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MBN § 26     ALL.2020.9  

Godkännande av föredragningslistan   

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändringar: 

 

Tillkommande ärende 

Ansökan om bygglov för uppförande av en skylt, Oppen 3:4. 

 

Utgående ärenden 

Uppföljning av sjukfrånvaro 2020 för miljö- och byggnadsförvaltningen. 

 

Detaljplan för del av Ertseröd 1:7 med flera, norra delen av Björnåsberget.
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MBN § 27     ALL.2018.1353  

Bokslut 2019 för miljö- och byggnadsnämnden  

 

Bokslut för verksamhetsåret 2019 har upprättats för miljö- och 

byggnadsnämnden.  

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att godkänna bokslut för 2019, bilaga, samt  

att överlämna bokslut för 2019 till kommunstyrelsen. 

  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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MBN § 28     ALL.2019.1808  

Internbudget 2020 för miljö- och byggnadsnämnden  

 

Internbudget för miljö- och byggnadsnämnden 2020. 

 

Internbudget redovisas per verksamhetsområde samt sammantaget för 

nämnden. 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att godkänna bilagda förslag till internbudget för 2020. 

 

 
Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom 
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MBN § 29     PLAN.2020.309  

Upphävande av campingpolicy    

 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva campingpolicyn, 

antagen av kommunfullmäktige 2006-09-04 § 68.  

Utökad ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2006-09-04 § 68 en campingpolicy. Syftet med 

campingpolicyn är att vara ett stöd i utvecklingen av campingplatser så att 

utrymme lämnas för både fast och rörlig camping samt att tillgängligheten 

för allmänheten till attraktiva naturområden säkerställs. Det är också av stor 

vikt att lika regler tillämpas för samtliga campingplatser och att dessa regler 

sprids till övriga kommuner, främst längs Bohuskusten. Campingpolicyn 

togs fram tillsammans med Strömstad kommun i samråd med Länsstyrelsen 

i västra Götalands län.  

 

Sedan campingpolicyn togs fram har campingnäringen utvecklats och miljö- 

och byggnadsförvaltningens bedömning är att delar av beskrivningar och 

rekommendationer som finns i policyn är otidsenliga. Förvaltningens 

bedömning är att Boverkets vägledningar och rättspraxis är tillräckliga för 

att pröva camping i plan- och bygglovsärenden.  

 

Campingpolicyn diskuterades på plangruppen i december 2019 och 

plangruppens bedömning var att campingpolicyn bör upphävas.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 

• Campingpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2006-09-04 § 68 

 

Beredningsförslag 

Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag,  

att föreslå kommunfullmäktige att upphäva campingpolicyn. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att föreslå kommunfullmäktige att upphäva campingpolicyn.  
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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MBN § 30     PLAN.2003.867  

Detaljplan för utökning av verksamhetsområde, skola 
och västra vägen, etapp 1, Tanums-Gissleröd 1:3 med 
flera   

 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för del av Tanums-Gissleröd 1:3 (utökning av 

verksamhetsområde, skola och västra vägen, etapp 1) påbörjades 2003.  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden 

beslutar att starta om arbetet med detaljplanen.  

Utökad ärendebeskrivning 
Detaljplanen för del av Tanums-Gissleröd 1:3 med flera (utökning av 

verksamhetsområde, skola och västra vägen, etapp 1) påbörjades 2003 och 

upprättas enligt upprättas enligt ÄPBL 1987:10. Syftet med detaljplanen är 

att befästa planeringsinriktningen som presenteras i Fördjupad 

översiktsplan för Grebbestad. Konkret betyder det att Industrivägen 

förlängs och kopplar samman Grönemadsvägen och väg 1012 

(Havstenssundsvägen). En del i planens syfte är även att avgränsa område, 

dels för en framtida skola och dels för ytterligare verksamhetsetablering i 

anslutning till befintligt verksamhetsområde. I planen ingår en befintlig 

bostadsfastighet.  

 

Programsamråd genomfördes 2004 och samråd genomfördes 2010. 

Planarbetet har därefter varit vilande i många år på grund av o frågor mellan 

kommunen och trafikverket gällande genomförandet av västra vägen. 

Trafikverket meddelade i juni 2019 att de inte längre ställer krav på vägplan 

vilket innebär att det finns förutsättningar att återuppta planarbetet igen.  

 

Sedan detaljplanen påbörjades har plan- och bygglagen ändrats ett par 

gånger och det finns nu allmänna råd från Boverket som beskriver hur 

detaljplanen bör vara utformad och hur planbestämmelser bör formuleras. 

För att underlätta handläggningen och minska risken för att formella fel 

begås rekommenderar förvaltningen att detaljplanen startas om. 

 

Syftet med den omstartade detaljplanen är att pröva en utveckling skola, 

utökade verksamhetslokaler, väg och gång- och cykelväg i området kring 

Industrivägen och Ängens förskola.  
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Arbetet med den omstartade detaljplanen kommer att bedrivas enligt plan- 

och bygglagen 2010:900. Preliminärt kommer detaljplanen att upprättas 

med ett standardförfarande eftersom detaljplanen har stöd i den fördjupade 

översiktsplanen och inte bedöms vara av betydande intresse för 

allmänheten.  

Beslutsunderlag  

• Förslag till plankarta och illustration (daterade 2010) 

• Karta som visar förslag till avgränsning av den omstartade detaljplanen 

 

Beredningsförslag 

Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag,  

att starta om detaljplanen för del av Tanums-Gissleröd 1:3 med flera. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att starta om detaljplanen för del av Tanums-Gissleröd 1:3 med flera, bilaga 

preliminär planområdesgräns.  

 

  

Beslutet skickas till 

Planförfattaren 

Exploatören 
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MBN § 31     PLAN.2010.1893  

Detaljplan för del av Lilla Anrås 2:46 med flera, Anrås 
hästgård     

 
Bakgrund 
Planförslaget har varit utställt för samråd från 2019-08-23 till och med 

2019-09-25. Under samrådstiden inkom yttranden, vilka har sammanställts 

och bemötts i en samrådsredogörelse.  

 

Yttranden  

Länsstyrelsen anser att dagvattenutredningen behöver uppdateras med 

avseende på miljökvalitetsnormerna samt att bullerutredningen behöver 

uppdateras utifrån dagens förhållande gällande flygverksamheten. 

Länsstyrelsen och SGI anser att de geotekniska delarna av planen behöver 

ses över, avseende planbestämmelser och exploateringsavtal. 

 

Lantmäteriet bedömer att det är osäkert om villkoren i anläggningslagen 

uppfylls och att det därför eventuellt inte går att bilda en 

gemensamhetsanläggning för gården. Lantmäteriet har även synpunkter på 

vissa delar av planbeskrivningen och plankartan samt efterfrågar en 

beskrivning av vilka fastighetsägare som blir påverkade av dragningar av 

VA-ledningar.  

 

Kommunstyrelsen samt en nyttjare av flygfältet efterfrågar en ny 

bullerutredning som utgår ifrån aktuella data samt att de ridvägar som har 

illustrerats i planbeskrivningen ritas om på grund av närheten till flygfältet 

och den olycksrisk som det medför.  

Bedömning 
För att hantera de synpunkter som har kommit in så kommer utredningarna 

avseende dagvattenhantering, flygbuller och geoteknik att uppdateras. 

Avseende lantmäteriets synpunkt om gemensamhetsanläggning så kommer 

det i första hand att utredas om det går att bilda en 

gemensamhetsanläggning på platsen och i andra hand att undersökas 

alternativa förvaltningsformer om det visar dig att en 

gemensamhetsanläggning inte kan genomföras.  

 

Beredningsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-05 

Samrådsredogörelse 2020-02-04 
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Beredningsförslag 

Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag,  

att godkänna bilagda samrådsredogörelse. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att godkänna bilagda samrådsredogörelse.  

 

  

Beslutet skickas till 

Exploatören  

Planförfattaren  

Sändlista enligt samrådsredogörelse  
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MBN § 32     PLAN.2016.2077  

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:212   

 
Bakgrund 
Planförslaget har varit utställt för samråd från 2019-12-09 till och med  

2020-01-07. Under samrådstiden inkom yttranden, vilka har sammanställts 

och bemötts i en samrådsredogörelse.  

 

Yttranden  

Länsstyrelsen framförde att de bedömer med hänsyn till 

ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett 

antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att planförslaget inte riskerar att komma i 

konflikt med riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer, 

strandskydd eller att planen leder till ökad risk för människors hälsa eller 

säkerhet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana miljö- och byggnadsnämnden att 

vidare beakta frågan om fri passage längst strandkanten men att i övrigt inte 

erinra mot planförslaget, och att ett exploateringsavtal ska tecknas. 

 

Ellevio önskar u-område för en högspänningskabel inom planområdet. 

