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Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Plats och tid: Tjurpannan kl 08.30 
 
Övriga närvarande 
 

Mats Ove Svensson, t.f. förvaltningschef, § 269-300 
Christina Lörnemark, miljöchef, § 269-275, 277-280, 298 
Moa Leidzén, planchef, § 271-277, 298 
Carl-Johan Jansson, bygglovschef, § 269-275, 281-299 
Evelina Tollesson, planeringsarkitekt, § 277 
Erika Landestorp, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 277-278 
Sara Eitrem, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 298 
Lars Rydbom, bygglovhandläggare, § 280-289 
Linda Ljungqvist, bygglovshandläggare, § 292-293 
Claudia von der Mülbe, bygglovhandläggare, § 293-295 
Ulrika Olsson, ekonom, § 269-273 
Gunilla Ulfstad, HR, § 269-273 
Lis Källström, nämndsekreterare 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Tid:     Tisdagen den 29 oktober 2019, kl 08.30 

Plats:   Tjurpannan      

Ordförande:  Hans Schub  
 

    §§ Ärendebeskrivning  
MBN § 269 Godkännande av föredragningslistan 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända 
föredragningslistan med följande ändringar: 
Utgående ärenden  
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Kämperöd 1:190. 
 

 

 

MBN § 270 Folkhälsorådet 
Ingen information. 
 

 

MBN § 271 Budgetuppföljning per 30 september 2019 för miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fortsätta följa den ekonomiska 
utvecklingen vid varje nämndsammanträde samt föra en kontinuerlig dialog med 
förvaltningen om att ständigt förbättra verksamheten, samt att tacka för 
informationen. 
 

 

MBN § 272 Uppföljning av sjukfrånvaro 2019 för miljö- och byggnadsförvaltningen 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

 

MBN § 273 Samordnad administration för miljö- och byggnadsförvaltningen 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att samordna förvaltningens 
administration till en gemensam administration som underställs 
förvaltningschefen, samt att omorganisationen ska gälla från och med den  
1 november 2019. 
 

 

MBN § 274 Revidering av timtaxa inom miljöbalkens område inför 2020 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till timtaxa för tillsyn 
och prövning inom miljöbalkens område, 1 002 kronor/timme, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta timavgift 1 002 kronor/timme för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, samt att föreslå kommunfullmäktige att timtaxan inom 
miljöbalkens område ska träda i kraft vid tidpunkten för kommunfullmäktiges 
antagande av timtaxan. 
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MBN § 275 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagen inför 2020 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelslagen, att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelslagen, samt att föreslå kommunfullmäktige att 
taxan ska träda ikraft vid tidpunkten för kommunfullmäktiges antagande av taxan. 
 

 

MBN § 276 Detaljplan för Fjällbacka Kajen Norra Hamngatan del A, Richters och 
Betongpiren 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplanen för Fjällbacka 203:1 
avgränsas enligt förevisning. 
 

 

MBN § 277 Detaljplan för del av Knäm 2:14, bilserviceanläggning vid Knämmotet  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att planförslaget inte bedöms medföra 
någon betydande miljöpåverkan, att godkänna förevisad samrådsredogörelse, 
samt att godkänna förevisat planförslag för granskning. 
 

 

MBN § 278 Förslag till beslut, tillstånd till gemensam avloppsanläggning för 45 hushåll 
belägen på fastigheten Långekärr S:1 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna tillstånd till minireningsverk 
Topas 200 med efterföljande rening för vattentoalett samt bad-, disk- och 
tvättavlopp på Långekärr S:1, samt att förena tillståndet med förevisade villkor. 
 

 

MBN § 279 Anmälan av delegationsbeslut 2019, miljö 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efter anmälan lägga redovisning till 
handlingarna. 
 

 

MBN § 280 Meddelanden 2019, miljö 
Meddelanden föredrogs. 
 

 

MBN § 281 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivning av befintlig 
byggnad 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31§ 
plan- och bygglagen, att ge rivningslov med stöd av 9 kapitlet 34 § plan- och 
bygglagen. 
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MBN § 282 Anmälan om olovlig byggnation samt begäran om ingripande  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga ägare till fastigheterna att 
vidta följande rättelse senast inom fyra månader efter att detta beslut har fått laga 
kraft; att riva balkong på magasinsbyggnad och återställa fasaden till den 
utformning fasaden hade före 2014-04-22. Utbyggnader som fanns före det att 
balkongen byggdes avsedda för evakuering från husets andra våning får finnas 
kvar, att med stöd av 11 kap. 37 § PBL påföra ägarna av fastigheterna ett vite om 
i det fall ovanstående åtgärder inte vidtagits inom fyra 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 även mot en 
eventuell ny ägare av fastigheterna. 
 

 

MBN § 283 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 
plan- och bygglagen. 
 

 

MBN § 284 Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31§ plan- och bygglagen. 
 

 

MBN § 285 Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31§ 
plan- och bygglagen. 
 

