-20 att 
avvisa överklagandet, Hamburgsund 2:2, 2:6, 2:7, 2:67, 2:78, 
PLAN.2019.1550 
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9. Mark- och miljödomstolens beslut 2020-07-03 med ändring av 
Länsstyrelsens beslut undanröjer mark- och miljödomstolen miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 2018-12-04 § 266 och återförvisar ärendet 
för vidare handläggning, Hamburgsund 2:2, BYGG.2018.1891 
 

10. Länsstyrelsens beslut 2020-07-03, att inte pröva kommunens 
antagandebeslut, Flig 1:6, PLAN 2013.30 
 

11. Länsstyrelsens beslut 2020-07-03, att inte pröva kommunens 
antagandebeslut, Tanums-Rörvik 1:212, PLAN.2016.2077 
 

12. Länsstyrelsens beslut 2020-06-09, har överklagats, Klev 1:18, 
BYGG.2018.2370 
 

13. Samrådssvar till lantmäteriet avseende bildande av 
gemensamhetsanläggning berörande Edsvik 2:1, PLAN.2020.1352 
 

14. Samrådssvar till lantmäteriet avseende avstyckning från Långeby 2:66 
och från Långeby s:8, PLAN.2020.1414 
 

15. Samrådssvar till lantmäteriet avseende avstyckning från Fjällbacka 
187:84, PLAN.2020.954 
 

16. Länsstyrelsens beslut 2020-06-24, ärende 403-21446-2020, har 
överklagats, Ulmekärr 1:27, BYGG.2018.2373 
 

17. Målnr. F5266-19 Mark- och miljödomstolen Aktbilaga 18 
fastighetsbildningsärende O183768, angående avstyckning från 
Norgård 2:19 och fastighetsreglering berörande Norgård 2:19 och 
2:213, PLAN 2019.2496 
 

18. Länsstyrelsen beslut 2020-07-10, att avslå överklagandet avseende 
avslag för Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus, 
LÅNGEBY 2:7, BYGG.2017.1697 
 

19. Länsstyrelsens beslut 2020-06-17 gällande överklagande av 
kommunens beslut om bygglov, 2020-03-24, har överklagats och 
lämnats över till Mark- och miljödomstolen. GREBBESTAD 20:5, 
BYGG.2019.2696 
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20. Länsstyrelsens beslut 2020-04-20 gällande överklagande av 
kommunens beslut om avslag bygglov 2019-10-29 § 292, har 
överklagats och lämnats över till Mark- och miljödomstolen. Fjällbacka 
163:23 och Fjällbacka 115:1, BYGG.2019.2109 
 

21. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2020-07-29 mål nr F 8417-20 att 
inte ge prövningstillstånd. Mark -och miljödomstolens dom 2020-07-02 
att avvisa överklagandet står fast i mål F 1318-20, Hamburgsund 2:2, 
2:6, 2:7, 2:67, 2:78, PLAN.2019.1550 

 
 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-08-25     
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
MBN § 177     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. 
                                                                
Avdelningschefer informerar 

• Information om åtgärdsplanen efter genomlysning 2019 av nämndens 
verksamhet 

• Uppföljning av tillsyns- och kontrollplan 2020 
            
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att tacka för informationen. 
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MBN § 178     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 § 179     ALL.2020.10  

Folkhälsorådet    

 
 
Ingen information. 
 
 



Upprops- och voteringslista

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2020-08-25

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 A §§ 155-179
Claes G Hansson M Ledamot X Birgitta N §§ 155-179
Linda Hermansson C Ledamot X
Lars Olrog C Ledamot X Magnus A §§ 155-179
Thure Zakariasson L Ledamot X Jan D §§ 155-179
Jan Olsson L Ledamot X
Ronny Larsson S Ledamot X
Lisbeth Axelsson Johansson S Ledamot X Ramona C §§ 155-177
Lars-Erik Borg SD Ledamot X Rolf T §§ 155-179
Jan Danielsson M Ersättare X §§ 155-179
Birgitta Nilsson M Ersättare X §§ 155-179
Kent Andersson C Ersättare X
Magnus Aronsson C Ersättare X §§ 155-179
Sonny Haglund KD Ersättare X
Ingrid Almqvist S Ersättare X §§ 155-179
Ramona Cully S Ersättare X §§ 155-177
Niklas Klaving S Ersättare X
Rolf Trohne SD Ersättare X §§ 155-179
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