 

Tre grannar motsätter sig medgivande till större byggrätt för uppförande av 

komplementbyggnad. 

Bedömning 
För att hantera de synpunkter som har kommit in så kommer detaljplanen 

kompletteras i avseende på följande: 

• En inmätning görs av Ellevio av nämnda högspänningskabel. Ligger 

kabeln inom planområde behöver ett avtal skrivas mellan exploatören 

och Ellevio. 

• Ett exploateringsavtal tecknas innan planens antagande. 

•  Planbeskrivningen ses över för tydligare beskrivning angående 

byggnadsarea och höjder.  

• Planbeskrivningen kommer att kompletteras med ett tydligare 

resonemang om hur frågan om fri passage hanteras i planen. 
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Beredningsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-10 

Samrådsredogörelse 2020-02-18 

 

Beredningsförslag 

Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag,  

att godkänna bilagda samrådsredogörelse. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att godkänna bilagda samrådsredogörelse. 

 

  

Beslutet skickas till 

Exploatören  

Planförfattaren  

Sändlista enligt samrådsredogörelse  
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MBN § 33     PLAN.2018.1676  

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

 
Bakgrund 
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. 

 

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 under 2019-07-10 till och med 2019-09-06 varit utställd på 

samråd. Under samrådet inkom synpunkter som har sammanställts i en 

samrådsredogörelse.  

 

Länsstyrelsen framförde att de bedömer med hänsyn till 

ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett 

antagande av en detaljplan 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. 

Den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad pekar ut området som 

lämpligt för olika typer av markanvändning så som camping och annan 

turistknuten verksamhet. Planen har även stöd i planstudie för Rörviks 

området. 
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Under framtagandet av granskningshandlingar har mindre justeringar och 

förtydliganden genomförts, både i planbeskrivningen och i plankartan.  

Ett samfällt dike har utretts och informationen har uppdaterats i 

planhandlingarna samt i grundkartan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-07 

Samrådsredogörelse, 2020-02-07 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2019-03-29 

Planbeskrivning, 2020-02-07 

Plankarta, 2020-02-07 

Illustrationskarta, 2020-02-07 

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 

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 planförslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan,  

att godkänna bilagda samrådsredogörelse, samt 

att planförslaget godkänns för granskning med en komplettering efter 

inmätt kraftledning. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att planförslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan,  

att godkänna bilagda samrådsredogörelse, samt 

att planförslaget godkänns för granskning med en komplettering efter 

inmätt kraftledning.  

 

  

Beslutet skickas till 

Planförfattare 

Exploatör 
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MBN § 34     PLAN.2016.1041  

Planprogram för del av Tanumshede 1:43, Tanums-
Säm 8:1 och Tanums-Säm 1:14 med flera    

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i november 2014 om positivt planbesked för 

bostäder inom fastigheten Tanums-Säm 8:1 i Tanumshede. Initiativet till 

ansökan var privat. Kommunstyrelsen beslutade i december 2015 om att ett 

gemensamt planprogram som inkluderar det tidigare planbeskedet samt 

även bland annat en del av den kommunägda fastigheten Tanumshede 1:43.  

Planprogrammet är ett samverkansprojekt mellan kommunstyrelsen och 

Projektutveckling Röseberget AB. Planavdelningen har tagit fram ett förslag 

till planprogram för det aktuella området. 

 

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningar för bostäder och 

eventuell samhällsservice i direkt anslutning till dagens bebyggelse i 

Tanumshede. Programmet ska ligga till grund för en eller flera detaljplaner, 

som mer i detalj kommer att pröva och reglera vilken markanvändning och 

bebyggelse som är lämplig i området. Programområdet omfattar cirka 55 

hektar som idag främst består av natur eller åkermark. Programmet föreslår 

utbyggnadsområden om ungefär 21 hektar uppdelat på två större 

delområden. Programområdet kan vid full utbyggnad rymma en omfattande 

bebyggelse med från något hundratal till upp omkring 700 bostäder.  

Planprogrammet upprättas i enlighet med PBL SFS 2010:900 (med 

ändringar från 2015-01-01).  

 
Ett första förslag till planprogram, daterat 2020-01-03, skickades till miljö- 

och byggnadsnämnden i januari 2020, men drogs ut ärendelistan efter 

diskussion i nämndens arbetsutskott. Diskussionen handlade om byggande 

på brukningsvärd åkermark, på kommunens mark i delområdet kallat gärdet. 

Efter politiska diskussioner i kommunstyrelsens arbetsutskott har 

programhandlingarna nu omarbetats och skickas ånyo till miljö- och 

byggnadsnämnden för godkännande inför programsamråd. Den omarbetning 

som skett är att en rubrik om etappvis utbyggnad lagts in, som bland annat 

syftar till att bostäder i första hand ska byggas på annan mark än åkermark.   
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Plan- och fastighetsförhållanden 

Programområdet ligger helt inom samhällsområdet för Tanumshede i 

Översiktsplan 2030, och större delen av programområdet omfattas även av 

den fördjupade översiktsplanen för Tanumshede. Programmet går i linje 

med rekommendationerna i kommunens översiktliga planering. 

 Programområdet gränsar till tre gällande detaljplaner i öster, men är i sig 

inte detaljplanelagt. Fastigheterna inom programområdet ägs dels privat och 

dels av kommunen. För kommande detaljplaner i programområdet föreslås 

kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser.  

 

Beredningsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-06 

Programkarta, 2020-02-06 

Planbeskrivning, 2020-02-06 

Geoteknisk utredning, 2016-11-29 

Arkeologisk utredning steg 1, 2016 

Naturvärdesinventering, 2016 

Bedömning 
Planavdelningens samlade bedömning är att planprogrammet innebär en 

lämplig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Programmet 

anger grundläggande riktlinjer för hur området kan bebyggas för att 

tillgodose framtida behov av bostäder och samhällsservice samtidigt som 

hänsyn tas till bland annat trafikförsörjning, landskapsbild samt natur-, 

kultur- och rekreationsvärden. 

 

Beredningsförslag 

Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag,  

att godkänna bilagda planhandlingar för programsamråd.  

 

Yrkanden 

Karl-Erik Hansson (C), Linda Hermansson (C), Lars Olrog (C) och Lars-

Erik Borg (SD), yrkar på återremiss av ärendet för att användningen av 

åkermarken i planprogrammet ska utredas ytterligare. Ronny Larsson (S), 

Lisbeth Axelsson Johansson (S), Ingrid Almqvist (S), Ramona Cully (S), 

Thure Zakariasson (L), Jan Olsson (L) och Claes G Hansson (M) yrkar 

bifall till beredningsförslaget. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om nämnden vill ta beslut idag eller om ärendet 

ska återremitteras och finner att nämnden vill ta beslut idag. 
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Karl-Erik Hansson (C) begär omröstning. 

 

Följande propositionsordning uppställs och godkänns: 

Den som röstar på alternativet att ta beslut i ärendet idag, röstar JA 

Den som röstar på alternativet att ärendet ska återremitteras, röstar NEJ 

 

Upprop verkställs och utföll så: 

JA 7 röster 

NEJ 4 röster 

 

Se omröstningsförteckning i slutet av protokollet. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att godkänna bilagda planhandlingar för programsamråd.   

 

Reservationer 

Skriftlig gruppreservation från (C), se bilaga.  

 
 
Beslutet skickas till 

Exploatörer
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MBN § 35     HSK.2016.1942  

Föreläggande att inte överskrida ljudnivåer, Ledum 
1:10     

 
Bakgrund 
En anmälan om störning på fastigheten Ledum 1:10 på grund av höga 

ljudnivåer från signalering från tågen på Bohusbanan kom in till 

miljöavdelningen den 2 november 2016. Störningen uppkommer enligt 

fastighetsägaren när tågen söderut signalerar vid passering av fastigheten 

och är störst när de äldre tågen med signalhornet riktat åt sidan används. De 

nyare tågen har hornet riktat framåt. Bullret från själva tågen stör inte. 

Tågen passerar söderut sju gånger om dagen under veckodagarna och fyra 

gånger om dagen under helgerna. Tågen körs inte nattetid. Signaleringen 

sker på olika platser, ibland alldeles utanför tomten och ibland längre bort.  

 

Fastighetsägaren har berättat att när tågen signalerar nära fastighetsgränsen 

känns det som om trumhinnan pressas in. Ljudet ger smärta och de känner 

av ljudtrycket från signalen.  

 

Avståndet från spåret till tomtgränsen är cirka 5 meter. 