 

MBN § 286 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig 
byggnad  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 
plan- och bygglagen, att ge rivningslov med stöd av 9 kapitlet 34 § plan- och 
bygglagen. 
 

 

MBN § 287 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, samt att 
kommande bygglovsansökan ska behandlas av miljö- och byggnadsnämnden.  
 

 

MBN § 288 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 § 289 Ansökan om förhandsbesked för tre bostadshus 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för ytterligare 
utredning av tillfartsvägen till de tre föreslagna bostadshusen. 
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MBN § 290 Anmälan om uppförd stuga 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga ägare till fastigheten att vidta 
följande rättelse senast 3 månader från det att beslutet har fått laga kraft: Ta bort 
stuga/villavagn i sin helhet med tillhörande tillbyggnad samt altan. Platsen och 
marken där byggnaderna står ska vara återställd till samma skick som innan 
överträdelsen utfördes, att om inte rättelse vidtas senast tre månader efter att 
beslutet fått laga kraft förelägga ägare till fastigheten med vite för överträdelsen, 
med stöd av 11 kap. 37 § PBL, 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 
även mot en eventuell ny ägare av fastigheten. 
 

 

MBN § 291 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, förråd och parkeringar, 
ändring tillkommande förråd, balkonger plan 2 och antal lägenheter från tidigare 
lämnat bygglov (2019/646-332) 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 b 
§ plan- och bygglagen med motiveringen att förråd och balkonger behövs för att 
tillgodose en lämplig användning av flerbostadshuset. Åtgärden bedöms vara en 
liten avvikelse och förenlig med detaljplanens syfte. 
 

 

MBN § 292 Ansökan om bygglov för tillbyggnad balkong på restaurang  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå bygglov med stöd av 8 kapitlet  
13 § plan- och bygglagen. 
 

 

MBN § 293 Tillsyn angående olovlig byggnation 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga ägare till fastigheten, att 
vidta följande rättelse senast sex månader från det att beslutet har fått laga kraft: 
att byggnad 1, inklusive grundläggning, till fullo ska avlägsnas från allmän 
platsmark. Marken ska återställas till det skick som rådde innan byggnaden 
placerades på platsen, att byggnad 2, inklusive grundläggning och eventuellt 
andra omgivande anordningar, så som trappa eller liknande, till fullo ska 
avlägsnas från allmän platsmark. Marken ska återställas till det skick som rådde 
innan byggnaden placerades på platsen, att den del av altandäcket som sträcker 
sig över allmän platsmark helt ska tas bort och marken under altandäcket på 
denna yta ska återställas till det skick som rådde innan altandäcket placerades på 
platsen, att med stöd av 11 kap. 37 § PBL påföra fastighetsägaren ett vite om 
byggnad 1 och 2 och den markerade delen av altandäcket på förevisat foto inte 
tagits bort inom sex 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 även mot en eventuell ny ägare. 
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MBN § 294 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked lämnat 2018-
09-25, § 201 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 
plan- och bygglagen. 
 

 

MBN § 295 Ansökan om bygglov och marklov för uppförande av padeltennisbana, 
beachvolleybollplan samt p-platser 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 c § 
plan- och bygglagen, samt att ge marklov med stöd av 9 kapitlet 35 § plan- och 
bygglagen. 
 

 

MBN § 296 Anmälan av delegationsbeslut 2019, plan och bygg 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efter anmälan lägga redovisning till 
handlingarna. 
 

 

MBN § 297 Meddelanden 2019, plan och bygg 
Meddelanden föredrogs. 
 

 

MBN § 298 Information och uppföljning 2019 
Avdelningschefer och handläggare informerar 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

 

MBN § 299 Information om domar och rättsfall 2019 
Bygglovschef informerar. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 

 

MBN § 300 Information om VA-styrgruppens arbete 2019 
Ingen information. 

 

 



Upprops- och voteringslista

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2019-10-29

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

Hans Schub M Ordförande X
Karl-Erik Hansson C 1:e vice ordförande X
Roger Friberg S 2:e vice ordförande X Ingrid A § 269-300
Claes G Hansson M Ledamot X
Linda Hermansson C Ledamot X
Lars Olrog C Ledamot X Kent A § 269-300
Thure Zakariasson L Ledamot X X Magnus A § 295-300
Jan Olsson L Ledamot X X Birgitta N § 286-300
Ronny Larsson S Ledamot X X Ramona C § 286-297
Lisbeth Axelsson Johansson S Ledamot X
Lars-Erik Borg SD Ledamot X
Anders J Fogelmark M Ersättare X
Birgitta Nilsson M Ersättare X § 286-300
Kent Andersson C Ersättare X § 269-300
Magnus Aronsson C Ersättare X § 295-300
Sonny Haglund KD Ersättare X
Ingrid Almqvist S Ersättare X § 269-300
Ramona Cully S Ersättare X § 286-297
Niklas Klaving S Ersättare X
Rolf Trohne SD Ersättare X

Ärendenr ÄrendenrNärvarande
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