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Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Plats och tid: Tjurpannan kl 08.30 
 

Övriga närvarande 

 
Per-Olof Hermansson, t.f. förvaltningschef, § 2-25 

Moa Leidzén, plan- och kartchef, § 2-6, 24 

Andrea Johansson, t.f. bygglovschef, § 2-23 

Mia Simonsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 7-9 

Patrik Palm, mätingenjör, § 24 

Linneá Åkerblom, GIS- och mätingenjör, § 24 

Sara Eitrem, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 24 

Martina Ståhl, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 2-25 

Lars Rydbom, bygglovhandläggare, § 10-16 

Claudia von der Mülbe, bygglovhandläggare, § 16 

Linda Ljungquist, bygglovhandläggare, § 17-21  

Ulrika Olsson, ekonom, § 2-6 

Lis Källstöm, nämndsekreterare 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Tid:     Tisdagen den 21 januari 2020, kl 08.30 

Plats:   Tjurpannan      

Ordförande:  Hans Schub  

 

    §§ Ärendebeskrivning   

MBN § 2 Godkännande av föredragningslistan 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan 

med följande ändringar: 

Utgående ärenden  

Ansökan om bygglov för uppförande av skylt. 

 
 

 

MBN § 3 Folkhälsorådet 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 

 

 

MBN § 4 Övertagande av kommunens kart- och mätverksamhet 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återta del av miljö- och byggnadsnämndens 

beslut 2019-12-03 § 307, att nämnden förutsätter att motsvarande 2019 års budgetram 

för verksamheten förs över till miljö- och byggnadsnämnden, samt att överta kart- och 

mätverksamheten med ett utökat kommunbidrag på 950 tkr. 

 

 

MBN § 5 Besluts- och behörighetsattestanter 2020 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förevisat förslag till besluts- och 

behörighetsattestanter 2020. 

 

 

MBN § 6 Budgetuppföljning och sjukfrånvaro 2020 för miljö- och byggnadsförvaltningen 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att uppföljning av budget och sjukfrånvaro i 

fortsättningen ska ske med två månaders mellanrum. Om avvikelser upptäcks kan det bli 

aktuellt att göra uppföljning varje månad. 

 

 

MBN § 7 Remiss om förslag till Lokala ordningsföreskrifter 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att yttra sig enligt förevisat förslag till yttrande. 

 

 

MBN § 8 Anmälan av delegationsbeslut 2020, miljö 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efter anmälan lägga förevisad redovisning 

till handlingarna. 

 

 

MBN § 9 Meddelanden 2020, miljö 

Meddelanden förevisades. 
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MBN § 10 Ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked med stöd 

av 2 kapitlet 2 § i plan- och bygglagen. 

 

 

MBN § 11 Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 

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

bygglovsansökan ska behandlas av miljö- och byggnadsnämnden. 

 

 

MBN § 12 Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 

enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen. 

 

 

MBN § 13 Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för två 

enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen. 

 

 

MBN § 14 Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för två 

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

föreslagna placeringarna av tomterna inte står i strid med värnandet av 

odlingslandskapet samt i mycket liten omfattning påverkar landskapet visuellt. Den 

angränsande befintliga bebyggelsen anses ligga tillräckligt nära för att kravet på 

samlad bebyggelse ska vara uppfyllt. Det finns därmed ingen konflikt med vad som 

anges i kommunens översiktsplan. 

 

 

MBN § 15 Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av fritidshus 

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

och bygglagen, med motiveringen att åtgärden bedöms som en liten avvikelse från 

gällande detaljplan och är förenlig med detaljplanens syfte. 

 

 

MBN § 16 Ansökan om bygglov för installation av solceller på tak 

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

och bygglagen, med motiveringen att intresset för installation av solpaneler är stort, 

nämnden menar också att varje nytt energibidrag som den förnyelsebara 

elproduktionen kan bidra till är av godo, såväl för den enskilde som för samhället i 

stort. Den aktuella fastigheten är belägen nära, men inte inom, en av de miljöer av 

kulturhistoriskt värde som redovisas i kommunens bebyggelseinventering från 2011. 

Därför bedömer nämnden att det är möjligt att bevilja bygglov för just denna byggnad. 
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MBN § 17 Anmälan om byggnation 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga ägare till fastigheten att vidta 

följande rättelse senast tre månader från det att beslutet har vunnit laga kraft: att hela 

den byggnad som består av boden med tillbyggd veranda på framsidan, inklusive altan 

mot vattnet, vidbyggd altan med plank på bodens baksida samt byggnadskonstruktioner 

under bod, altan och veranda mot mark till fullo ska monteras ned och bortforslas från 

platsen, även hela den byggnad som innehåller ett utedass ska till fullo monteras ned 

och bortforslas från platsen, inom tre månader efter att detta beslut fått laga kraft, samt  

att i enlighet med 11 kap. 40 § plan- och bygglagen, PBL, översända beslutet till 

Inskrivningsmyndigheten med begäran om anteckning i fastighetsregistret. 

Föreläggandet kommer därefter även att gälla mot en eventuell ny ägare av fastigheten. 

 

 

MBN § 18 Ansökan om rivningslov för enbostadshus  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av det underlag som visar att 

byggnaden är i för dåligt skick för att renoveras att ge rivningslov med stöd av 9 

kapitlet 34 § plan- och bygglagen. 

 

 

MBN § 19 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad 

soprum/förråd samt rivningslov för befintligt flerbostadshus 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av det underlag som visar att 

byggnaden är i för dåligt skick för att renoveras att ge rivningslov med stöd av 9 

kapitlet 34 § plan- och bygglagen, att återremittera den del av ansökan som avser 

bygglov för flerbostadshus och komplementbyggnad för fortsatt handläggning, samt  

att ansökan om bygglov därefter ska behandlas på miljö- och byggnadsnämndens 

sammanträde. 

 

 

MBN § 20 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 48 meters torn med tillhörande teknikbod 

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

och bygglagen. 

 

 

MBN § 21 Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen, då åtgärden bedöms 

som en liten avvikelse och förenlig med detaljplanens syfte. 

 

 

MBN § 22 Anmälan av delegationsbeslut 2020, bygglov, plan- och kart 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efter anmälan lägga förevisad redovisning 

till handlingarna. 

 

 

MBN § 23 Meddelanden 2020, bygglov, plan- och kart 

Meddelanden förevisades. 
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MBN § 24 Information och uppföljning 2020 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 

 

 

 

MBN § 25 Information om domar och rättsfall 2020 

Ingen information. 
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