 

Trafikverket förelades av miljö- och byggnadsnämnden den 18 juni 2019 att 

utreda ljudnivån vid hastighetsgränsen när ett tåg av den gamla modellen 

signalerade och att komma in med kostnadsatta åtgärdsförslag. Trafikverket 

har kommit in med en utredning som bland annat visar att ljudnivån på 5 

meters avstånd från signalhornet är 126 dBA och på 10 meters avstånd från 

hornet 119 dBA. Föreslagna åtgärder är ett 3 meter högt plank längs hela 

fastighetsgränsen, att flytta signaltavlan eller att stänga den oövervakade 

övergången. Kostnaden för ett plank beräknas till 800 000 - 1 000 000 

kronor och bedöms av Trafikverket inte vara ett alternativ på grund av hög 

kostnad och svårighet att ändå få bort ljudet från hornet som är placerad på 

tågets tak. Att flytta signaltavlan längre bort från övergången (och därmed 

fastigheten) är möjligt, i princip gratis, men andra fastigheter kan bli 

drabbade. Alternativet att stänga övergången är möjligt, i princip gratis och 

skulle medföra stängsling längs spåret för att förhindra att folk tar sig över. 

 

Trafikverket påpekar att grundproblemet är att signalhornet är riktat åt sidan 

och inte framåt. Med signalhorn riktade i tågets färdriktning upplever inte 

de klagande några olägenheter. Enligt svensk och EU-standard ska hornen 

vara riktade framåt eller bakåt för att minimera störningar till omgivningen. 
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Trafikverket har framfört att ett riktat föreläggande från kommunen till 

tågoperatören Götalandståg är det enklaste, snabbaste och billigaste sättet att 

undanröja olägenheten med höga ljudnivåer. Trafikverket har, enligt egen 

utsago, dialog med Götalandståg för att få dem att placera tyfonerna i tågets 

färdriktning, vilket är ett krav enligt svensk standard. 

 

Klagande har meddelat att de tycker att alternativet att flytta signaltavlan 

längre bort från övergången är det bästa, eftersom det inte finns några andra 

hus på sträckan 450-500 m före deras grupp med bostäder.  

 

Underlag i ärendet 

- Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-06-18 

- Svar om föreläggande, Ledum 1:10, Tanum kommun 2019-09-27 

- Mejl från Trafikverket 2020-01-23 

Lagstiftning 
I miljöbalken (1998:808) 2 kap 1 § fastställs att alla som bedriver en 

verksamhet är skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av 

miljöbalkens andra kapitel iakttas.  

 

I 2 kap. 3 § anges att alla som bedriver en verksamhet ska utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 

övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

medför skada eller olägenhet för människors hälsa. I samma syfte skall vid 

yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa 

försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. 

 

I 2 kap 7 § anges att dessa krav gäller i den utsträckning det inte kan anses 

orimligt att uppfylla dem.  

 

Övrig relevant lagstiftning och stöd för bedömning 

Miljöbalken 9 kap 3 §: Med olägenhet för människors hälsa avses störning 

som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt 

och som inte är ringa eller helt tillfällig. 

 

Miljöbalken 26 kap 1 §: Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk 

och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. 

Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ eller efter 

anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken 

samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av 

balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. 
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Miljöbalken 26 kap 9 §: En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt 

föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken 

ska följas. 

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte 

tillgripas. 

 

Arbetsmiljöverkets författningssamling Buller AFS 2005:16 3 §:  

I dessa föreskrifter gäller nedanstående (...) gränsvärden för buller avseende 

hörselskaderisk.  

 

 
   

Folkhälsomyndighetens allmänna råd FOHMFS 2014:15 om höga 

ljudnivåer: 
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Bedömning 
Enligt uppgifter från klagande signalerar tåget ibland alldeles vid 

tomtgränsen, som ligger cirka 5 meter från spåret. Trafikverkets utredning 

visar att ljudnivån på 5 meters avstånd från signalhornet är 126 dB(A) och 

125 dB(C). 

 

Den största hälsorisken när man utsätts för höga ljudnivåer är försämrad 

hörsel. Hörselskador kan leda till tinnitus och ljudöverkänslighet. Höga ljud 

kan också utlösa en fysiologisk stressreaktion med frisättning av 

stresshormoner som följd. Dessa hormoner påverkar en mängd funktioner i 

vår kropp. Bland annat gör de så att hjärtat slår snabbare, blodtrycket höjs 

och glukos och fria fettsyror frisätts till blodbanan samtidigt som blodet blir 

mer trögflytande och koagulerar snabbare. Ljudnivåer över 115 dBA får 

enligt Arbetsmiljöverket inte överskridas i arbetslivet. Samma riktvärde 

anges av Folkhälsomyndigheten för musik på platser dit bara vuxna har 

tillträde. För platser dit både barn och vuxna har tillträde anger 

folkhälsomyndigheten gränsen 110dB(A).  

 

Riktvärdena gällande höga ljudnivåer från Folkhälsomyndigheten är 

avsedda att tillämpas för platser där hög musik spelas. Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter gäller för verksamheter där någon kan utsättas för buller i 

arbetet. Allmänheten kan generellt anses vara mer känslig än arbetstagare, 

eftersom både barn, sjuka och andra särskilt sårbara grupper ingår. Även om 

situationen med mycket höga ljudnivåer under korta men återkommande 

tillfällen inte faller in under någon av de typsituationer för vilka det finns 

riktvärden fastställda, bedömer miljö- och byggnadsnämnden, med stöd av 

råden och arbetsmiljöverkets gränsvärden, att det finns risk för att ljudet 

orsakar hörselskador. Signaleringen från tågen är dessutom varken ringa 

eller helt tillfällig och risken för hörselskador uppfyller därmed 

miljöbalkens definition av olägenhet för människors hälsa. Eftersom barn 

kan komma att vistas på fastigheten och med hänvisning till 

Barnkonventionen och att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör 

dem bedömer miljö- och byggnadsnämnden att nivån 110 dB(A) inte ska 

överskridas på fastigheten. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att Trafikverket är 

verksamhetsutövare för den spårbundna trafiken på Bohusbanan och därmed 

skyldiga att se till att verksamheten inte orsakar olägenheter för människors 

hälsa. Trafikverket ansvarar för järnvägsrälsen och kan genom 

upphandlingar och avtal styra över vilka bolag som tillåts trafikera rälsen.  
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I samband med detta bör Trafikverket se till att verksamheten inte innebär 

en risk för människors hälsa. För att de boende inte ska utsättas för 

olägenheter måste detta beslut gälla oberoende av vilken tågoperatör som 

för tillfället kör tågen och ska därför riktas till den överordnade 

verksamhetsutövaren. 

 

De kostnadsberäkningar som Trafikverket skickat in visar att det finns 

åtminstone två åtgärdsalternativ som inte medför särskilt stora kostnader. 

Till dessa kan man lägga alternativet att se till att de tåg som kör på 

järnvägen uppfyller svensk och EU-standard och har signalhornet riktat 

framåt. På frågan om hur lång tid de anser vara rimlig för åtgärder har 

Trafikverket svarat att det kan ta flera år att bygga ett plank, att det också 

"kan ta sin tid" att ändra och flytta signalsystemet och att alternativet att 

stänga övergången "nog är den åtgärd som kan gå snabbast". Trafikverket 

har också meddelat att de ska ha möte med Götalandståg i frågan under 

mars månad 2020. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att fram till 

årsskiftet är tillräcklig tid för att kunna välja och genomföra lämplig åtgärd. 

 

Beredningsförslag 

Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag, med stöd av 26 kap. 1 och 9 §§ miljöbalken 

(1998:808) samt med hänvisning till 2 kap. 1, 3 och 7 §§ samt 9 kap. 3 § 

miljöbalken,  

att förelägga Trafikverket, org.nr 202100-6297 att se till att ljudnivån i 

fastighetsgräns till Ledum 1:10 när ett tåg signalerar på Bohusbanan inte 

överskrider 110 dB A-vägd ljudtrycksnivå, samt  

att föreläggandet ska vara uppfyllt senast tio månader efter att beslutet fått 

laga kraft. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

med stöd av 26 kap. 1 och 9 §§ miljöbalken (1998:808) samt med 

hänvisning till 2 kap. 1, 3 och 7 §§ samt 9 kap. 3 § miljöbalken,  

att förelägga Trafikverket, org.nr 202100-6297, att se till att ljudnivån i 

fastighetsgräns till Ledum 1:10 när ett tåg signalerar på Bohusbanan inte 

överskrider 110 dB A-vägd ljudtrycksnivå, samt  

att föreläggandet ska vara uppfyllt senast tio månader efter att beslutet fått 

laga kraft. 

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, se bilaga. 

 

 

 

 



 

 Tanums kommun Protokoll  
    
Nämnd Sammanträdesdatum  

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-02-25     

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Delgivning 

Med detta beslut skickas ett delgivningskvitto som ska visa oss att ni har 

tagit emot och tagit del av beslutet. Skriv på delgivningskvittot som är 

frankerat och skicka tillbaka det till miljöavdelningen så snart som möjligt.  

  

 

Beslutet skickas till 
Trafikverket 

Ärendets initierare: Mike Off, Lunnenvägen 5, 457 55 Rabbalshede 
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MBN § 36     ALL.2020.11  

Anmälan av delegationsbeslut 2020, miljö    

 

Följande ärenden har behandlats med stöd av delegationsbeslut. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att efter anmälan lägga bilagda redovisning till handlingarna. 
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MBN § 37     ALL.2020.12  

Meddelanden 2020, miljö     

 

Följande meddelanden föredrogs: 

 

1. Länsstyrelsens beslut om samråd för ombyggnad av elnätet mellan 

Södra Röd 2:2 och Södra Röd 2:3, dnr:525-37764-2019 

NAT.2019.2553 

 

2. Länsstyrelsens beslut gällande anmälan om vattenverksamhet, för 

muddring LST dnr: 535-14879-2019 samt ärende 521-46801-2019 

Överby 1:28, NAT.2019.2762 

 

3. Länsstyrelsens beslut om att avsluta tillsynsärende om staket, dnr: 535-

35315-2019, Tanums-Rörvik 1:80, NAT.2020.210 

 

4. Permanent serveringstillstånd, Tegneby 3:4, Viola och Karins Kök, 

LIV.2020.127 

 

5. Länsstyrelsens beslut om tillstånd enligt föreskrifterna för 

fjällbackaskärgårdens landskapsbildskydd för nätstation, dnr: 521-924-

2020, Södra Röd 2:2, NAT.2020.137 

 

6. Länsstyrelsens beslut om tillstånd, med villkor, enligt 

landskapsbildskyddat område Valön-Sandbäckskile för två 

nätstationer,dnr: 521-1316-2020, Sandbäck 1:1, NAT.2020.136 

 

7. Permanent serveringstillstånd, Cleopatra, Tanumshede 2:7, 

LIV.2020.209 

 

8. Länsstyrelsens beslut om arkeologisk utredning, ny genomfartsled 

Grebbestad östra, dnr: 431-37799-2019, Tanums-Kleva 1:1, 

NAT.2020.208 

 

9. Tillståndsbevis från Polisen för utomhuskonsert Grebbestad 

A.612.859/2019, 16-19 juli, ALL.2020.219 

 

10. Länsstyrelsens beslut om strandskydd och vattenverksamhet ,dnr: 521-

44316-2019 och 535-47784-2019, Pinnö 1:2, Pinnö 1:3, Pinnö 1:4, 

NAT.2020.221 
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11. Länsstyrelsens beslut om avslag för muddring och strandskyddsdispens, 

dnr: 535-33326-2019, Lammön 1:33, NAT.2020.293 

 

12. Beslut från barn och utbildningsnämnden om giftfri förskola § 116 

2019-12-10, HSK.2020.217 

 

13. Permanent serveringstillstånd Tanumstrand, Ertseröd 1:31, 

LIV.2020.298 

 

14. Länsstyrelsens beslut om föreläggande att återställa våtmark, dnr: 535-

33878-2018, Tanums-Ulseröd 1:1, NAT.2020.300 

 

15. Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens för trädäck vid båthus, 

drn 521-46299-2019, Tanums-Ejgde 2:6, STR.2020.299 

 

16. Länsstyrelsens beslut gällande ingrepp i fornlämning, dnr: 432-5093-

2020, Utgård 1:9, NAT.2020.324 

 

17. Länsstyrelsens beslut om tillstånd för preparering av djur enligt 

artskyddsförordningen, dnr: 522-191-2020, Fröstorp 1:10, 

NAT.2020.326 

 

18. Länsstyrelsens beslut om tillstånd enligt landskapsbildsskydd för 

nätstation, dnr: 521-4100-2020, Södra Röd 2:2, NAT.2020.325 

 

19. Länsstyrelsens beslut om tillstånd till arkeologisk 

forskningsundersökning, dnr: 431-46822-2019, Grebbestad 2:290, 

NAT.2020.328 
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MBN § 38     BYGG.2020.109  

Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus, 
KALLSÄNGEN 1:1     

 
Bakgrund 
Ansökan kom in den 19 januari 2020.  

 

Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus. Ansökan anger att man 

önskar uppföra ett bostadshus i en våning med inredd vind. Önskad 

byggnadsarea anges till 160 m². Huset takvinkel är angiven till 23-34 grader. 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och 

ligger heller inte inom sammanhållen bebyggelse.  

 

Kommunens Översiktsplan 2030 anger att den aktuella platsen ligger inom 

vad som benämns som Inre kustzon, där följande värden framhävs: 

• 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 

• Möjlighet att läsa historisk utveckling i landskapet 

 

För den inre kustzonen anges följande rekommendationer i tillämpliga delar 

• Vid all förändring ska hänsyn tas till områdets värden. 

• 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. 

  

Platsen ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövård enligt 

miljöbalken 3 kapitlet 6 §.  

 

Fastigheten ligger inom en av kommunens utpekade kulturmiljöer i Tanums 

kommuns kulturminnesvårdsprogram från 1984. 
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Den aktuella platsen är belägen i område som är redovisat av länsstyrelsen 

som regionalt värdefullt odlingslandskap. 

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 i yttrande bedömt att avloppsfrågan bör kunna lösas 

inom fastigheten. En slutlig bedömning kring detta görs när ansökan om 

tillstånd för enskilt avlopp är inlämnad till miljöavdelningen. I skrivelsen 

framhåller miljöavdelningen att den tänkta vägen till platsen leder utmed ett 

dike och en stenmur vilka kan omfattas av biotopskydd. 

 

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har fått tillfälle att yttra sig och har inget att 

erinra mot förslaget ur fornlämningssynpunkt. 

 

De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 

att yttra sig senast den 14 februari. Inga synpunkter från grannar har 

inkommit. 

Bedömning 
Företrädare för miljö- och byggnadsnämnden besökte platsen under 

besiktningsresa den 5 november. 

 

Den aktuella platsen är belägen i ett öppet flikigt jordbrukslandskap. Läget 

för tänkt bostadshus är utmed gräns mellan åker och berg, en placering 

vilket överensstämmer väl med traditionen kring hur bebyggelse placerats i 

jordbrukslandskapet. Åtgärden berör inte jordbruksmark. Förslaget ansluter 

inte direkt men ändå relativt nära till befintlig bebyggelse.  

 

Tillfart till tomten är tänkt att lösas med anläggande av ny väg på 

impediment invid gräns mot åker och skog. Åtgärden bedöms inte innebära 

skada på de värden som framhålls i kommunens kulturmiljöprogram. 

 

Förslaget bedöms som förenligt med vad som anges i kommunens 

översiktsplan och vad som anges i 2 kapitlet i plan och bygglagen (PBL). 

 

Ansökan bedömdes komplett den 19 januari 2020. 

 

Beredningsförslag 

Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag,  

att ge positivt förhandsbesked för ett enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 

17§ PBL. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att ge positivt förhandsbesked för ett enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 

17§ PBL.  
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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.  

 

Förhandsbeskedet gäller i ansökan och med bilagd situationsplan redovisad 

placering och omfattning. 

 

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.  

 

Förhandsbeskedet gäller i ansökan redovisad placering och omfattning, 

 

Tillkommande byggnader ska anpassas till landskapsbild och omgivande 

bebyggelse.  

 

Ansökan om bygglov skall innehålla en nybyggnadskarta och redovisa 

marknivåer före och efter byggnation inom hela tomten.  

 

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. 

 

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 
Förhandsbesked 13 341 kronor 

varav kostnad för underrättelse/kungörelse är 7 116 kronor. 

Faktura skickas separat. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

 

Kungörelse om förhandsbesked: 

Enligt sändlista 

Post- och inrikes tidningar 

mailto:kommun@tanum.se
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MBN § 39     BYGG.2019.2640  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, 
gäststuga och carport/förråd, RESÖ 3:63     

 
Bakgrund 
Ansökan kom in den 19 november 2019.  

 

Ansökan avser bygglov för fritidshus, gäststuga samt carport/förråd på en 

fastighet belägen vid Gårvik, Resö. Den sökta åtgärden omfattar bostadshus, 

gäststuga samt garage/carport om sammanlagt cirka 216  m² byggnadsarea, 

cirka 306 m² bruttoarea och cirka 44 m² öppenarea. 

 

Den aktuella fastigheten avstyckades för bostadsändamål år 1987. Ett 

gällande förhandsbesked för den aktuella platsen saknas idag.  

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 

ligger inom sammanhållen bebyggelse.  

 

Kommunens Översiktsplan 2030 anger att den aktuella platsen ligger inom 

Resö samhällsområde och inom området redovisas följande 

rekommendationer:   

   

- Vid all förändring ska hänsyn tas till Resös identitet. 

- 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. 

    

Platsen ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv och naturvård 

enligt miljöbalken 3 kapitlet 6 §. Platsen omfattas även av särskilda 

hushållningsbestämmelser för obruten kust och turism och rörligt friluftsliv 

enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 

 

Platsen omfattas av strandskydd enligt 7 kap miljöbalken. Beslut finns om 

dispens från gällande strandskydd, daterat 2019-10-10.  
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Platsen där sökanden önskar uppföra byggnadsverket ingår i den 

kulturhistoriska bebyggelseinventeringen över Resö och Galtö. Berörd 

fastighet gränsar i väster till en av de i rapporten uttagna miljöerna i Gårvik. 

I denna framhålls följande värden: 

- Kopplingen mellan fiskarbebyggelse och sjöbodar minner om tidigare 

strukturer. 

- De äldre välbevarade husen bör behålla den traditionella utformning de 

har för att man ska kunna förstå bebyggelsens utveckling. Sammanhanget 

bostad och sjöbod är också viktig att bibehålla. 

 

I rapporten redovisas flera enskilda byggnader i den berörda fastighetens 

närhet, vilka bedöms som kulturhistoriskt värdefulla. 

Lagstiftning 
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. 

Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 

miljöbalken ska tillämpas. 

 

Enligt 2 kapitlet 4 § plan- och bygglagen (PBL) får mark tas i anspråk för att 

bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

 

Enligt 2 kapitlet 5 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och 

byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 

hänsyn till 

1. människors hälsa och säkerhet,  

2. jord, berg- och vattenförhållandena,  

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,  

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 

bullerstörningar, och  

5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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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 fått tillfälle att yttra sig och meddelar att den aktuella 

platsen ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp 

samt att det finns ledningar för vatten och spillvatten förberett till 

fastigheten. I yttrandet anges förutsättningar för anslutning mot kommunens 

vatten- och spillvattennät, och yttrandet anger vidare förslag på hantering av 

dagvatten.  
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De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 

att yttra sig fram till 20 februari. Ägare till fastigheterna Resö 3:59, 3:61, 

3:62 meddelar att man inte har någon erinran mot förslaget vad gäller 

utformning och placering samt framhåller att gällande servitut för fastighet 

Resö 3:31 för tillfart och parkering på aktuell fastighet skall respekteras. 

 

Ägare till fastigheten Resö 3:31 framhåller i sin skrivelse att flera faktorer 

bör beaktas på den aktuelle platsen,  

-Problem med ett dike mellan den nu aktuella fastigheten och Resö 3:31 

med återkommande översvämningar, vilka riskerar att förvärras med nu 

aktuella åtgärden och att bygglov bör villkoras med att dagvatten avleds på 

sätt som inte drabbar Resö 3:31. 

-Att gällande servitut för vattentäkt till förmån för Resö 3:31 på nu aktuell 

fastighet respekteras och att inga försämringar av täktens vattenmängd eller 

vattenkvalitet sker. 

-Att gällande servitut för tillfartsväg och parkering till förmån för  

Resö 3:32, belägen på nu aktuell fastighet, respekteras. 

-Att bygg- och anläggningsverksamhet knuten till åtgärder på fastigheten 

bör förläggas till annan tid på året än perioden 15 juni -15 augusti. 

 

Ägare till fastighet Resö 3:60 framhåller i yttrande att det finns stora 

problem med dagvattenhanteringen utmed bäcken öster om fastigheten och 

att åtgärder måste till för att lösa problem vilka inte får påverkas av den 

aktuella byggnationen. 

 

Sökanden har underrättats om vad som tillförts ärendet enligt ovan och getts 

möjlighet att yttra sig över det. 

Bedömning 
Förslaget avser bebyggande av ett plant markområde vilken till i sen tid 

varit trädbevuxen. Fastighetsbildning är genomförd redan år 1987 då flera 

bostadsfastigheter i närområdet styckades av och fastigheterna har därefter 

bebyggts. Förslaget anger en relativt hög exploateringsgrad på fastigheten 

med tre byggnader och med ett relativt stort bostadshus. Bedömningen är att 

byggnaden med sin placering inte verkar dominerande i sitt 

landskapsavsnitt. 

 

I inkomna synpunkter framhålls att Resö 3:63 belastas av servitut till förmån 

för fastigheten Resö 3:31 och servituten avser rätt till utfart, parkering och 

vattentäkt. Den sökta åtgärden bedöms inte påverka servituten. Fastigheten 

belastas även av en ledningsrätt för kommunala vatten- och 

spillvattenledningar och dagvattenledningar.  
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Sökanden har upplysts om vilka rättigheter som belastar fastigheten, och 

sökandens ansvarar för att möjligheten att utöva rättigheterna inte 

försämras.  

 

Det har inkommit synpunkter gällande att det finns problem i området 

avseende hantering av dagvatten. Fastigheten ligger inom kommunalt 

verksamhetsområde för dagvatten, och VA-avdelningen har förslagit att 

dagvatten släpps till dike efter fördröjning i stenkista på fastigheten. 

 

Åtgärden bedöms vara i överensstämmelse med översiktsplanens 

rekommendationer samt kraven i 2 kapitlet PBL och uppfyller härigenom 

kraven i 9 kapitlet 31 § PBL. 

 

Ansökan bedömdes komplett 2020-01-21.  

 

Beredningsförslag 

Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag,  

att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, samt 

att som kontrollansvarig godta Jarmo Hämäläinen. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, samt 

att som kontrollansvarig godta Jarmo Hämäläinen.  

  

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. 

 

Resö 3:63 belastas av servitut avseende utfart, parkering samt vattentäkt till 

förmån för Resö 3:31, och fastigheten belastas även av en ledningsrätt för 

kommunala vatten- och avloppsledningar.  

 

 

 

http://www.poit.se/
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Innan byggnadsarbeten får påbörjas ska byggherren se till att det finns ett 

färdigställandeskydd, om inte nämnden beslutar annat. 

 

Yttrande från VA-avdelningen följer med beslutet. Läs igenom och ta hänsyn 

till det som står i yttrandet. 

 

Platsen omfattas av strandskydd enligt miljöbalken. Beslut finns om dispens 

från strandskyddet som finns beslutat 2019-10-10. Detta beslut gäller från 

nämnda datum och två år framåt. 

 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från dagen beslutet fått laga kraft. 

 

Avvikelser från ritningar som tillhör detta beslut kan komma att kräva nytt 

bygglov och startbesked. Byggherren behöver därför kontakta 

bygglovsavdelningen innan det utförs några åtgärder under byggprocessen 

som avviker från detta bygglov, t.ex. ändrad placering. Om utförandet inte 

överensstämmer med givet bygglov kan det leda till att vi måste ta ut en 

byggsanktionsavgift. 

 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 

överklagar, se bilaga. 

 

Beslut som går någon part emot delges med förenklad delgivning. 

Information om vad det innebär finns på vår hemsida 

tanum.se/forenkladdelgivning eller kontakta förvaltningen genom e-post 

till kommun@tanum.se eller ring 0525-180 00. 

Specifikation avgift 
Bygglovsgranskning 23 436 kronor  

Underrättelse/kungörelse 3 647 kronor 

Teknisk handläggning 21 874 kronor 

Avgift totalt 48 957 kronor 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

 

Kungörelse om lov: 

Enligt sändlista 

Post- och inrikes tidningar 

mailto:kommun@tanum.se
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MBN § 40     BYGG.2020.24  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
entré/informationsplats, rivning av befintlig byggnad, 
TIGERHÄLLAN 1:1     

 
Bakgrund 
Ansökan kom in den 7 januari 2020.  

 

Ansökan avser bygglov för byggnad som skall fungera som entré- och 

informationsplats för Kosterhavets nationalpark på Resö.  

 

Åtgärden omfattar cirka 85 m² byggnadsarea, cirka 85 m² bruttoarea. 

 

Förhandsbesked beslutat 2018-08-28, beslut 2018 § 170, finns avseende 

motsvarande åtgärd 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 

ligger inom sammanhållen bebyggelse.  

 

Kommunens Översiktsplan 2030 anger att den aktuella platsen är belägen 

inom vad som benämn som Resö samhällsområde. Inom detta område gäller 

följande rekommendationer i tillämpliga delar. 

 

- Vid all förändring ska hänsyn tas till Resös identitet. 

- 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. 

  

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 gränsar till område som omfattas av Natura 2000, art och 

habitatdirektivet. 
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Fastigheten ligger inom en av kommunens utpekade kulturmiljöer i Tanums 

kommuns kulturminnesvårdsprogram från 1984. 

 

Platsen där sökanden önskar uppföra byggnadsverket ingår i den 

kulturhistoriska bebyggelseinventeringen över Kragenäs, Galtö och Resö 

från 2015. Platsen för tänkt byggnad är belägen i område som i denna 

rapport är benämnd "6.9 Oljeskär och Hamnsundet" vilken erhållit 

Kulturhistorisk bedömning klass I-II, dvs. högsta till näst högsta värdeklass. 

Fler närbelägna byggnader som bedöms ha kulturhistoriskt värde finns 

redovisade i samma inventering. Det gäller Tigerhällan 1:4 (klass I-II), 

Myren 1:21 (klass I-II), Myren 1:23 (klass I-II), Myren 1:4 (klass I-II), 

Myren 1:17 (klass 1), Tigerhällan 1:2(Tempo, klass II). 

Lagstiftning 
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 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. 

 

I 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (PBL) föreskrivs att byggnadsverk ska 

placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte medför 

betydande olägenhet för omgivningen. 
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Enligt 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för 

åtgärder utanför ett område med detaljplan om det inte behövs planläggning 

enligt PBL 4 kapitlet 2 eller 3 § och om åtgärden uppfyller kraven i 

tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet. 

Beslutsunderlag 
VA-avdelningen har i yttrande meddelat att den aktuella platsen ligger 

utanför verksamhetsområde för kommunens va-nät men att det finns 

kommunala ledningar intill samt att en VA-förening ansluten till 

kommunens nät har ledningar i närområdet. Yttrandet anger vad som bör 

beaktas om anslutning till kommunens VA-nät önskas. 

 

De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 

att yttra sig till och med den 10 februari. Ägare till fastigheten Resö 3:59 har 

inkommit med svar och har synpunkter på byggnadens utformning samt 

framhåller att planarbetet för Resö hamn bör fullföljas.  

 

Trafikverket har kontaktats angående byggnation i nära anslutning till 

allmän väg. Trafikverket har meddelat att man inte har något att erinra mot 

åtgärden. 

 

Sökanden har underrättats om vad som tillförts ärendet enligt ovan och getts 

möjlighet att yttra sig över det. 

Bedömning 
Åtgärden gäller besöksplats med samlingssal samt toaletter fördelade på två 

mindre byggnader nära hamnområdet på Resö. Förslaget till bygglov följer 

väl de skisser som presenterades redan i anslutning till förhandsbeskedet 

och förslaget bedöms överensstämma med tidigare beslutat förhandsbesked. 

Åtgärden bedöms i mycket liten utsträckning minska befintliga siktlinjer 

mot sjön och bedöms heller inte komma att bli framträdande i sitt 

landskapsavsnitt. Bygglovsavdelningen gör den samlade bedömningen att 

byggnad med föreslagen utformning är väl avpassad för den aktuella platsen 

vad gäller funktion och gestaltning. 

 

Åtgärden bedöms följa översiktsplanens rekommendationer och uppfylla 

kraven i 9 kapitlet 31 § PBL. 

 

Ansökan bedömdes komplett 2020-02-06.  
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Beredningsförslag 

Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag,  

att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, samt 

att som kontrollansvarig godta Öyvind Johansen. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, samt 

att som kontrollansvarig godta Öyvind Johansen.  

  

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. 

 

Yttrande från VA-avdelningen följer med beslutet. Läs igenom och ta hänsyn 

till det som står i yttrandet. 

 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från dagen beslutet fått laga kraft. 

 

Avvikelser från ritningar som tillhör detta beslut kan komma att kräva nytt 

bygglov och startbesked. Byggherren behöver därför kontakta 

bygglovsavdelningen innan det utförs några åtgärder under byggprocessen 

som avviker från detta bygglov, t.ex. ändrad placering. Om utförandet inte 

överensstämmer med givet bygglov kan det leda till att vi måste ta ut en 

byggsanktionsavgift. 

 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 

överklagar, se bilaga. 

 

 

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 8 174 kronor  

Underrättelse/kungörelse 7 116 kronor 

Teknisk handläggning 9 536 kronor 

Avgift totalt 24 826 kronor 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

 

Kungörelse om lov: 

Enligt sändlista 

Post- och inrikes tidningar 

 

mailto:kommun@tanum.se
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MBN § 41     BYGG.2020.96  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
och garage, KÄRRABY 6:1     

 
Bakgrund 
Ansökan kom in den 16 januari 2020.  

 

Ansökan avser bygglov för bostadshus samt garage på en plats söder om 

tätorten Slottet. 

 

Åtgärden omfattar cirka 154 m² byggnadsarea, cirka 221 m² bruttoarea. 

 

För åtgärden saknas förhandsbesked varför en lokaliseringsprövning ingår i 

prövningen av åtgärden. 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och 

ligger inte inom sammanhållen bebyggelse.  

 

Kommunens Översiktsplan 2030 anger att platsen ligger inom vad som 

benämns Inre kustzon där följande värden lyfts fram:  

-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 

-Möjlighet att läsa historisk utveckling i landskapet 

 

Översiktsplanen anger följande rekommendationer i här tillämpliga delar för 

att värna ovanstående värden  

-Vid all förändring ska hänsyn tas till områdets värden. 

-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. 
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Platsen omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser för obruten kust 

och turism och rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§. 

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

allmänna och enskilda intressen. 

 

Enligt 2 kapitlet 2 § plan- och bygglagen (PBL) ska prövningen syfta till att 

mark- och vattenområden används för det ändamål som områdena är mest 

lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges 

åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 

Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 

miljöbalken ska tillämpas. 

 

Enligt 2 kapitlet 4 § plan- och bygglagen (PBL) får mark tas i anspråk för att 

bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

 

Enligt 2 kapitlet 5 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och 

byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 

hänsyn till 

1. människors hälsa och säkerhet,  

2. jord, berg- och vattenförhållandena,  

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,  

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 

bullerstörningar, och  

5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

 

Enligt 2 kapitlet 6 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och 

byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 

till  

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan,  

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och 

andra olyckshändelser,  

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av 

stridshandlingar,  

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och 

hygienförhållanden,  

5. möjligheterna att hantera avfall,  

6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,  
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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 
Miljöavdelningen har i yttrande angivit som en översiktlig bedömning att 

avlopp går att lösa på platsen men att slutlig bedömning kan göras först när 

ansökan om tillstånd för avlopp prövas av miljöavdelningen. I skrivelsen 

framhålls även att bäckar/diken invid åkermark kan klassas som 

biotopskyddade. 

 

Trafikverket har, för ett annat beviljat förhandsbesked nära den nu aktuella 

platsen och inom samma fastighet, tillstyrkt den utfart mot allmän väg som 

nu är aktuell (se beslut MBN §325/2019). 

 

De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 

att yttra sig med sista svarsdag 14 februari. En granne har inkommit med ett 

skriftligt medgivande till åtgärden. Inga ytterligare yttrande från grannar har 

inkommit.  

 

Sökanden har underrättats om vad som tillförts ärendet enligt ovan och getts 

möjlighet att yttra sig över det. 

Bedömning 
Företrädare för miljö- och byggnadsnämnden har besiktigat platsen  

28 januari.  
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Förslaget avser bygglov för bostadshus samt garage på en åkerholme 

omgärdad av jordbruksmark. Utfart till platsen är via en enkel tidigare 

traktorväg via ett ytterligare impediment i landskapet. 

 

Den aktuella platsen för åtgärden är en åkerholme. Den totala yta som på 

den aktuella platsen utgörs av impedimentmark med berg och skog 

överstiger 0,5 hektar. Därigenom omfattas inte platsen av biotopskydd för 

åkerholme enligt definitionen i förordningen (1998:1252) om områdesskydd 

enligt miljöbalken m m. 

 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att den aktuella platsen i sig kan ses 

som ett traditionellt byggnadsläge och att platsen därigenom ger stöd åt 

förslaget. Bedömningen är vidare att den föreslagna bebyggelsen på platsen 

såväl avseende skala som gestaltning väl harmonierar med traditionellt 

byggande och bedöms bli väl avpassad för den tänkta placeringen. 

 

Förslaget bedöms i mycket begränsad utsträckning komma att beröra 

jordbruksmark. 

 

Avseende buller är bedömning utifrån årsmedelvärde kring trafikmängd, 

gällande hastighetsgräns samt avstånd till väg att bullervärdena ligger klart 

under gränsvärden för tillåten bullernivå. 

 

Åtgärden bedöms följa översiktsplanens rekommendationer och uppfylla 

kraven i 9 kapitlet 31 § PBL. 

 

Ansökan bedömdes komplett 29 januari 2020. 

 

Beredningsförslag 

Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag,  

att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, samt 

att som kontrollansvarig godta Magnus Bengtsson. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, samt 

att som kontrollansvarig godta Magnus Bengtsson.  

 

Observera att tekniskt samråd ska genomföras innan startbesked ges 

och arbete får påbörjas. 
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Upplysningar 

Arbetet får inte påbörjas förrän efter fyra veckor från det att beslutet om 

bygglov har publicerats i Post- och inrikes tidningar på webben www.poit.se, 

samt att startbesked har lämnats av miljö- och byggnadsnämnden. 

Startbeskedet är skriftligt. 

 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. På det tekniska samrådet bedömer vi 

om det behövs arbetsplatsbesök. En kallelse till detta möte skickas separat. 

 

Innan byggnadsarbeten får påbörjas ska byggherren se till att det finns ett 

färdigställandeskydd, om inte nämnden beslutar annat. 

 

Yttrande från miljöavdelningen följer med beslutet. Läs igenom och ta 

hänsyn till det som står i yttrandet. 

 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från dagen beslutet fått laga kraft. 

 

Avvikelser från ritningar som tillhör detta beslut kan komma att kräva nytt 

bygglov och startbesked. Byggherren behöver därför kontakta 

bygglovsavdelningen innan det utförs några åtgärder under byggprocessen 

som avviker från detta bygglov, t.ex. ändrad placering. Om utförandet inte 

överensstämmer med givet bygglov kan det leda till att vi måste ta ut en 

byggsanktionsavgift. 

 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 

överklagar, se bilaga. 

 

Beslut som går någon part emot delges med förenklad delgivning. 

Information om vad det innebär finns på vår hemsida 

tanum.se/forenkladdelgivning eller kontakta förvaltningen genom e-post 

till kommun@tanum.se eller ring 0525-180 00. 

 
Specifikation avgift 
Bygglovsgranskning 17 028 kronor  

Underrättelse/kungörelse 7 116 kronor 

Teknisk handläggning 15 893 kronor 

Avgift totalt 40 037 kronor 

 
 

 

 

http://www.poit.se/
mailto:kommun@tanum.se
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Beslutet skickas till 
Sökanden 

 

Kungörelse om lov: 

Enligt sändlista 

Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 42     BYGG.2019.2713  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, 
förhandsbesked lämnat 2017-12-12, § 270, LÖSSGÅRD 
1:122     

 
Bakgrund 
Ansökan kom in den 3 december 2019.  

 

Ansökan avser uppförande av ett nytt fritidshus i dalgången mot 

Hamneviken på Hamburgö. 

  

Åtgärden omfattar cirka 136 kvadratmeter byggnadsarea och cirka 177 

kvadratmeter bruttoarea. Sökandens första förslag avsåg ett hus med 7,35 

meters nockhöjd. Efter anpassning har sökanden sänkt taknocken så att 

ansökan gäller ett hus med 6,8 meter nockhöjd. 

 

Förhandsbesked beslutat 2017-12-12, § 270, finns avseende uppförande av 

ett fritidshus, anpassat till landskapsbild, i ett våningsplan och med  

max 125 m² byggnadsarea. 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 

ligger inom sammanhållen bebyggelse.  

 

Kommunens Översiktsplan 2030 anger följande rekommendationer:  

Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor 

vikt ska läggas på bebyggelsens anpassning till landskapet.  

 

Området omfattas av fördjupad översiktsplan för Hamburgsund, antagen av 

kommunfullmäktige 2008-09-08. Området betecknas som kulturhistorisk 

värdefull miljö. Planen anger bl.a. följande rekommendationer: Ny 

bebyggelse kan med hänsyn till områdets kulturvärden endast medges i 

undantagsfall där landskapsbilden och kulturmiljön tillåter. 

 

Fastigheten ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv 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 §§. 
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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 
De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 

att yttra sig senast 2020-02-13. Det har inte inkommit några synpunkter. 

Bedömning 
Åtgärden avviker från tidigare beslutat förhandsbesked avseende 

byggnadsarea. Enligt förhandsbeskedet ska byggnadens area inte överstiga  

125 kvadratmeter. Ansökan redovisar en byggnad med en byggnadsarea om 

136 kvadratmeter. Bedömningen är att ökningen i förhållande till villkoret i 

förhandsbeskedet varken skadar de kulturhistoriska värdena i området eller 

på något annat sätt har en negativ påverkan.  

 

Enligt villkor i förhandsbesked ska en ny byggnad på fastigheten uppföras i 

ett plan motsvarande plan- och byggförordningens definition. 

Tillkommande byggnader ska anpassas till landskapsbild och så långt 

möjligt beakta och värna befintliga siktlinjer utmed dalgången och ut mot 

Hamneviken.  

 

Byggnaden som ska uppföras kommer att placeras inom det lägre området 

av dalgången. På grannfastigheten mot Hamneviken, Lössgård 1:72, finns 

det ett mycket lägre fritidshus, jämfört med det nya huset. På 

grannfastigheten i norr, Lössgård 1:25, finns det ett äldre tvåplanshus med 

mansardtak. Det nya husets golvnivå kommer att hamna cirka en meter 

lägre jämfört med grannhuset i norr. Även nockhöjden kommer vara lägre 

än grannhusets nock. 

 

Byggnaden enligt ansökan bedömdes inledningsvis vara för hög i 

förhållande till kravet i förhandsbeskedet om att huset ska vara ett 

envåningshus, även om byggnaden tekniskt sett är att se som ett 

envåningshus. Sökanden har reviderat ansökan med avseende på husets 

nockhöjd, och nockhöjden har sänkts med 0,5 meter. Bedömningen är att 

sänkningen av nockhöjden är en tillräcklig anpassning till syftet med 

villkoret i förhandsbeskedet om att huset ska ha ett våningsplan, och de 

befintliga siktlinjerna utmed dalgången bedöms inte 

avsevärt påverkas negativt. 
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Sammantaget bedöms att ansökan följer den fördjupade översiktsplanens 

rekommendationer och uppfyller kraven i 9 kapitlet 31 § PBL. 

 

Ansökan bedömdes komplett den 27 januari 2020.  

 

Beredningsförslag 

Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag,  

att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, samt 

att som kontrollansvarig godta Björn Larsen. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, samt 

att som kontrollansvarig godta Björn Larsen. 

  

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. 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. 

 

Yttrande från VA-avdelningen följer med beslutet. Läs igenom och ta hänsyn 

till det som står i yttrandet. 

 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från dagen beslutet fått laga kraft. 

 

Avvikelser från ritningar som tillhör detta beslut kan komma att kräva nytt 

bygglov och startbesked. Byggherren behöver därför kontakta 

bygglovsavdelningen innan det utförs några åtgärder under byggprocessen 

som avviker från detta bygglov, t.ex. ändrad placering. Om utförandet inte 

överensstämmer med givet bygglov kan det leda till att vi måste ta ut en 

byggsanktionsavgift. 

 

http://www.poit.se/
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Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man 

överklagar, se bilaga. 

 

Specifikation avgift 
Bygglovsgranskning 10 714 kronor  

Underrättelse/kungörelse 6 995 kronor 

Teknisk handläggning 12 499 kronor 

Avgift totalt 30 208 kronor 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

 

Kungörelse om lov: 

Enligt sändlista 

Post- och inrikes tidningar 
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MBN § 43     BYGG.2019.2820  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, 
BOTTNA 1:19     

 
Bakgrund 
Ansökan kom in den 17 december 2019 och bedömdes vara komplett den  

7 februari 2020 

 

Ansökan avser uppförande av ett fritidshus. På fastigheten finns ett mindre 

fritidshus samt två komplementbyggnader. 

 

Åtgärden omfattar cirka 40 m² byggnadsarea och cirka 80 m² bruttoarea. 

Bestämmelser 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

 

Kommunens Översiktsplan 2030 anger följande värden: 

Kontrasten mellan bebyggelse och omgivande obebyggda berg, det öppna 

odlingslandskapet, bebyggelsens skala och underordnade placering i 

landskapet, allmänhetens möjlighet att uppleva och röra sig i området, med 

mera. 

 

Enligt Översiktsplan 2030 ska vid all förändring tas hänsyn till områdets 

värden. 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. 

 

Platsen ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövård enligt 

miljöbalken 3 kapitlet 6 § med motivering: Dalgångsbygd där rikedom på 

fornlämningar, två medeltida kyrkor och ett småbrutet odlingslandskap 

tillsammans speglar ett småskaligt, kustnära landskapsutnyttjande från 

yngre stenåldern fram till idag.  

 

Platsen omfattas även 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 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 fått tillfälle att yttra sig och har meddelat att det finns 

ett godkänt tillstånd för enskilt avlopp från 2019 där nybyggnationen är 

beaktad. 

 

De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 

att yttra sig men har inte inkommit med några synpunkter. 

Bedömning 
Fastigheten bedöms vara ianspråktagen som tomtplats. Den tillkommande 

byggnaden bedöms inte skada värdena på platsen. 

Det finns inte några kända fornlämningar på fastigheten. 

 

Åtgärden bedöms följa översiktsplanens rekommendationer och uppfylla 

kraven i 9 kapitlet 31 § PBL. 

 

Förvaltningen gör den samlade bedömningen att förutsättningar för att ge 

bygglov är uppfyllda.  

 

Beredningsförslag 

Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag,  

att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, samt 

att som kontrollansvarig godta Håkan Jarlengrip. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, samt 

att som kontrollansvarig godta Håkan Jarlengrip.  

  

Observera att tekniskt samråd ska genomföras innan startbesked ges 

och arbete får påbörjas. 
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Upplysningar 
Arbetet får inte påbörjas förrän efter fyra veckor från det att beslutet om 

bygglov har publicerats i Post- och inrikes tidningar på webben www.poit.se, 

samt att startbesked har lämnats av miljö- och byggnadsnämnden. 

Startbeskedet är skriftligt. 

 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 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. 

Specifikation avgift 
Bygglovsgranskning 10 044 kronor  

Underrättelse/kungörelse 2 531 kronor 

Teknisk handläggning 9 375 kronor 

Avgift totalt 21 950 kronor 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

 

Kungörelse om lov: 

Enligt sändlista 

Post- och inrikes tidningar

http://www.poit.se/
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MBN § 44     BYGG.2019.2613  

Ansökan om bygglov för uppförande av en skylt, 
OPPEN 3:4     

 
Bakgrund 
Ansökan kom in den 15 november 2019.  

 

Ansökan avser uppförande av skylt, utformad som en klotgrill på en 

parkeringsplats.  

 

Skyltens konstruktion upptar cirka 4 m² yta. 

 

Sökanden har kommunicerats om avslag men önskar att miljö- och 

byggnadsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde. 

Bestämmelser 
För fastigheten gäller detaljplan antagen 2010-06-15. 

 

Platsen ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövård enligt 

miljöbalken 3 kapitlet 6 §. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för 

planenliga åtgärder inom områden med detaljplan, under vissa 

förutsättningar. Bland annat ska fastigheten överensstämma med 

detaljplanen och uppfylla kraven i tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet.  

 

Beslutsunderlag 
Trafikverket har fått möjlighet att yttrat sig. Trafikverkets bedömning är att 

skyltens placering inte skulle påverka trafiksäkerheten på väg E6 i någon 

betydande omfattning.  

 

De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle 

att yttra sig men inte inkommit med några synpunkter.  
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Gatu- avdelningen har fått möjlighet att yttra sig avseende skyltens 

påverkan på trafiken för intilliggande kommunal väg. Yttrandet beskriver 

skylten som iögonfallande och distraherande, samt att skyltens placering så 

pass nära rondellen skulle bli siktskymmande och påverka trafiksäkerheten 

negativt. Beslutet i detta ärende är oerhört viktigt för framtida beslut där 

andra företagare kommer vilja ha sina varumärken placerade i gatumiljö. 

 

Sökanden har underrättats om vad som tillförts ärendet enligt ovan och getts 

möjlighet att yttra sig över det. 

Bedömning 
Bygglovsavdelningen gör den samlade bedömningen att angivna 

förutsättningar för att ge bygglov inte är uppfyllda.  

 

Åtgärden avviker från gällande detaljplan, eftersom skylten lokaliseras inom 

prickad mark som inte får bebyggas och som är avsedd att användas för 

parkering. 

Detaljplanen innehåller bestämmelser om var skyltar ska placeras. Syftet 

med bestämmelserna är att åstadkomma ett gemensamt skyltsystem, ett 

enhetligt uttryck och underlätta orientering.  

 

Den samlade bedömningen är att åtgärden inte kan bedömas som planenlig 

enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. Ej heller kan ansökan bedömas 

innebära en sådan avvikelse vilka avses i 9 kap 31 b § plan- och bygglagen, 

och är inte förenlig med detaljplanens syfte. 

 

Ansökan bedömdes komplett den 15 november 2019. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att avslå bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen. 

 

Beredningsförslag 

Ärendet har inte varit med på beredningen. 

 

Yrkanden 

Thure Zakariasson (L) och Linda Hermansson (C) yrkar på återremiss av 

ärendet för att utreda en annan placering.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om nämnden vill besluta enligt förvaltningens 

förslag att avslå bygglov, eller enligt yrkande om återremiss och finner att 

nämnden vill återremittera ärendet.   

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att återremittera ärendet för fortsatt handläggning för att utreda en annan 

placering, samt  

att delegera till ordförande att fatta beslut i ärendet. 

 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
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MBN § 45     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 § 46     ALL.2020.14  

Meddelanden 2020, bygglov, plan- och kart    

 

Följande meddelanden föredrogs: 

 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-20 § 2, att nuvarande VA-policy 

avskaffas, vilket innebär att VA-gruppen upphör, ALL 2020.211 

 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-20 § 4, att anta 

Arbetsmiljöpolicy, ALL2020.211 

 

3. Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 9, gällande internkontroll 2019, 

uppföljning, ALL2020.212 

 

4. Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 36, gällande rekrytering av 

förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen, ALL 2020.212 

 

5. Mark- och miljödomstolen, 2020-01-28 meddelande om delgivning, 

kallelse till MMD angående överklagande av Länsstyrelsens beslut 

angående upphävande av kommunal strandskyddsdispens, Skickeröd 

1:4, STR 2018.2172 

 

6. Mark- och miljödomstolens dom 2020-02-04 i saken detaljplan för del 

av fastigheterna Tanums-Rörvik 1:101, 1:58 med flera, överklagande av 

kommunfullmäktiges antagandebeslut, MMD avslår överklagandena, 

PLAB 2017.436 

 

7. Mark- och miljödomstolen 2020-02-06, avgörandet har fått laga kraft 

2020-02-03, nu fråga om avskrivning, i ärende överklagande av 

bygglov för nybyggnad av ateljé på fastigheten Hamburgsund 2:9, 

BYGG 2018.2098 

 

8. Mark- och miljööverdomstolen, 2020-01-24, meddelande om 

överklagande av mark- och miljödomstolens dom i ärende bygglov för 

bryggor och kajer, Fåraby 1:5, BYGG 2018.531 

 

9. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2020-02-04, ger inte 

prövningstillstånd i ärende överklagande av bygglov i efterhand för 

sjöbod på fastigheten Fjällbacka 182:2, BYGG 2019.632 
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10. Mark- och miljööverdomstolens beslut meddelat 2020-02-12, ger inte 

prövningstillstånd i ärende överklagande av antagen detaljplan för 

Svenneby 2:14, Andreastorpet, PLAN 2011.1361 

 

11. Lagakraftbevis detaljplan för Svenneby 2:14, Andreastorpet, laga kraft 

2020-02-13, PLAN 2011.1361 

 

12. Mark- och miljööverdomstolens dom 2020-02-18, upphäver avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på 

fastigheten Kuseröd 2:186, BYGG 2018.813 
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MBN § 47     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 och handläggare informerar 

• Tillsynsresultat från miljöskyddstillsyn block 5 2019 

• Sanktioner miljöärenden - delegation 

• Miljöavdelningens beredskap vid olyckor och utsläpp 

• Politikerpraktik på miljöavdelningen 

• Uppföljning musikbuller 

• Info om planläget, (planlistan januari-juni 2020, kommunens 

planeringsberedskap, kommunens arbete med detaljplaner, ansvar 

mellan KS och MBN, ansvar mellan handläggare och konsulter) 

• Detaljplan för Tanumshede centrum del 3, information inför 

delegationsbeslut om granskning 

• Taxa förhandsbesked, beslut MBN 2019-06-18 § 163 

• Ersättningsrutin för pärm med delegationsbeslut, hur nämnden kan ta 

del av delegationsbeslut. 

            

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att tacka för informationen. 
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MBN § 48     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 § 49     ALL.2020.10  

Folkhälsorådet    

 

Ingen information. 

 

 





Upprops- och voteringslista

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2020-02-25

Namn Parti Uppdrag Ersättare i tjänst 

JA NEJ JA NEJ Avstår JA NEJ Avstår

Hans Schub M Ordförande X X

Karl-Erik Hansson C 1:e vice ordförande X X

Roger Friberg S 2:e vice ordförande X X Ingrid A § 26-34

Claes G Hansson M Ledamot X X

Linda Hermansson C Ledamot X X

Lars Olrog C Ledamot X X

Thure Zakariasson L Ledamot X X

Jan Olsson L Ledamot X X

Ronny Larsson S Ledamot X X Ingrid A § 35-49 X

Lisbeth Axelsson Johansson S Ledamot X X
Lars-Erik Borg SD Ledamot X X

Anders J Fogelmark M Ersättare X

Birgitta Nilsson M Ersättare X

Kent Andersson C Ersättare X

Magnus Aronsson C Ersättare X

Sonny Haglund KD Ersättare X

Ingrid Almqvist S Ersättare X § 26-34, § 35-49 X

Ramona Cully S Ersättare X

Niklas Klaving S Ersättare X
Rolf Trohne SD Ersättare X

Ärendenr 34 ÄrendenrNärvarande
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